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1.RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os cuidados paliativos, em fim de vida, visam proporcionar conforto 
ao paciente. Dentre as medidas cabíveis, é discutida a questão da nutrição, que 
passa a ser fútil se não alivia o sofrimento e/ou causa mal-estar, se forçada. 

OBJETIVOS: Este trabalho visa apresentar um relato de caso de cuidados paliativos 

no paciente oncológico, fora de possibilidade de cura, vivenciado em enfermaria de 

clinica médica de um Hospital Universitário. 

METODOLOGIA: Paciente 49 anos, admitido no serviço de Clínica Médica, com 

história de disfagia há 1 mês, após uso de Sonda Nasoenteral. Havia recebido 

diagnóstico de câncer de pescoço (sic), de mau prognóstico, sem indicação de 

medidas invasivas. Apresenta-se com grau avançado de caquexia e sem aceitação 

alimentar. 

RESULTADOS: Após inúmeras tentativas de aceitação alimentar mal sucedidas, 

foram analisadas todas as possibilidades de suprir as necessidades alimentares do 

paciente. Avaliado seu estado mental, constatou-se que o mesmo não apresentava 

autonomia para tal decisão, visto que estava em um quadro de estado confusional 

agudo. 

CONCLUSÃO: Neste tipo de abordagem, devem ser consideradas não apenas as 

necessidades nutricionais do paciente, como também sua condição clínica, a 

capacidade de decisão deste ou de sua família, os aspectos religiosos e 

psicossociais que envolvem a terapia proposta e se esta se enquadra como 

ordinária ou extraordinária neste momento do tratamento. 

 

2.INTRODUÇÃO 

Os cuidados paliativos enfatizam o “cuidar global” do paciente, quando este não 

apresenta mais resposta aos tratamentos considerados curativos e visam, 

principalmente, fornecer melhor qualidade de vida ao indivíduo e sua família. O 

enfoque maior é dado ao controle da dor, sofrimento e melhora de outros sintomas, 

valorizando as necessidades básicas de higiene e nutrição. Todos os cuidados são 

realizados com o intuito de evitar dois extremos: eutanásia e distanásia1. Em 

estágios avançados de doenças crônicas, progressivas e incuráveis, é comum o 

paciente apresentar inapetência e desinteresse pelos alimentos. 

Consequentemente, podem ocorrer: baixa ingestão alimentar; perda ponderal; 

depleção de tecido magro e adiposo; e caquexia. Além disso, tratamentos 

medicamentosos podem causar efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, diarreia, 

saciedade precoce, má absorção, obstipação intestinal, xerostomia, disgeusia, 

disfagia2, que podem exacerbar ainda mais essas queixas inespecíficas. 

Frequentemente, alguns impasses ocorrem na condução de uma abordagem 



nutricional desses pacientes, que envolvem questões de comunicação com os 

familiares e o próprio paciente; sobretudo valores morais e ética profissional, pois, 

existe a dúvida se instituir uma modalidade de terapia nutricional consiste em um 

cuidado básico ou um tratamento médico3. 

3.OBJETIVO 

O objetivo deste relato é abordar o manejo de um paciente oncológico em fase 

avançada da doença, em contato com os cuidados paliativos. 

4.METODOLOGIA 

RELATO DE CASO 

Identificação: J.E., 49 anos, masculino, ensino fundamental incompleto, solteiro, 
natural e procedente de Ribeirão Preto,desempregado, sem acompanhante. 

Queixa e Duração: disfagia há 1 mês 

História da moléstia atual: paciente refere que há 2 meses recebeu diagnóstico de 
Câncer de pescoço (sic) em serviço especializado, porém abandonou tratamento há 
1 mês. Refere dificuldade para deglutir alimentos após uso de Sonda NasoEnteral  
há 1 mês. Relata ingestão apenas de líquidos, perda ponderal (30kg em 2 meses) e 
inapetência. Queixa de dor no local da lesão. 

Interrogatório sobre os Diversos Aparelhos: queixa de dispneia leve esporádica. 

Antecedentes Pessoais: tabagismo, etilismo e uso de maconha por 20 anos. 

Ao exame físico: 

Geral: REG, descorado 2+/4+, desidratado 1+/4+, caquético, tecido subcutâneo 
escasso, consciente, orientado, contactuante; 

CABEÇA E PESCOÇO: presença de nodosidade ulcerada, com saída de secreção 
serosanguinolenta em região cervical direita, de 3 cm de diâmetro; 

ACV: 2BRNF, sem sopros; FC= 68-70 PAs= 100-110; PAd= 50-60 

AR: MV+, simétrico, sem RA; FR= 18-20; Sat.O2= 97-99%; 

ABD: escavado, RHA hipoativos, indolor à palpação, sem massas palpáveis, sem 
visceromegalias. 



 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

 

Relatório médico recebido do serviço de oncologia de origem do paciente: 

“Paciente 50 anos, com diagnóstico de CEC de base de língua localmente avançado 
T4BN1MX – EC IVA em acompanhamento neste serviço desde fevereiro de 2015. 
Devido à extensão da doença, foi contraindicada a cirurgia pela equipe de cirurgia 
de cabeça e pescoço. Paciente foi encaminhado a oncologia já debilitado do ponto 
de vista clínico e nutricional e contraindicamos o tratamento com quimioterapia, 
sendo indicado apenas a radioterapia para controle local. Devido a contra indicação 
cirúrgica e de quimioterapia, nós da equipe da oncologia clínica, não indicamos 
medidas invasivas, caso sejam necessárias.” 

 

Conduta da equipe de Clinica Médica da enfermaria do Hospital Universitário : 

Foi solicitada avaliação da oncologia para indicação de possível radioterapia anti-
hemorrágica, sendo que a mesma foi contra indicada devido à secreção 
possivelmente infectada, em tratamento com antibióticos. Foram esclarecidas as 
dúvidas sobre a gravidade do quadro ao familiar e sugerida a opção de alta do 
paciente para tratamento domiciliar, que foi negada devido a baixa condição 
socioeconômica da família. A partir deste momento, o paciente foi incluído em 
cuidados paliativos, suspendendo medidas invasivas desnecessárias que poderiam 
causar desconforto e sofrimento ao mesmo. Quanto a medidas de conforto, foi 
otimizada analgesia e prescrito aerossol para melhora dos sintomas respiratórios. 
Paciente foi orientado sobre estado nutricional, referiu inapetência e recusou uso de 
Sonda NasoEnteral. 

 

6.RESULTADOS  

 



Resolução do caso 

Durante todo o período de internação do paciente no Hospital Universitário, foram 
feitas inúmeras tentativas de aceitação alimentar pelo mesmo, sem sucesso.  

Após avaliação clínica, que revelou indícios de confusão mental, foi realizado Mini-
exame do Estado Mental, que revelou score 10/30, nos levando a optar por 
passagem de sonda nasoentérica, visto que o paciente não apresentava autonomia, 
com quadro provável de estado confusional agudo secundário a complicações da 
Neoplasia. 

Após dificuldades burocráticas, paciente foi transferido para um Hospital de 
Retaguarda em Cuidados Paliativos. Onde recebeu as seguintes condutas: 

 Analgesia; 

 Fonoaudiologia; 

 Controle de sintomas gástricos; 

 Conforto respiratório; 

 Controle do humor agressivo; 

 Apoio psicológico. 

Conforme relatório do serviço para o qual foi encaminhado, paciente permaneceu 
em estado confusional, sendo mantida a conduta de alimentação nasoenteral. 

Paciente foi a óbito após 5 dias de internação em enfermaria de cuidados paliativos 
com todo suporte necessário para alívio dos sintomas apresentados. 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nutrição enteral e hidratação não são cuidados mais “básicos” do que 
oxigenioterapia ou diálise, por exemplo.  

Prover nutrição artificial não é essencial e os profissionais de saúde não seriam 
obrigados a prescrevê-lo em um caso onde o paciente está nos últimos dias de vida, 
sem possibilidade de reversibilidade do quadro. 

Cuidado “extraordinário”: é a doença de base a responsável pela morte do paciente 
e não a retirada do suporte nutricional ou de outra terapia sustentadora de vida. 

Estudos4 mostram que: 

 Pacientes com autonomia preservada, que voluntariamente se negaram a 
ingerir alimentos e líquidos, faleciam de forma tranqüila e pacífica num 
período de até duas semanas da interrupção da ingestão. 

 Pacientes que foram deixados à vontade para ingerirem apenas o que 
desejassem, sem suplementação adicional:  

o Os mesmos ingeriam pequenas quantidades; 
o 63% dos pacientes não tiveram qualquer sintoma de fome durante o 

estudo; 



o 34% tiveram a sensação de fome em pequena quantidade apenas no 
início do estudo. 

A privação alimentar pode ser bem-tolerada e até mesmo associada à sensação de 
bem-estar especialmente quando comparada aos efeitos de uma ingestão 
inadequada de calorias ou dos sintomas de dor, náuseas e vômitos que podem advir 
de uma alimentação forçada. 

 

Considerações a serem realizadas: 

 Necessidades nutricionais do paciente 

 Condição clínica e conforto ao paciente 

 Capacidade de decisão do paciente e familiares 

 Desejo e aceitação da terapia proposta 

 Respeito a autonomia em relação as diferentes terapias 

 Ponderações sobre aspectos religiosos e sociais 

 Definir se a terapia se enquadra como:“ordinária” ou“extraordinária” 
 

Vias alimentares possíveis: 

1) Via oral 

Indicações: 

Sempre a primeira opção a ser considerada. 

Ausência de disfagia  

Ausência de obstrução esofagiana  

Baixo risco para aspiração de alimentos 

2) Sonda Nasoentérica 

Indicações: 

Suporte nutricional por períodos curtos (4 – 6 semanas): Primeira escolha 

Disfagia 

Dificuldade de ingestão alimentar 

Incapacidade transitória de ingestão por via oral 

Alterações do paladar e da deglutição que facilitam o processo de aspiração 
traqueobrônquica 

Infecções agudas 

 

3) Ostomias (Gastro/Jejunostomias) 



Indicações: 

Suporte nutricional por períodos longos (> 6 semanas) 

Disfagia com ou sem obstrução para pacientes com sobrevida > 6 semanas 

Pacientes com demências  

Sequelas em doenças neurológicas 

Doenças degenerativas 

Pacientes que não desejam uso de sonda nasoenteral 

Câncer em situações com trato gastrointestinal intacto e evidência de aumento de 
sobrevida ou qualidade de vida 

 

4) Nutrição Parenteral 

Não é habitualmente indicada em cuidados paliativos: 

Não há evidências de aumento de sobrevida dos pacientes 

Pode haver aumento de complicações clinicas e sofrimento do paciente 

 

No caso relatado, o paciente apresentava disfagia, risco de aspiração alimentar e 
estado confusional agudo, o que contraindicava alimentação por via oral. O mesmo 
se recusava a usar sonda nasoentérica principalmente pelo quadro confusional . 
Não foi considerada gastrostomia pela característica invasiva do procedimento, além 
de o estado clínico do paciente sugerir baixa sobrevida. Em relação à nutrição 
parenteral, não seria indicada neste paciente. 

Necessidade alimentar: 

Varia à medida que a doença evolui: 

Estágios iniciais: paciente encontra-se em tratamento 

 Objetivo: garantir que ele receba nutrientes em quantidades suficientes 
para restaurar ou manter seu estado nutricional, visando:  

 Adequar-se às demandas metabólicas; 

 Reparar tecidos e prevenir infecção; 

 Promover uma sensação de bem-estar e qualidade de vida. 

À medida que o fim da vida se aproxima:  

 Ênfase na qualidade de vida e no alívio do sofrimento; 

 NÃO como uma terapêutica ativa para promover adequação nutricional. 

 Se a qualidade de vida e o sofrimento não podem ser aliviados  por meio 
da alimentação, ela passa a ser fútil nesse contexto. 



 

Aspectos éticos 

As decisões sobre o uso de suporte nutricional e hidratação devem ser baseadas 
nos mesmos princípios que norteiam outros tratamentos médicos, devendo ser 
definido pela equipe interdisciplinar que assiste o paciente. 

Enfatizar os seguintes aspectos: 

 É uma terapêutica médica, administrada perante uma indicação clínica, com o 
uso de dispositivos que são implantados por profissionais treinados e com 
técnicas específicas.  

 Os procedimentos técnicos apresentam benefícios que são incertos, além de 
considerável risco e desconforto para os pacientes.   

 O paciente deverá esclarecer suas dúvidas e dar sua opinião exercendo seu 
direito a autonomia através de um consentimento livre e esclarecido: 

o informação; 
o entendimento da informação; 
o capacidade de tomar decisão; 
o voluntária concordância ou não com o procedimento proposto. 

 Para que um indivíduo seja considerado competente para tomada de 
decisões deverá: 

o Ser capaz de comunicar à equipe;  
o Entender os riscos, benefícios e alternativas ao tratamento, inclusive o 

risco de morte; 
o Ser capaz de apreciar a informação, ou seja, aplicar aquela informação 

para sua situação em particular, levando em conta aspectos pessoais 
de sua vontade e história de vida.  

o Ser capaz de utilizar um pensamento racional para chegar a sua 
escolha.   

 Quando se considera que um paciente não possui plena capacidade de 
decisão, isto implica que outros devam tomá-la por ele:  

o EUA: Paciente documenta quem será essa pessoa e quais as 
orientações sobre a atitude a tomar frente a aspectos específicos das 
diferentes condutas médicas. Recomenda-se que esse tipo de 
documento seja redigido fora do contexto da doença. 

o BRASIL: Essa prática não se encontra formalizada e o processo 
decisório acaba sendo realizado por um grupo de familiares, cujos 
integrantes nem sempre são consensuais nas opiniões e estão 
fortemente abalados emocionalmente com a situação de risco de morte 
iminente de um ente querido. 

 Obedecer a seqüência por ordem de importância ou prioridade 
na decisão: cônjuge, pai e mãe e depois os filhos. 

 Não existe nenhuma diferença ética ou legal entre não introduzir um 
tratamento ou o ato de introduzi-lo e depois retirá-lo caso seja considerado 
sem indicação clínica. 

 Os médicos freqüentemente se sentem em conflito ao tomar uma ou outra 
atitude.  



São recomendações para que o processo decisório transcorra de maneira menos 
conflituosa:  

 Equipe multidisciplinar: comunicação técnica e ao mesmo tempo efetiva; 

 O  processo isento de interferências financeiras ou pressões regulatórias por 
parte de seguradoras. 

 As leis deveriam assegurar que o mesmo rigor de critério fosse aplicado ao 
processo decisório de implementar ou não nutrição igualmente a outras 
medidas de suporte de vida.  

 Encorajar pacientes a explicitarem seus valores e desejos quanto ao seu final 
de vida, se possível de forma escrita, antes de eventualmente perderem sua 
capacidade de tomar decisão.  

 Promover medidas para que as decisões tomadas em um serviço sejam 
respeitadas em outro. 
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