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RESUMO 
 

Sendo considerado como um direito humano, os cuidados paliativos têm vindo a 

crescer em Portugal ao longo dos últimos anos. As equipas multidisciplinares que 

apoiam estes doentes têm como objectivo primário, proporcionar um bem-estar pleno 

não só aos doentes mas também aos seus familiares. O cuidado nutricional torna-se 

assim uma prática essencial. Melhorar o conforto físico e psicológico e minimizar ou 

controlar sintomas (relacionados com a alimentação) são os principais objectivos de 

uma terapêutica nutricional planeada.  

Ao ser influenciada pelos sentimentos e emoções, a alimentação pode 

transportar-nos para momentos de prazer, conforto, afecto, ou até para memórias 

passadas. E com o evoluir da doença, a ingestão alimentar pode sofrer alterações 

significativas, como a diminuição ou mesmo supressão da vontade de comer. 

Assim, este estudo observacional descritivo teve como objetivo avaliar as 

preferências alimentares de doentes internados na Unidade de Cuidados Paliativos da 

Rede do IPOPFG, EPE, compreender se existe algum padrão nessas escolhas, descobrir 

se a alimentação é um factor que afecta a qualidade de vida do doente, identificar que 

alterações nutricionais vão surgindo e, por fim, compreender se constitui um parâmetro 

essencial avaliar a ingestão alimentar durante o próprio evoluir da doença. Para atingir 

estes objectivos foi utilizado um questionário alimentar (realizado propositadamente 

para este estudo), bem como o questionário AGS-GD (Avaliação Global Subjectiva – 

Gerada pelo Doente).  

Durante os 4 meses de avaliação foram observados 37 doentes, mas só puderam 

ser incluídos 10. Através da análise das suas respostas os resultados obtidos mostraram 

que não existe um padrão que defina uma qualquer preferência alimentar. Contudo, 

existe, não só por parte dos doentes, mas também dos seus familiares uma valorização 

acrescida do acto de comer e da satisfação (ou não) emocional que este pode conduzir. 

Nota-se ainda, que os gostos, os desejos, os factores culturais, sociais e religiosos dos 

doentes estão, de igual modo, presentes nesta última fase da sua vida.  

A partir destes resultados, podemos afirmar que é necessário um cuidado 

acrescido quando tratamos da terapêutica nutricional de um doente internado em 

cuidados paliativos. Aplicar uma alimentação controlada e personalizada que vá ao 
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encontro não só das necessidades do doente mas também da sua vontade poderá ajudar a 

tranquilizar, satisfazer, agradar e compensar os próprios avanços da doença.  

 

Palavras-chave: Cuidados Paliativos, Preferências Alimentares, Escolhas 

Alimentares  
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ABSTRACT 
 

Considered as a human right, palliative care has been growing in Portugal over 

the last few years. Thus, multidisciplinary teams that support these patients have as their 

primary goal, to provide a full wellness not only for patients but also for their families. 

In this sense, the nutritional care becomes an essential practice. Improving the physical 

and psychological comfort, minimizing or controlling symptoms (food-related) and 

postponing or suspending the loss of autonomy, are the main objectives of a planned 

nutritional therapy. Being influenced by feelings and emotions, food can transport us to 

moments of pleasure, comfort, affection, or even to past memories. However, it can also 

lead to significant changes in food intake, with the reduction or even elimination of 

desire to eat. 

Thus, this descriptive observational study, aimed at evaluating the food 

preferences of patients admitted at the Unidade de Cuidados Paliativos da Rede 

IPOPFG, EPE, in order to i) understand if there is any pattern in these choices ii) find 

out if the food is a factor that affects the quality of life of the patient iii) identify 

nutritional changes that may appear and iv) understand if it consists in an essential 

parameter to evaluate the evolution of the disease. To achieve these objectives, we used 

a questionnaire food (made purposely for this study), as well as the questionnaire PG-

SGA (Patient-Generated Subjective Global Assessment). 

During the 4-month evaluation 37 patients were evaluated but only 10 could be 

included. Through analysis of their answers the results revealed that there is no standard 

that defines any food preference. However, there is, not only by patients but also by 

their family members a greater appreciation of the act of eating and the emotional 

satisfaction (or not) this can lead to. Moreover, the outcomes of this project have also 

shown that tastes, desires, cultural, social and religious aspects are still very present in 

this last phase of patients´ lives. 

Considering these results, we can say that an additional care is needed when dealing 

with the nutritional therapy of a patient admitted to a palliative care unit. Applying a 

controlled and custom feeding that meets not only the needs of patients but also their 
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will can help to tranquilize, satisfy, gratify and compensate the advances of their 

disease. 

 

Key Words: Palliative Care, Food Preferences, Food Choices 
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I. INTRODUÇÃO 
 

Ao longo dos últimos séculos, a transformação social ocorreu de uma forma 

global. Nos países desenvolvidos e industrializados estas modificações e transformações 

ocorreram um pouco por todas as áreas, de forma mais ou menos integral (WHO, 2009). 

A saúde foi uma delas.  

Através dos avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, as alterações e 

modificações no diagnóstico e na terapêutica surgiram de forma extremamente 

significativa. Podemos dizer que o aumento da qualidade de vida e a longevidade 

humana tem surgido, como resposta direta ou indireta aos contínuos avanços nesta área. 

Foi através destas transformações que a humanidade conquistou, um dos seus desejos 

mais antigos: a ampliação do tempo de vida humana. Contudo, desde cedo 

compreendeu que viver mais é importante, porém é necessário conjugar e agregar 

qualidade a estes anos de vida adicionais. (Lima - Costa et al, 2003; Murphy, 2005; 

Veras, 2009; Martins, 2002, Fernandes, 2005). 

Nos nossos dias, chegar à velhice tornou-se uma realidade populacional (mesmo 

nos países mais pobres) e apesar de compreendermos o envelhecimento como um 

processo natural e contínuo que se inicia desde o nosso nascimento, combatê-lo é 

considerado uma das maiores lutas da saúde pública contemporânea (Caetano, 1998; 

Lotz, 1993).  

 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) o declínio atual dos níveis de 

fecundidade conduzirá o mundo a um envelhecimento rápido e acelerado da população, 

estando o seu número a crescer de forma bastante brusca e repentina (WPP, 2007). 

Em Portugal à semelhança de outros países do mundo a esperança média de vida 

tem vido a aumentar sucessivamente. Em 2011, o índice de longevidade rondava os 

79,20 anos (80,57 anos para as mulheres e 74,0 anos para os homens) mas algumas 

previsões apontando para um aumento significativo, sendo em de 2050, 81 anos (84,1 as 

mulheres e 77,9 os homens) (PA, 2012).  

 

Em relação aos números da população idosa, no ano 1960 esta população 

representava 8,0% da população total portuguesa e em março de 2001 esse valor já tinha 
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duplicado. De acordo com os censos 2011, este panorama tende a centrar-se cada vez 

mais. Atualmente, a população idosa (pessoas com idade ≥65anos) representa cerca de 

19,15%, enquanto a população jovem (pessoas com idades ≤14 anos) representa 14,89% 

(PA, 2012). Uma nova previsão estima que o Índice de Envelhecimento até 2050 será de 

398 idosos para cada 100 jovens (INE, 2004). 

A partir destes dados, podemos concluir que Portugal está perante um 

envelhecimento populacional contínuo, longe de passar despercebido na sociedade, este 

grupo adquire cada vez mais espaço, densidade, organização e força (Serafim, 2007). 

O processo de envelhecimento caracteriza-se sobretudo pela diminuição da 

reserva funcional, que somada aos anos de exposição e a inúmeros fatores de risco, 

torna os idosos mais vulneráveis às doenças. São um grupo são geralmente portador de 

múltiplas enfermidades crónicas e incapacitantes e, por isso, são importantes 

consumidores dos recursos orçamentários destinados à saúde (Serafim, 2007) 

Dados apresentados em 2006 pelo Ministério da Saúde e pela Coordenação 

Nacional para Saúde das Pessoas Idosas e Cidadãos em situação de Dependência 

revelam que a nível patológico o impacto do envelhecimento nos hospitais Portugueses 

é cada vez maior. Em cada 100 idosos observados, 10 apresentam pluripatologia e 

dependência, sendo que destes, 10% doentes terminais (Cuidados Continuados, 2006).  

 

Todos temos consciência que a este processo de envelhecimento se agrega a uma 

série de alterações biológicas, físicas e comportamentais. Isto é, podemos todos esperar 

que com o passar dos anos o declínio das capacidades físicas, em associação com novas 

fragilidades psicológicas e biológicas, aumentem (Cancela, 2009; Lima - Costa et al, 

2003). Infelizmente e apesar do benefício que o aumento da idade e da esperança média 

de vida poderam trazer, a incidência de doenças crónicas como o cancro, a hipertensão 

arterial, a diabetes mellitus, doenças cardiovasculares ou demência é cada vez maior 

(Soeiro, 2010). 

 

Em Portugal, 60% da mortalidade deve-se a doenças crónicas evolutivas como o 

cancro (20-25%), as insuficiências orgânicas (respiratória, cardíaca, hepática, renal, 

etc.) ou a doenças neurológicas progressivas (demências, Parkinson, ELA, EM, etc.) 

(Barbosa, 2010a). Dados mais específicos do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) 

relatam que em 2005 morreram 22,582 pessoas devido a doenças oncológicas, esta a 



 
 
 

13 

 

segunda causa de morte em Portugal. De acordo com dados do Instituto Nacional de 

Estatística (INE), pode-se dizer que a mortalidade por cancro em Portugal estabilizou 

em 2,1% por mil habitantes contudo, na última década, o cancro têm sofrido um 

aumento considerável (Araújo, 2009). Por isso, criar estratégias políticas e sociais que 

promovam um envelhecimento ativo aliado ao conceito de bem - estar e de qualidade de 

vida tornou-se uma das questões mais debatidas no setor social e na saúde (Soeiro, 

2010). 

 

 Os cuidados de saúde em Portugal, estão em processo de mudança. Este 

fenómeno social, transformou-se num problema que preocupa não só a comunidade 

científica mas também os governantes. Para além dos objetivos das novas reformas da 

saúde serem de equilibrar, aumentar e conjugar a qualidade dos cuidados prestados com 

o fator económico é também seu objetivo garantir cuidados de saúde de qualidade 

acessíveis a toda a população (Nunes, 2009).  

A criação do Plano Nacional de Saúde (2004-2010) é um desses exemplos. 

Através do desenvolvimento de estratégias e metas de gestão, o governo pretendeu 

orientar, proporcionar e facultar instrumentos de administração a instituições de saúde 

públicas e privadas para obterem mais ganhos através da promoção e prevenção de 

doenças (DGS, 2004).  

Podemos assim facilmente concluir que a nível do envelhecimento as opiniões 

são unânimes, já que os cuidados de saúde primários poderão ser um ponto de partida 

para aumentar a satisfação e prestação global. Contudo promover e conjugar estes 

cuidados com cuidados de saúde comunitários, continuados e paliativos, poderão ser 

algumas das reformas hospitalares preventivas que ajudarão a atingir o objetivo do SNS 

(Sousa, 2009).  

Sendo o envelhecimento um dos fatores que mais questões impõe é necessário 

haver manutenção e um seguimento médico regular a fim de não só diagnosticar 

alterações o mais precocemente possível mas também proporcionar o maior conforto e 

bem-estar.  

Através do Plano Nacional de Saúde (2004-2010) existem em Portugal um 

conjunto de programas estratégicos, desenvolvidos com o objetivo primordial de 

satisfazer a necessidade da nossa população. Neste, estão assim incluídos, por exemplo 
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o Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas e o Programa Nacional de 

Cuidados Paliativos (DGS, 2004). 

 

Ao falarmos do aumento da longevidade humana outro tema se impõe, pois, 

viver mais tempo não implica que passemos a viver melhor. Podemos dizer que praticar 

o modelo da medicina curativa e agressiva, centrada no tratamento da doença não 

combina com doenças crónicas e incuráveis (Costa, 2012)    

A busca incessante e constante pela cura de muitas doenças e a sofisticação dos 

meios utilizados desde o diagnóstico ao tratamento, tem contribuído para que a morte 

seja muitas vezes vista pelos profissionais de saúde como uma “derrota”, um “falhanço” 

e uma “frustração” da medicina (Barbosa, 2010a).  

Muitos foram os fatores que contribuíram para esta atitude, mas a que podemos 

considerar mais explícita e mais abrangente foi a alteração ocorrida a nível curricular no 

sistema de ensino português. Podemos dizer que as alterações na formação dos nossos 

profissionais de saúde, sofreram de algum modo uma desumanização e um afastamento 

do doente como pessoa e ser humano que é, diminuindo-se assim a atenção sobre as 

questões relacionadas com a paliação. É preciso compreender e unir os cuidados 

paliativos a uma proposta de cuidados mais humanizada, não praticando esse ato como 

uma obrigação, mas sim como um ato de respeito e solidariedade (Santana, 2009). 

  

Acredita-se que a morte é acompanhada de um sofrimento extremo e de uma 

sensação de impotência contagiosa, que pode levar ao afastamento e consequentemente 

ao isolamento da pessoa com uma doença grave (Kovács, 1992). Contudo, é essencial e 

primordial compreender a morte como um processo natural e inexorável da própria 

vida. Algo impossível de contornar e com o qual temos de lidar e conviver. O ser 

humano tem uma história de vida, um percurso passado, único e irrepetível, com um 

projeto de vida singular e muito pessoal, que segundo Hennezel (1999) “não se reduz 

àquilo que vemos ou julgamos ver”. Quando a pessoa está doente não pode ser vista 

como um diagnóstico mas sim como um ser humano portador de uma complexidade que 

resulta da união entre o seu corpo e a sua espiritualidade. 

 Assim, as mudanças ocorridas a nível da doença e da morte promovidas pelas 

transições demográficas e epidemiológicas em saúde, juntamente com o progressivo 

aumento da expectativa de vida e das doenças crónicas e degenerativas, levantaram 
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várias questões éticas sobre os cuidados disponibilizados aos doentes terminais. Os 

modelos organizacionais utilizados no Serviço Nacional Saúde, tem como objetivo 

primordial promover a cura da doença, transferindo para segundo plano a qualidade de 

vida dos doentes sem possibilidades terapêuticas curativas (PNCP, 2004). 

É neste contexto que surge o Programa Nacional de Cuidados Paliativos 

(PNCP). Apesar de relativamente recente em Portugal (aprovado em julho de 2004) o 

PNCP engloba a visão paliativa e uma prestação de cuidados a doentes em fim de vida, 

já anteriormente descritos e praticados em muitos atos médicos no século passado 

(Marques, 2009).  

 
Os cuidados paliativos surgiram há cerca de 30 anos no Reino Unido como uma 

solução para doentes que apesar de não terem qualquer esperança na cura da doença, 

tinham a possibilidade de utilizar os recursos da medicina para responder aos seus 

problemas (Prochaska, 1992; Floraini, 2010).  

A prestação de cuidados em fim de vida é cada vez mais uma necessidade nos 

países desenvolvidos. E como foi dito anteriormente o número de doentes com doenças 

crónicas está a aumentar, criar estruturas que prestem apoios não só a doentes mas 

também aos seus familiares é assim uma questão prioritária (Crane, 2010). 

Inicialmente estes os cuidados paliativos estavam destinados a doentes 

oncológicos, mas com o crescente desenvolvimento destas práticas, questões éticas e 

justiça impuseram-se. A necessidade de incluir nestes cuidados outras doenças não 

oncológicas foi assim uma urgência. Incluir um leque de patologias cujos doentes 

apresentavam necessidades muito semelhantes (por exemplo a sida ou doenças 

neurológicas degenerativas) tornou-se uma luta (ANCP, 2006).  

Em contexto de doença terminal, quando a cura não é possível, o “focus” da 

esperança assume uma importância fundamental na forma como os doentes vivem o 

período de fim da vida. Neste sentido, a discussão de objetivos realistas com a 

pessoa doente, constitui uma das formas de restaurar e manter a esperança (Twycross, 

2001b). 

Hoje a filosofia dos cuidados paliativos está largamente difundida sendo 

perspetivada como um direito humano, na Comunidade Europeia. Contudo, as 

conclusões do relatório elaborado em 2004 pela Federação Europeia das Pessoas Idosas, 

descrevem a necessidade inerente de promover a consciência da União Europeia para 
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este tema. Porque apesar do seu desenvolvimento inicial, ainda existem muitas 

carências na prestação de cuidados paliativos a nível global (EURAG, 2004).        

 

   Os cuidados paliativos são considerados por muitos como um elemento 

essencial e fundamental nos cuidados de saúde pública. Prestados por equipas 

multidisciplinares e unidades específicas, os cuidados fornecidos têm como principais 

objetivos, o alívio dos sintomas; o apoio psicológico, espiritual e emocional; o apoio à 

família; o apoio durante o luto e a interdisciplinaridade (PNCP, 2004).  

A atuação de uma equipa multidisciplinar especializada é assim indispensável. 

Uma equipa constituída por médicos, enfermeiros, dietistas ou nutricionistas, 

psicólogos, fisioterapeutas (entre outros), deveram agir segundo aspetos éticos e 

psicológicos. 

É assim objetivo destes profissionais promover em primeiro lugar, o bem-estar 

do paciente, evitando danos e tratamentos supérfluos e desnecessários. Este deverá 

dominar e possuir conhecimentos, técnicas e habilidades, além de evidenciar 

compaixão, para compreender a pessoa de quem cuida (Freitas, 2006, p.53).  

Para autores como Pessini e Barchifontaine (2006), os profissionais de saúde que 

atuam junto de doentes terminais têm o desafio permanente de juntar à crescente 

aquisição do conhecimento científico a sabedoria humana que (…)” vai descobrir como 

companheiras inseparáveis a ousadia científica de inovar, de um lado, e prudência ética 

do mundo dos valores humanos, de outro”.  

 

No que diz respeito á nutrição, os dados e os estudos efetuados a doentes em fim 

de vida são escassos.  

Todos conhecemos a importância que a alimentação tem na vida de qualquer ser 

humano. E o conhecimento da relação da alimentação com o bem-estar físico e o pleno 

desenvolvimento mental e emocional já existe desde tempos mais antigos. Do ponto de 

vista do significado central da alimentação conjugada com a possível proximidade com 

a morte, podemos dizer que os alimentos e até mesmo o ato de comer acarretam uma 

simbologia e um significado de extrema importância não só para o doente mas também 

para os seus familiares (Silva, 2009). 

Acompanhar alguém durante o processo de alimentação pode ser uma atitude 

importante, sendo que para Melo (2009) a terapêutica nutricional deverá acompanhar o 
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doente de forma global. Não só ir ao encontro das suas necessidades mas também 

compreender a simbologia que o próprio alimento têm para o doente, através das 

recordações agradáveis e fontes de prazer que determinadas preparações lhes despertam. 

Apesar de serem poucos os dados sobre a atuação do dietista ou nutricionista 

nesta área, é fácil compreender que quando o doente se encontra em cuidados paliativos 

pode apresentar inapetências, desinteresse e até recusa alimentar, situações que podem 

comprometer ainda mais o estado nutricional e por sua vez interferir na sua qualidade de 

vida. É neste contexto que estes profissionais têm um papel essencial. Ajudar a 

minimizar os efeitos colaterais do tratamento e atuar de forma ativa sempre de acordo 

com a restante equipa multidisciplinar poderá ajudar não só o doente mas também os 

seus familiares a compreenderem melhor o evoluir da doença.  

 

Os profissionais de nutrição são assim responsáveis por tentar assegurar uma 

adequada ingestão alimentar, não só de acordo com as necessidades nutricionais mas 

também de acordo com as necessidades físicas, psicológicas e religiosas (Barbosa, 

2010). 

Segundo a American Dietetic Association (ADA), a intervenção nutricional 

deverá considerar ou englobar vários aspetos: deverá ser oferecido conforto emocional, 

prazer, auxílio na diminuição da ansiedade e aumento da autoestima e independência, 

permitir maior integridade e comunicação com seus familiares. 

 Sem dúvida que a nível nutricional, os profissionais especializados poderão 

auxiliar na evolução favorável do paciente. 

 

O objetivo do presente trabalho é avaliar as preferências alimentares dos doentes 

internados na Unidade de Cuidados Paliativos da Rede do IPOPFG, EPE. Através da 

utilização de um questionário elaborado especificamente para este trabalho. A aplicação 

de uma ferramenta de avaliação nutricional específica, a AGS-GD (Avaliação Global 

Subjetiva Gerada pelo Doente), pretende-se saber quais as principais preferências 

alimentares de doentes oncológicos e não oncológicos em fim de vida. 
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II. ENQUADRAMENTO 
 

2.1 Cuidados Paliativos 

 

 

“ As pessoas felizes não receiam passar dos limites nas suas vidas. 
Permitem-se e escolhem de bom agrado experiências extraordinárias. 

Têm claramente menos medo da morte. Não estão preocupados por 
irem morrer – estão preocupados por não viverem.”  

 
In O que sabem as pessoas felizes, Dean Ornish, M.D. 2003 

 
 
 
 

2.1.1 Evolução do Conceito   

 

A origem dos cuidados paliativos é descrita desde o século IV, e o seu conceito 

surgiu pela primeira vez no Reino Unido nos anos 60 (Wheat, 2009). Estes cuidados 

com origem nos “movimentos” hospice, criados por Cecily Saunders, difundiam pelo 

mundo uma nova filosofia e uma nova forma de cuidar. Para esta enfermeira, assistente 

social e médica tratava-se principalmente de um direito humano e de uma obrigação 

social (Capelas, 2009). Estes movimentos surgiram primordialmente como resposta à 

falta de cuidados de saúde rigorosos e de qualidade a um grupo cada vez maior de 

pacientes com doenças incuráveis, progressivas e avançadas regendo-se, assim, sobre 

dois elementos e princípios fundamentais: o cuidado das dores decorrentes da fase 

avançada da doença, e o cuidado psicológico, social e espiritual, não só do paciente 

como da sua família (Santos, 2009). 

A partir daqui outros países e continentes como o Canadá, os Estados Unidos da 

América e a Europa adotaram esta nova forma de procedimento e de cuidados.  

Atualmente, a filosofia dos cuidados paliativos está largamente difundida, 

embora com diferentes expressões em cada país. Apesar de existir legislação importante 

sobre este tema, ainda nos deparamos com grandes diferenças na acessibilidade a estes 

tipos de cuidados, não só em diferentes países, mas também entre regiões do mesmo 

país (CHP, 2011). 
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Em Portugal, os cuidados paliativos são uma prática recente, o termo palliare 

que em latim significa amparar, abrigar, (cuidar) foi introduzido nos anos 90, não por 

iniciativa governamental mas sim, através do interesse de alguns pioneiros pela 

continuidade de tratamento dos doentes nas fases mais avançadas da doença (Marques, 

2009; Santos, 2009,). 

 

Infelizmente e apesar dos progressos da medicina, o aumento da incidência das 

doenças crónicas e neoplásticas constituem um problema de saúde de grande 

importância em todo o mundo. Por isso, estes cuidados têm obtido um olhar crescente e 

atento não só por parte dos profissionais de saúde mas também por parte de gestores, 

administradores hospitalares e governantes (WHO, 2005).  

Entende-se assim por cuidados paliativos, cuidados ativos e totais prestados 

tanto à pessoa doente portadora de uma doença progressiva e incurável como aos seus 

familiares. Estes cuidados servem não para repor um estado de saúde, mas para 

estabilizar uma condição possível de adaptação à doença, preservando o equilíbrio 

somático e psicológico do doente (Moniz, 2005). 

 Estes cuidados deverão ser aplicados num momento em que a doença do 

paciente já não responde aos tratamentos curativos que auxiliam no prolongamento da 

vida. Não devem ser encarados como uma intervenção apenas em fim de linha mas sim 

como uma intervenção estruturada e rigorosa nas doenças crónicas e progressivas. O seu 

principal objetivo é afirmar a vida e encarar a morte como um processo normal, bem 

como, melhorar a qualidade de vida do paciente e diminuir o seu sofrimento físico, 

psicológico, social e espiritual. (Santos, 2009; Twycross, 2003). 

 

Com o aumento das doenças crónicas, um pouco por todo o mundo, as ações 

praticadas em prol da autonomia e satisfação do doente são cada vez mais uma 

prioridade (Wheat, 2009; Filho, 2008). Através de estratégias de adaptação na passagem 

de um processo agudo para o crónico pretende-se objetivamente que o doente ativo, 

autónomo e responsável passe a controlar melhor o tratamento paliativo, respondendo 

mais pronta e adequadamente às suas limitações (Moniz, 2005). 

       

O quadro seguinte ajuda-nos a perceber a importância de uma atuação precoce 

no decorrer de uma doença incurável e terminal. Resume o objetivo do processo 
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curativo e paliativo no evoluir da doença crónica relacionada com a adaptação de 

doentes dependentes e autónomos no evoluir da doença.  

 

 

 

 

Assim, através de uma equipa multidisciplinar, os cuidados prestados tentam 

conceder cuidados ativos e globais centrados no direito do paciente de viver bem os dias 

que lhe restam e de morrer com dignidade, sem esquecer de ajudar os familiares ou 

cuidadores no seu processo de luto (Sousa, 2010). 

 

Considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma prioridade nas 

políticas de saúde (2002), estes são definidos como sendo, “uma abordagem que visa 

melhorar a qualidade de vida dos doentes, e das suas famílias, que enfrentam 

problemas decorrentes de uma doença incurável e com prognóstico limitado, através 

da prevenção e alívio do sofrimento, com recurso à identificação precoce e tratamento 

rigoroso nos problemas não só físicos, como a dor, mas também nos psicossociais e 

espirituais” (WHO, 2012). Para o autor McCoughlan (2004) a esta definição devem ser 

acrescentadas três elementos fundamentais: humildade (para aceitar que os profissionais 

de saúde não têm todas as respostas certas), compaixão (ao imaginar a pessoa nessas 

condições e fazer pelo outro o mesmo que gostaria que fizessem por si) e honestidade 

(honestidade ao lidar com os pacientes e familiares colocando a pessoa no centro do 

processo de decisão).  
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Ao interpretar esta definição pode ainda ser realçada a ideia que os cuidados 

paliativos procuram o alívio do sofrimento e a melhora da qualidade de vida, tanto para 

o doente em fim de vida como para os seus familiares, não apenas nos últimos 

momentos (dias, semanas) de vida, mas desde o seu “diagnóstico” até ao luto final 

(Barbosa, 2010).   

 

Em termos práticos podemos dizer que os cuidados paliativos desenvolvem-se 

em quatro grandes áreas de intervenção, que inevitavelmente, se entrelaçam.  

Estas vertentes encaradas com igual relevância são: 

· Controlo da dor e de outros sintomas para maximizar a qualidade de vida; 

· Comunicação adequada, que inclui apoio psicológico e espiritual; 

· Apoio à família durante a doença e no luto; 

· Trabalho de equipa, que engloba para além da família do doente, profissionais 

de saúde com formação e treino diferenciado (médicos, enfermeiros, psicólogos, 

assistentes sociais, dietistas, nutricionistas, capelão, fisioterapeuta, voluntários 

preparados e dedicados e a própria comunidade). 
(PNCP, 2004; Twycross, 2001; CHP, 2009) 

 

Como foi dito anteriormente, estas quatro vertentes devem ser encaradas numa 

perspetiva de igual importância. É preciso compreender que não é possível praticar 

cuidados paliativos de qualidade se alguma delas for subestimada. 

 

Em Portugal os cuidados paliativos estão em fase não só de crescimento mas 

também de integração e aceitação na sociedade. Dados demográficos de 2001 revelados 

pelo INE, apontam que anualmente cerca de 25000 pessoas carecem de cuidados 

paliativos (DGS, 2001). Infelizmente, dados mais recentes (2007), sugerem um valor 

ainda mais “negro”. Em Portugal estima-se que 62000 pessoas necessitem de cuidados 

no fim de vida (Capelas, 2009).  

Apesar da existência da Rede Nacional de Cuidados Continuados desde 2003 

(criada pelo Decreto-Lei N.º 281 de 8 de novembro de 2003) onde está implícita a 

prestação de ações paliativas, o Programa Nacional de Cuidados Paliativos, criado a 

partir do Programa Nacional de Saúde 2004-2010, foi o primeiro passo do governo 
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Português para preconizar e afirmar uma atitude de empenho e valorização do 

sofrimento de doentes e familiares em situação de risco.   

A partir daqui, o crescimento destes cuidados tem sido gradual. Em 2010 o 

Serviço Nacional de Saúde desenvolveu um plano de Estratégias para o 

Desenvolvimento do Programa Nacional de Cuidados Paliativos (RNCCI, 2010).  

O número de Unidades de Cuidados Paliativos tem vindo a crescer no nosso 

país. Na APCP (Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos) encontram-se 

atualmente inscritas cerca de 22 unidades. Contudo apesar do esforço constante para  

aumentar gradualmente o número destas únidades, Portugal está longe de atingir o 

número necessário proposto na literatura da área. Dados descritos por Capelas (2009) 

revelam ser necessárias cerca de “133 equipas de cuidados paliativos domiciliários, 102 

equipas de suporte intra-hospitalar, 28 equipas em hospitais de agudos (com 329 camas) 

e 46 equipas em instituições hospitalares vocacionadas para doentes crónicos”. Mais 

ainda, a nível de recursos humanos os cuidados prestados em unidades de internamento 

implicam cuidados permanentes (24 horas), impondo a presença constante de pessoal de 

enfermagem e auxiliar e pelo menos uma visita médica diária (Barbosa, 2010b).  

 

Para cumprir os objetivos e tornar os princípios, valores e convicções dos 

cuidados paliativos uma realidade global e acessível a todos os doentes e seus 

familiares, é necessário criar estratégias públicas que disponibilizem uma melhor 

abordagem com base no mais elevado conhecimento científico (Stjernsward, 2007). 

Segundo Manuel Capelas (2009), para que a implementação de um programa 

nacional de cuidados paliativos resulte de forma a obter ganhos na qualidade de vida 

dos doentes e suas famílias, os esforços deverão assentar em quatro princípios 

fundamentais: adequação e disponibilização de fármacos; formação dos profissionais e 

da população e a implementação diversificada e equitativa dos recursos. Importa ainda 

destacar que estas quatro linhas orientadoras terão de ter sempre em conta, questões 

demográficas sociais, económicas, culturais, bem como estudos epidemiológicos.  
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2.1.2 Princípios básicos dos Cuidados Paliativos 

 

A morte é um dos episódios mais significativos da vida e pode ser vivenciada 

como uma experiência enriquecedora para o indivíduo e sua família (Johnson, 

Bourgeois, 2003), assim, importa considerar a morte como um dos episódios a ser 

estudado e investigado nas mais diversas áreas.Para Hennezel e Leloup (1997), existem 

três grandes medos que as pessoas sentem antes de morrer: o medo da dor física 

(mutilações, alterações corporais), da solidão e do abandono. Todos estes fatores inibem 

o estado real do doente. O “medo”trata-se sobretudo de um sentimento geral de angústia 

ligado à incerteza do presente e do futuro. Este mal-estar está frequentemente associado 

a uma dificuldade em encontrar informações que lhe permitam compreender a doença e/ 

ou às causas que  lhe permitam compreender de forma racional as dificuldades da vida, 

reconciliando-se com a situação vivida. 

  

Sendo o objetivo dos cuidados paliativos aplicar um cuidado global, é 

importante que todos os profissionais envolvidos procedam segundo alguns princípios, 

de forma a combater angústias e receios. Praticar cuidados de saúde terminais impõe 

assim várias questões éticas (Downing, 2010). 

Em primeiro lugar os profissionais de saúde devem proceder e considerar que a 

unidade recetora dos cuidados é sempre o doente e a família (não devendo estas 

unidades ser consideradas separadamente). Para além disso, é importante saber escutar e 

aceitar cada doente com os seus próprios valores e prioridades. Isto é, criar uma relação 

médico - paciente, na qual a comunicação assuma o papel central, aumentará com 

certeza a confiança não só deste como dos seus familiares relativamente aos seus 

cuidados de saúde prestados. Apesar de ainda ser um tema controverso, através de uma 

relação totalmente aberta e de confiança entre estes elementos (tanto sobre o 

diagnóstico, como sobre o prognóstico), surge o princípio do respeito pela autonomia do 

doente e o seu direito à autodeterminação (Hallenbeck, 2003; Twycross, 2003). 

 

É importante que os profissionais compreendam que ao se preocuparem 

exclusivamente com o controlo dos sintomas, sejam eles a dor, a dispneia ou a anorexia, 

poderão não garantir uma intervenção adequada no decorrer do sofrimento deste grupo 
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de doentes (Singer, 1999). Por outro lado, negligenciarem o controlo sintomático 

inviabiliza que o doente possa encontrar sentido e qualidade o resto do tempo de vida.   

A abordagem integral e global do sofrimento físico, psicológico, social e 

espiritual do doente deverá ser realizada com o intuito de aumentar o seu bem-estar, 

ajudando-o a viver tão intensamente quanto possível até ao último minuto. Por outro 

lado encarar a doença como a causa menor do sofrimento e respeitar o seu medo perante 

a morte (segundo técnicas humanamente apoiadas) são, de igual modo, fatores a ter em 

conta(Barbosa, 2010). 

 

Outro ponto fundamental é a valorização dada à família e outros cuidadores, 

enquanto grupo de pessoas significativamente importantes para determinado doente. A 

família e cuidadores deveram ser assim incluídos no plano de cuidados aplicados. Eles 

devem ser monitorizados e acompanhados frequentemente, avaliando não só o seu nível 

de stress, como também identificandos outros problemas que poderão ser resolvidos 

pela própria equipa de profissionais (Reigada, 2009). 

 

Não nos podemos esquecer que os cuidados paliativos pretendem ser uma 

intervenção rigorosa no âmbito dos cuidados de saúde. E a aplicação dos cuidados 

paliativos deverá oferecer assistência com base nas necessidades, não apenas no 

prognóstico ou mesmo no diagnóstico. É importante que a sua atuação seja introduzida 

na fase mais precoce da doença.   

Através destes cuidados pretende-se evitar tratamentos médicos fúteis, que 

prolonguem desnecessariamente a vida, como procedimento invasivo, doloroso, exames 

desnecessários, entre outros. Por outro lado, pretende-se evitar, práticas como a 

eutanásia que interrompem de forma abrupta a vida, bem como qualquer ato médico 

(Corrêa, 2007). 

 

Através de uma intervenção multidisciplinar, os profissionais tentam afirmar a 

vida e encarar a morte como um processo normal. Para Francis Bacon, a tarefa do 

médico é não só desenvolver a saúde mas também “ …suavizar os sofrimentos e as 

dores …” (Hacpille, 1994) 
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 Os profissionais que abordem o doente e a família de uma forma global podem 

valorizar pequenas realizações e ter consciência que há sempre alguma coisa que pode 

ser feita (ANCP, 2006; Santos, 2009).  
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III. OS CUIDADOS NO FIM DE VIDA 

 

3.1 Cuidados Médicos e de Enfermagem 

 

Apesar da definição bem traçada e dos seus princípios bem estruturados, na 

prática, os cuidados paliativos são expressos e (talvez) praticados de diferentes maneiras 

pelo mundo. A escolha dos profissionais inseridos nas equipas multidisciplinares vai 

assim depender de fatores como a cultura, a religião, as necessidades dos doentes e os 

recursos monetários disponíveis. Equipas de cuidados paliativos nos hospitais são 

tipicamente interdisciplinar, geralmente incluem um médico, um enfermeiro e o apoio 

de um ou mais assistentes sociais. Contudo, a colaboração de outros profissionais como 

psicólogo, dietista/nutricionista, fisioterapeuta e capelão é considerada também de 

extrema importância (Matzo, 2010; Farrel, 2006a).  
 

Quando um doente é encaminhado para os Cuidados Paliativos, já percorreu um 

longo caminho desde o diagnóstico até ao tratamento. Durante esse período ele 

desenvolveu vínculos com vários profissionais, médicos e não médicos, nos quais 

depositou confiança e esperança.  

Num grupo multidisciplinar, o médico como líder da equipa, é quem toma as 

principais decisões. Quando o doente dá entrada numa unidade de cuidados paliativos é 

observado por este líder que o avalia clinicamente, identifica as suas necessidades a 

nível físico, psíquico e social, transmitindo as suas ideias e opiniões ao resto da equipa.  

Durante todo o internamento, o doente e os seus familiares mantêm contacto 

direto e diário com o médico, têm a possibilidade de colocar questões e podem tirar 

todas as dúvidas não só sobre a evolução do estado da doença, mas também sobre a 

própria evolução do plano terapêutico. O médico que se dedica aos cuidados paliativos 

sabe a sua importância e o seu papel, e apesar de não oferecer a cura da doença, traz 

alívio e conforto, com base em conhecimentos técnico-científicos, dedicação e 

profissionalismo, (UNIC, 2009). 

 

No entanto, outros cuidados são igualmente importantes. A nível de 

enfermagem, as ações aplicadas vão depender de vários fatores. Sendo a enfermagem a 
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arte de cuidar de doentes, com compromisso, sinceridade e conhecimento técnico-

científico, necessários a todo ser humano em algum momento ao longo da sua vida, a 

natureza da sua prática mantém-se, independente do objetivo do tratamento, seja ele 

preventivo, curativo, de reabilitação ou paliativo (UNIC, 2009). 

As limitações e incapacidades que o paciente apresenta nesta fase da doença são 

cada vez maiores, mas o enfermeiro, através da dedicação e da educação, procura 

estimular e promover as várias adaptações possíveis (em respeito à preservação da 

autonomia e da dignidade humana). Em prol do desenvolvimento das capacidades que 

possam contribuir para o bem-estar global, ele orienta o doente e o cuidador, na prática 

das várias ações, apoiando-os física e psicologicamente, sempre que necessário. 

A conjugação destes cuidados, com os cuidados psicológicos, sociais e 

nutricionais, ajudam a que o objetivo dos cuidados paliativos seja feito de forma o mais 

global e integral possível. 
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IV. ALIMENTAÇÂO NO FIM DE VIDA 
 

 

“…que o teu alimento seja o teu medicamento…” 
Hipócrates (460-370 a.c.) 

 

4.1 Importância da Nutrição  

 

A alimentação é essencial à sobrevivência de todo e qualquer ser humano.  

Segundo Poulain (2002), o ato de comer desencadeia-se de acordo com as regras 

impostas pela sociedade. Desde a preparação dos alimentos, passando pela elaboração 

do prato, até aos rituais das refeições (por exemplo os horários das refeições, ou o modo 

da posição à mesa da pessoa), a alimentação contribui e influencia o homem face às 

suas escolhas alimentares. 

 Fisiologicamente a alimentação é um processo pelo qual o organismo obtém e 

assimila alimentos ou nutrientes de acordo com as suas necessidades vitais.  

Com o crescimento e a própria evolução dos indivíduos, a alimentação vai tendo 

um novo papel. Na infância a alimentação torna-se essencial para um crescimento e 

desenvolvimento adequado. Na adolescência os bons hábitos são substituídos por outras 

rotinas muitas vezes impostas por influência social (Nunes, 2001). Na fase adulta é 

necessário proceder a uma manutenção dos cuidados alimentares, apesar de dependerem 

muitas vezes dos hábitos alimentares adquiridos, fatores culturais, financeiros, entre 

outros.  

A alimentação, além do papel de nutrir, poderá tratar e prevenir determinadas 

doenças. Mas não é só, desde o início da nossa vida (através do momento da gestação) a 

alimentação materno-infantil possibilita um vínculo que vai para além da parte 

fisiologia, vinculo mãe e filho. A partir daqui e durante a nossa existência, ampliamos 

esse significado e descobrimos que a relação com os alimentos desde cedo é afetada 

pelas emoções (Rossi, 2008; Butte, 2002).    

Assim sendo, a alimentação ao longo da vida, está associada a um conjunto de 

cuidados, afetos, recordações de momentos passados e prazer,odendo ser influenciada 

pelas nossas emoções e sentimentos, provocando alterações, ou até mesmo a supressão 
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da vontade de se alimentar. Por trás da alimentação, básica biológica, há um sistema 

repleto de simbologias que envolve necessidades culturais, psicológicas, sociais e de 

conforto (Fernández, 2005). 

 

4.2 Importância da Nutrição nos Cuidados Paliativos 

 

Podemos dizer que o cuidado nutricional é definido como processo que vai ao 

encontro das diferentes necessidades nutricionais de uma pessoa, o que inclui “a 

avaliação do estado nutricional do indivíduo, a identificação das necessidades ou 

problemas nutricionais, o planeamento de objetivos de cuidado nutricional que 

preencham essas necessidades, a implementação de atividades nutricionais e a avaliação 

do cuidado nutricional” (Krause et al., 2005a). 

É importante perceber que para qualquer quer tipo de doente, a nutrição não 

deverá ser vista apenas como fornecimento de energia, mas sim, como parte do 

tratamento.  

Mais especificamente em cuidados paliativos, o estado nutricional precário dos 

doentes poderá gerar condições não só para que a doença progrida, mas também poderá 

contribuir para aumentar o risco de complicações e reduzir a eficiência do tratamento. 

Portanto, a alimentação tem um lugar central na vida destas pessoas, desempenhando 

um papel fundamental para o controle do avanço de uma doença progressiva.  

Geralmente, assuntos relacionados com a alimentação e a nutrição enfrentam um 

conjunto de dilemas bioéticos. Isto porque como foi dito anteriormente a alimentação 

está ligada ao estilo de vida, ao bem-estar, a valores culturais, ao prazer e à vida, 

envolvendo relações sociais e familiares, estando ainda, inserida na cultura como 

símbolo de vitalidade. Contudo, se para o doente paliativo a alimentação possuir um 

significado positivo e constitui uma fonte de conforto e prazer, deverá ser enfatizada e 

utilizada como medida importante, na promoção da qualidade de vida (Gallagher-

Allred, 1989).  
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4.2.1 Alterações Nutricionais no Fim de Vida 

 

As alterações fisiológicas, biológicas e metabólicas dos pacientes portadores de 

doenças crónicas e incuráveis, são constantes. Com o evoluir da doença, as dúvidas vão 

surgindo tanto ao doente como ao cuidador e o facto de não saberem como agir poderá 

provocar por um lado sensação de incapacidade mas também angústias e irritabilidade. 

Por esta razão o acompanhamento apoio e aconselhamento de doentes e seus familiares 

é fundamental.  

Ser incapaz de comer ou de participar nas refeições pode provocar um profundo 

impacto físico e psicológico no doente e na família. 

Como foi dito anteriormente, as alterações em indivíduos portadores de doenças 

crónicas são constantes, a malnutrição e desidratação e as infeções oportunistas, são 

exemplo de comorbilidades que provocam várias vezes sentimentos assustadores e 

desoladores que diminuem a qualidade de vida e por isso requerem tratamento imediato 

(Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Relação entre o cancro e a desnutrição no impacto da evolução clínica e sócioeconomia, e 

na redução da qualidade de vida. 

 

Fonte: Caro M, et al 2007 
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Na revisão literária elaborada por Teunissen (2007), foram identificados 

sintomas que ocorrem frequentemente em 50% dos doentes portadores de cancro 

incurável (observados), eles são: fadiga, dor, falta de energia, fraqueza e falta de apetite. 

Para além disso, doentes em fase avançada apresentam sinais e sintomas como vómitos, 

xerostomia, náuseas, obstipação e/ou diarreia, má absorção, saciedade precoce, 

anorexia, caquexia e dispneia (Bachmann et al, 2003). 

Temos assim que ter em conta que quando existe uma alteração 

significativamente relevante no quadro clínico, este poderá condicionar a ingestão 

alimentar, resultando em desnutrição, que prejudica a qualidade de vida.  

Nesta perspetiva, a intervenção nutricional deverá ser dirigida ao controlo da 

sintomatologia manifestada.  

 

4.3 Intervenção Nutricional em Cuidados Paliativos 

 

Conjuntamente com os serviços médicos e de enfermagem, a alimentação ocupa 

(ou deverá ocupar) um lugar de destaque para a recuperação dos doentes portadores de 

doença terminal. Quando inserido numa equipa multidisciplinar o dietista ou 

nutricionista tem como objetivo: não recuperar o estado nutricional ou o ganho de peso 

do doente, mas sim, aliviar os sintomas que estão ligados diretamente à alimentação 

principalmente os gastrointestinais.  

Em cuidados paliativos, a intervenção nutricional tende assim a contribuir para a 

otimização do controlo de sintomas e assegurar uma melhor qualidade de vida (MCP, 

2009b). Mais especificamente, a intervenção nutricional visa assegurar a ingestão 

alimentar, conforme as necessidades e recomendações nutricionais, por meio da 

orientação da dieta, da avaliação e monitorização do estado nutricional. A nível 

nutricional, o foco principal é melhorar a qualidade de vida, através do controle de 

sintomas associados ao consumo de alimentos, adiando a perda de autonomia e 

aumentando a qualidade de vida (Benarroz, et al, 2009). 

 

A atuação a nível nutricional (como acontece na maior parte das especialidades) 

varia conforme o evoluir da própria doença. Num estado inicial, quando o doente se 

encontra em fase de tratamento, o objetivo primordial é garantir o fornecimento de 
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nutrientes em quantidades suficientes, visando a recuperação ou manutenção do estado 

nutricional. Nos casos em que o doente se encontra num estado avançado (com um 

quadro irreversível), a terapia nutricional agressiva é considerada inútil. E é a partir 

daqui que o objetivo passa por se colocar o desejo do paciente acima das suas 

necessidades, visando a qualidade de vida e o alívio do sofrimento (Silva, 2009).   

 

        4.3.1 Avaliação Nutricional 

 

Para alcançar os objetivos pretendidos, a Associação Europeia de Cuidados 

Paliativos publicou algumas normas que servem como indicação e orientação no suporte 

nutricional em cuidados paliativos. Segundo esta Associação, é necessário que o 

profissional proceda a três etapas que estão esquematizadas na tabela 2.  

 
Tabela 2 – Etapas a seguir na aplicação do suporte nutricional em cuidados paliativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Bozzeti, 1996 

 

 

Etapa 1 
Recolha de Elementos Chave 

Avaliação Clínica 
Sintomas 
Avaliação Nutricional 
Atitude psicológica face é alimentação 
Tipo de ingestão alimentar 
Função gastrointestinal 
Sobrevida Esperada (curta, média, longa) 
Necessidade de apoios especiais 

Etapa 2 
Tomada de decisão 

Etapa 3 
Reavaliação do doente e tipo de suporte nutricional 

instituído 
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É assim fundamental para um melhor planeamento nutricional o rastreio e a 

avaliação nutricional individualizada e personalizada, devendo ser uma prática comum 

em todas as admissões hospitalares.  

Na avaliação nutricional são tradicionalmente utilizados parâmetros objetivos, 

que incluem medições antropométricas (peso, altura, pregas cutâneas, perímetros) e 

laboratoriais (albumina, pré-albumina, transferrina). No entanto, o facto destes métodos 

serem demorados, muitas vezes inadequados e que requerem pessoal bem treinado, 

torna esta avaliação limitada. 

Por outro lado indicadores como o IMC (Índice de Massa Corporal) tornam-se 

inapropriados quando se fala em doentes oncológicos. Como já foi demonstrado por 

exemplo por Read et al (2006), Horsley et al (2005), Holmes (2011), o IMC não é um 

bom indicador da desnutrição podendo mesmo ser enganador. Segundo a OMS através 

do Índice de Massa Corporal (Peso/Alt.²) é possível classificar o peso atual de 

indivíduos adultos sãos (Anexo I). Assim sendo, quando esta formula é aplicada a 

doentes oncológicos, estes apresentam normalmente resultados que classificam o doente 

como normoponderal ou com excesso de peso. Para percebermos o verdadeiro estado de 

desnutrição do doente é preciso ter em conta todas as alterações e sintomatologias que 

vão ocorrendo, principalmente devido à perda de peso brusca e repentina que poderá ter 

ocorrido nos 3 a 6 meses anteriores. È importante por isso calcular a percentagem da 

perda de peso ([P.Hab. – P. Act./P.Hab]*100) porque só assim teremos o verdadeiro 

estado de desnutrição do doente. 

 

Num esforço para ultrapassar estas limitações foram desenvolvidos instrumentos 

mais fáceis de usar, não - invasivos, de baixo custo e pouco demorados.   

Um desses instrumentos é a Avaliação Global Subjetiva, validado por Detcky  et 

. em 1987, este método é utilizado em contextos clínicos distintos (hospitais, domicílios 

e comunidade) e em diversas populações de doentes, incluindo os oncológicos 

(Barbosa, 2002). Por volta de 1996, este método sofre uma modificação especificamente 

desenvolvida para doentes oncológicos, em internamente ou ambulatório, a Avaliação 

Global Subjetiva Gerada pelo Doente (AGS-GD). A principal diferença entre estes dois 

métodos de avaliação nutricional, é o facto de que num, o preenchimento é feito 

exclusivamente pelo profissional de saúde (AGS), e noutro o doente completa uma parte 
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do questionário e ainda inclui hábitos alimentares, sintomas, atividade física, categoria 

da doença, estado físico e comorbilidades (AGS-GD) (Ottery, 1996).  

 

De acordo com Bauer et al. (2002), a AGS-GD é uma ferramenta capaz de 

avaliar objetivamente os efeitos do suporte nutricional em doentes oncológicos 

(Barbosa, 2002; MacCallum, et al, 2000). Esta ferramenta pode ser utilizada em 

diversos tipos de cancro, como método de prognóstico ou diagnóstico e para além de 

parte do questionário ser feito pelo doente, tem ainda as vantagens de se completar em 

menos tempo, identificar um maior número de sintomas com impacto no estado 

nutricional, e permitir uma triagem através da cotação obtida (Isenring et al, 2003; 

Bauer et al, 2002). 

 

4.3.2 Terapêuticas Nutricionais  

 

É a partir da interpretação conjunta dos dados disponíveis e demonstrados pela 

avaliação nutricional, que poderá ser aplicada a melhor terapia nutricional possível, eja 

ela por via oral, enteral, ou parenteral. 

No que diz respeito a este tema, a aplicação de cuidados nutricionais em fim de 

vida não é assunto linear. Para muitos profissionais existe um dilema a quando da 

implementação da terapia nutricional mais adequada (Corrêa, 2007). 

Optar por uma alimentação através da via oral é e será sempre uma prioridade 

(desde que o tratro gastrointestinal esteja integro), contudo quando é impossível utilizar 

este meio, outras opções terão de ser ponderadas e aplicadas, como por exemplo a 

terapia nutricional enteral e parenteral (Corrêa, 2007).  

A alimentação enteral constitui um método de administração de dietas líquidas 

especializadas no tubo digestivo através de uma sonda. Esta terapia nutricional tem o 

objetivo de proporcionar um suporte nutricional adequada em doentes desnutridos ou 

em risco de desnutrição (Saldanha, 1999). A nutrição parenteral serve para 

complementar ou substituir completamente a alimentação oral ou enteral, através da 

provisão de nutrientes por via intravenosa (Corrêa, 2007). 

Sendo estas duas terapêuticas métodos invasivos, questões éticas e não éticas se 

levantam. Cabe ao profissional de nutrição, em conjunto com o resto da equipa, decidir 
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qual a terapia que trará maiores benefício para o doente não esquecendo que neste tipo 

de cuidados a escolha do doente deverá ser sempre levada em consideração, respeitando 

os seus princípios (em especial a sua autonomia), e a participação direta de cuidadores e 

familiares. É importante ter em consideração que independentemente da decisão do 

paciente e dos seus familiares, o profissional de saúde não deverá abandonar o paciente, 

mas sim respeitá-lo.   

 

De uma forma geral existem algumas medidas e intervenções que poderão ser 

praticadas no âmbito da qualidade de vida do doente: 

 Respeitar preferências/aversões individuais; 

 Oferecer refeições frequentes ao longo do dia; 

 Adaptar a consistência da refeição; 

 Flexibilizar horários das refeições, para permitir que o doente coma quando tem 

fome; 

 Proporcionar uma postura adequada ao doente na hora da refeição, estando este 

sentado numa cadeira ou numa cama; 

 Evitar refeições com alto conteúdo de gordura; 

 Apresentar refeições com boa apresentação;  

  Servir quantidades que sejam adequadas para manter uma sensação de autonomia e 

de normalidade e melhorar o seu bem-estar. 

 Usar alimentos enriquecidos ou fortificados para manter a densidade nutricional dos 

alimentos consumidos; 

 Ajudar o doente a comer (quando necessário) e evitar o seu isolamento; 

 

Holmes, 2010 

 

Numa população de doentes terminais (oncológicos ou não oncológicos), a 

sobreposição de sintomas provenientes de causas físicas ou psiquiátricas podem-se 

tornar num problema quando se tenta implantar uma qualquer terapêutica nutricional. 

Desde do diagnóstico de uma doença terminal, que o medo e o receio perturbam a vida 

dos doentes e seus familiares. Um período de ansiedade e angústia que desencadeia um 



 
 
 

36 

 

quadro de depressão,pode estar associado a um conjunto de outros sintomas somáticos, 

como perda de apetite e a fadiga (Julião, 2011; Silva, 2006).  

Como foi sendo dito ao longo deste trabalho, existem objetivos e fatores 

terapêuticos cruciais quando falamos em doentes terminais. E os planos terapêuticos a 

construir devem refletir a promoção e o conforto não só do doente mas também da sua 

família (Barbosa, 2010).  

Em doentes terminais, são vários os sintomas perturbadores da ingestão alimentar 

presente: a anorexia, os vómitos, as náuseas, a xerostomia, a alteração do paladar, a dor, 

entre outros(CHP, 2011). Por isso é importante, que antes de qualquer terapêutica 

nutricional, a equipa médica tente manter controlados os vários sintomas sejam eles 

perturbadores diretos ou não da ingestão alimentar. A título de exemplo, importa referir 

que a dor é uma das complicações mais frequentes Em Portugal, stima-se que afete 

cerca de 30% (Barbosa, 2010) causando mau estar e desconforto geral, sendo que a 

prevalência do vómito varia entre 30 e 70% (conforme os estudos) (Barbosa, 2010). 

É importante que se compreenda que, seja qual for o sintoma, o profissional de 

saúde deve estar totalmente confortável na sua avaliação e na aplicação de uma 

terapêutica individualizada e personalizada ao doente, pois apesar de ambos os sintomas 

serem comuns, muitos outros podem surgir. Explicar a sua evolução e educar para 

dissipar o medo e reduzir a ansiedade, ajudará a um maior conforto do doente e dos seus 

familiares (Barbosa, 2010).      

A nível nutricional existe assim para alguns desses sintomas, estratégias que 

poderão ajudar a atenuar essa dor e esse mau estar. No Anexo II estão descritos alguns 

conselhos práticos para o controlo desses mesmos sintomas.  

Para além disso, de um modo geral, apesar de não existirem parâmetros 

específicos de atuação a nível nutricional, existem estratégias que ajudam os 

profissionais a atuar de acordo com estas alterações evolutivas da doença.   

 

Todas as alterações fisiológicas ou alterações metabólicas tendem a evoluir 

segundo o tipo de doença (Pinho, 2011). “Comer e beber são funções básicas” (Barbosa, 

2010) consideradas por muitos como um sinal de saúde. Infelizmente, de acordo com o 

tipo de doença, localização e tratamentos, os doentes paliativos vão perdendo 

gradualmente capacidades e alterações no seu estado nutricional, perdendo muitas vezes 

a capacidade de deglutir ou ingerir os alimentos, a perda do sentir o sabor, a má 
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absorção de nutrientes ou até mesmo a incapacidade de eliminar as fezes de forma 

independente (Silva, 2009). A partir daqui a perda de peso pode ser gradual, diminuindo 

não só a capacidade de resposta do doente ao tratamento mas também, diminuindo a 

sobrevida e a sua qualidade de vida. A síndrome da anorexia-caquexia é assim uma 

manifestação habitual nos doentes em situação terminal. Este síndrome pode ser 

definido como um “síndrome multifatorial, na qual há perda contínua de massa 

muscular (com perda ou ausência de massa gorda)” (ABCP, 2011), caracterizado pela 

perda de apetite, perda de peso, lipólise, perda de músculo e proteína viscerais, náuseas 

crónicas e astenia (ABCP, 2011; CHP, 2011). A suspeita de caquexia ocorre perante 

uma perda involuntária de 5% em relação ao peso habitual, num período de 6 meses.  

São classificados com síndrome de anorexia-caquexia, os doentes que apresentem uma 

percentagem de perda de peso involuntário igual ou superior a 10% (CHP, 2011; Inui, 

2002). Estima-se que este síndrome afete cerca de 80 a 90% dos doentes com cancro ou 

SIDA sendo que em 20% dos doentes oncológicos, a caquexia constitui a principal 

causa de morte (CHP, 2011; Barbosa, 2010).  

 

Infelizmente, como vem sido descrito por vários autores, são raras as vezes que a 

terapêutica nutricional e a oferta de nutrientes em doentes em fim de vida, causam 

impacto significativo na regressão da perda de peso severa, não podendo ser utilizada 

uma terapêutica nutricional convencional (ABCP, 2011; CHP, 2011). Por isso mesmo, a 

oferta de alimentos não pode ser analisada com esse mesmo objetivo, mas sim com o 

objetivo de controlo dos sintomas e satisfação do doente. Muitas vezes só o facto de o 

doente se poder alimentar pode ser um alívio, um conforto e uma esperança para si e 

para os seus familiares (ABCP, 2011). 
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V. OBJETIVOS DO ESTUDO 
 

Como observamos anteriormente, em cuidados paliativos, a terapêutica 

nutricional torna-se um parâmetro essencial. Contudo, a falta de literatura científica que 

transmita as vantagens ou desvantagens de uma alimentação oral para doentes terminais, 

prejudica, por um lado, a compreensão dos hábitos e gostos alimentares desta 

população, bem como o próprio aconselhamento nutricional. É importante compreender 

que quanto mais cedo são identificadas as necessidades e expectativas do pacientes, 

mais adequada e cuidada será a intervenção nutricional.   

 

No âmbito do Mestrado em Cuidados Paliativos, pela FMUP, propusemo-nos 

compreender quais as preferências alimentares dos doentes internados numa unidade de 

cuidados paliativos, mais especificamente na Unidade de Cuidados Paliativos da Rede 

do Porto IPOPFG, EPE. Para além disso, o estudo teve também como objetivo, 

identificar as alterações alimentares que poderiam ocorrer durante o evoluir da doença, 

compreender se a alimentação afeta ou não o seu estado emocional, e se a intervenção 

nutricional é um parâmetro essencial a avaliar no decorrer do internamento. 
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VI. METODOLOGIA 
 

 

6.1 Tipo de Estudo 

 

Perante a questão proposta e os objetivos delineados, a metodologia de 

investigação foi baseada no paradigma da observação, através de um estudo 

observacional descritivo em que o “investigador mede, mas não intervém” (Bonita, 

2006:39) e em que os dados são “coletados diretamente através de questionários 

específicos (dados primários) ” (Bonita, 2006:40). Existem algumas vantagens para a 

utilização deste método, para além de ser relativamente barato, o investigador poderá 

realizá-lo de acordo com a informação pretendida sem esquecer de manter o anonimato 

e a confidencialidade dos indivíduos.  

 

6.2 População e Amostra 

 

A recolha de dados foi realizada, aos doentes que deram entrada na Unidade de 

Cuidados Paliativos da Rede do IPOPFG, EPE.  

Esta unidade, inaugurada em 2007 e com uma lotação de 20 camas, destina-se a 

doentes oncológicos e não - oncológicos em estado terminal, que são referenciados 

exclusivamente pela Administração Regional de Saúde do Norte (IPO-UCPRN).  

Assim, durante cerca de 4 meses foram avaliados e entrevistados os doentes que 

deram entrada nesta unidade segundo critérios de inclusão e exclusão, bem como a 

assinatura de um Termo de Consentimento Informado previsto na Declaração de 

Helsínquia (uma declaração que estabelece um compromisso ético, no tratamento e na 

pesquisa com material humano ou dados humanos identificáveis) (AnexoIII). 

 

6.3 Critérios de Inclusão  

 

Neste ponto, a seleção foi realizada segundo cinco critérios de inclusão: 

 Ser homens ou mulheres;  

 Com idade ≥ 18 anos; 
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 Registo de entrada no serviço inferior a 48h;  

 Sem alterações a nível cognitivo;  

 Terem uma terapia nutricional via oral. 

 

 Para além disso, a todos os doentes incluídos na investigação foi apresentado 

um “Termo de solicitação de Consentimento Livre e Informado” onde está descrito todo 

o objetivo do estudo.  

 

6.4 Recolha de Dados 

 

Atuando através de princípios éticos foi efetuado um pedido formal, por escrito á 

EPOP, que posteriormente o encaminhou para o parecer da Comissão de ética do 

Instituto de Oncologia do Porto (Anexo IV).  

Nesta solicitação foi descrito um breve resumo do projeto de investigação, 

apresentando o principal problema, os objetivos do estudo, a quem se dirigia e os 

recursos necessários. Em anexo a este documento foi ainda encaminhado um exemplar 

do questionário (Anexo V), bem como o documento de pedido de consentimento para a 

realização das entrevistas e para a utilização da informação disponibilizada. 

Após a respetiva autorização procedi á recolha dos dados. 

 

6.4.1 Instrumentos de recolha de dados 

 

Para proceder á recolha de dados, foi elaborado um questionário específico. Este 

é constituído por três partes, a primeira parte referente aos dados sóciodemográficos, a 

segunda parte referente á informação clínica e a terceira parte referente á caracterização 

alimentar.  

Na primeira parte foram analisados os seguintes parâmetros:  

 Data de nascimento 

 Sexo 

 Residência 

 Estado civil 
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 Nível de escolaridade 

 Agregado familiar 

 Profissão 

 Cuidador.  

 

Na segunda parte foram analisados parâmetros como:  

 Data de internamento; 

 Motivo de internamento;  

 Diagnóstico principal;  

 Classificação do nível tumoral;  

 Estado de consciência;  

 Diagnóstico de delirium;  

 Capacidade funcional;  

 Sintomas;  

 Valor da avaliação global subjetiva gerada pelo doente (AGS-GD);  

 Avaliação antropométrica. 

 

 Na terceira parte (a mais especifica) foram elaboradas questões (com várias escolhas de 

resposta) diretamente ligadas às preferências alimentares atuais do doente. São assim 

analisadas questões como:  

 Sabores preferidos;  

 Métodos de confeção preferencial;  

 Consistência preferidas;  

 Consistência tolera;  

 Como considera a alimentação fornecida no serviço;  

 Do grupo das frutas, dos hortícolas; das sobremesas e das bebidas que tipo de 

alimentos prefere;   

 Dos pratos de peixe e carne quais é que sente mais falta; 

 Que alimento não conseguiria comer; 

 Presença de alguma aversão alimentar. 

Agregado a este questionário foi efetuada a Avaliação Subjetiva-Gerada pelo 

Doente (AGS-SD) um método de avaliação nutricional que combina dados objetivos e 
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subjetivos da história clínica e exame físico como: percentagem de perda de peso, 

ingestão alimentar, sintomatologia, atividade física, avaliação da perda de massa 

muscular e de gordura subcutânea (Anexo VI). 

 

Para avaliar o Estado de Consciência, foi utilizado o Consciousness Scale for 

Palliative Care (CSPC). Esta escala, foi adaptada pelo próprio médico da unidade (Prof. 

Dr. Ferraz Gonçalves), que ao deparar-se com a falta de elementos que ajudassem a 

retratar verdadeiramente os níveis de consciência desta população, desenvolveu um 

estudo com o principal objetivo de a validar. A CSPC é uma escala fácil de usar, 

económica e de fácil compreensão, que ajuda médicos e enfermeiros na primeira análise 

realizada ao doente (Gonçalves, 2008). Encontra-se dividida em 6 níveis diferentes, 

sendo o nível 1 o nível em que o doente se encontra alerta, e o nível 6 quando o doente 

não reage (Anexo VII). 

Para obter um diagnóstico rápido e preciso na identificação do diagnóstico de 

delirium foi utilizada a Confusion Assessment Method (CAM). Este instrumento 

caracteriza-se por ser de fácil aplicação, possuindo alta sensibilidade e especificidade 

(não necessita de treino complexos). Criada em 1990,  a CAM destinando-se á avaliação 

do estado de confusão por não-psiquiatras. A partir desta avaliação o delirium é definido 

através de quatro características de diagnóstico, e é considerado presente quando um 

paciente tem factos no nível 1 e 2 e o 3 ou 4 (Mori, 2009; Ely, 2001) (Anexo VIII).  

A capacidade funcional foi avaliada pela escala Eastern Cooperative Oncology 

Group ECOG), um método de avaliação global do desempenho funcional do doente e 

uma importante escala de aplicação terapêutica. O paciente é classificado segundo o 

número de pontos, que varia de 0 ao 4: 0, paciente assintomático; 1, paciente que 

apresenta sintomas da doença, mas que realiza suas atividades normalmente; 2, paciente 

sintomático que necessita de atendimento ambulatório mais frequente; 3, paciente com 

mais de 50% do tempo acamado; e 4, paciente totalmente acamado (Oken, 1982; 

Machado, 2010) (Anexo IX).  
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6.4.2 Processo de Recolha de Dados 

 

O processo de recolha de dados foi dividido e efetuado em três etapas, de acordo 

com o questionário semiestruturados. 

Na primeira etapa, os dados referentes à caracterização sóciodemográficos e à 

informação clínica, foram recolhidos dos processos clínicos dos doentes. Na segunda os 

valores recolhidos no processo clínico do doente foram analisados e examinados de 

acordo com parâmetros de inclusão e exclusão. Na terceira etapa, os dados referentes à 

caracterização alimentar foram recolhidos sob a forma de entrevista a todos os 

participantes que respeitavam os critérios de inclusão. Esta última etapa foi realizada 

pelo investigador responsável, após a assinatura pelo sujeito da pesquisa do Termo de 

Solicitação de Consentimento Livre e Informado, pelo participante.  

 

Para além desta informação, como termo de comparação foram utilizados dados, 

fornecidos pelo Unidade de Cuidados Paliativos da Rede do IPOPFG, EPE. Dados esses 

que nos indicaram o numero de doentes que deram entrada no serviço durante o ano de 

2011, agrupados por sexos e idade.  

 

6.4.3 Participantes do Estudo 

 

Durante cerca de quatro meses foram recolhidos dados e executadas entrevistas 

aos doentes que deram entrada na Unidade de Cuidados Paliativos da Rede do IPOPFG, 

EPE. Neste estudo foram observados cerca de 37 doentes, dos quais 10 doentes foram 

incluídos e 27 excluídos. 

 

6.5 Tratamento de Dados 

 

Toda a informação recolhida foi reunida analisada e tratada, no sistema SPSS 

versão 19. Este software foi criado para a elaboração de análises estatísticas de matrizes 

de dados. Através dele é possível, editar, transformar, selecionar e analisar os dados 

recolhidos.  
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VII. RESULTADOS  
 

Segundo os dados estatísticos facultados pela unidade de Cuidados Paliativos da 

Rede do IPOPFG, EPE, no ano de 2011, deram entrada no serviço, cerca de 262 

doentes. De abril a julho de 2012 (meses da avaliação), deram entrada cerca de 58 

doentes dos quais 34 são do sexo feminino e 24 do sexo masculino.  

 

 A amostra deste estudo foi composta por 37 doentes dos quais 25 são do sexo 

feminino e 12 do sexo masculino. Dos doentes analisados, 10 foram incluídos e 27 

excluídos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir deste ponto, os resultados apresentados para além de serem os mais 

relevantes, serão divididos de acordo com as etapas efetuadas durante o processo de 

recolha de dados.  

Organograma 1 – Esquema da população estudada. 
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Em relação á distribuição das características demográficas, de acordo com os 37 

doentes analisados, nas tabelas 3 e 4, pode-se observar uma maior prevalência de 

pessoas do sexo feminino 25 (67,6%) na faixa etária dos 76-85 ano de idade, sendo 11 

(29,7%) referentes às demais faixas etárias, a sua média e o desvio padrão é de 64 e 15 

anos respetivamente. 

 Em relação ao distrito de residência, o Porto, é o distrito com maior prevalência 

30 (81,1%), e em relação ao estado civil, casado é o que detêm maior predomínio, 16 

(43,2%).  

 

Tabela 3 – Distribuição do grupo amostral, segundo as características sócio-

demográfica (n=37). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Variáveis n % 
Sexo   
 Feminino 25 67,6% 

Masculino 12 32,4% 

Faixa Etária   
 18-25 0 0% 

26-35 1 2,7% 

36-45 4 10,8% 

46-55 7 18,9% 

56-65 7 18,9% 

66-75 6 16,2% 

76-85 11 29,7% 

86-95 1 2,7% 

Distrito de Residência   
 Porto 30 81,1% 

Aveiro 3 8,1% 

Vila Real 2 5,4% 

Viseu 2 5,4% 

Estado Civil   
 Solteiro 5 13,5% 

Viúvo 9 24,3% 

Casado 16 43,2% 

Divorciado 7 18,9% 
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Tabela 4 - Valores de caracterização da idade no grupo amostral (n=37) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é demonstrado na tabela 5, a amostra de doentes que nos seus processos 

não continham dados que caracterizavam o nível de escolaridade é o que prevalece 

nesta população, 32 (86,5%). A maior parte, não vive sozinho 26 (70,3%), tendo como 

agregado familiar e cuidador mais prevalente os Filho/a 18 (48,6%) e 14 (37,8%) 

respetivamente.  

 
Tabela 5 – Distribuição do grupo amostral segundo as características sociais 

(n=37). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável  

Idade  

 Média 64 

Mediana 65 

Mínimo 33 

Máximo 89 

Desvio Padrão 15 

  Variáveis     n   % 
Escolaridade   

 1º - 4º Classe 3 8,1% 

5º - 9º Classe 2 5,4% 

Sem Dados 32 86,5% 

Vive só   

 Sim 3 8,1% 

Não 26 70,3% 

Sem Dados 8 21,6% 

Agregado Familiar   

 Cônjuge 12 32,4% 

Filho/a 18 48,6% 

Outros 7 18,9% 

Cuidador   

 Filho/a 14 37,8% 

Irmão 4 10,8% 

Mãe/Pai 3 8,1% 

Conjugue 9 24,3% 
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Em relação á informação clínica, na tabela 6 durante os quatro meses de 

avaliação, o maior número de doentes deu entrada no serviço e foi avaliado no mês de 

maio, 15 (40,5%). O controlo de sintomas 37 (100,0%) foi o motivo de internamento 

predominante. 

Na tabela 7, a amostra encontra-se está qualificado segundo o diagnóstico, 33 

(89,2%) dos doentes apresentavam um diagnóstico oncológico, sendo o nível tumoral 

mais abrangente Cabeça/Pescoço 7 (21,2). Na tabela 8 estão identificados os resultados 

das três escalas de avaliação efetuadas na unidade. A nível do estado de consciência o 

nível 1 é o que mais caracteriza esta população 24 (68,6%), na escala de avaliação do 

estado de confusão, 27 (77,1%) não demonstraram delirium nem confusão. Na avaliação 

da capacidade funcional, o grau 4 é a que mais caracteriza o grupo amostral, 27 

(77,1%).  

Na tabela 9, estão distribuídas todos os sintomas referidos pelo doente na altura 

do internamento. Do grupo de doentes analisado, a dor, foi o sintoma mais referido 20 

(54,1%). Em relação aos restantes sintomas, a xerostomia, astenia e dispneia foram 

referenciados entre 30% a 40% dos indivíduos. As náuseas, vómitos e dispneias entre 

20% e 30%. A obstipação, disfagia, anorexia e insónia, 10% a 20% e por último com 

um valor <10% o desconforto.  

 
 
 

Tabela 6 - Distribuição do grupo amostral, segundo características do internamento 
(n=37). 

 
  Variáveis n %  
Mês Internamento   

 Abril 10 27,0% 

Maio 15 40,5% 

Junho 5 13,5% 

Julho 7 18,9% 

Motivo de Internamento   

 Controlo de Sintomas 37 100,0% 
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Tabela 7 – Distribuição do grupo amostral, segundo características de diagnóstico (n=37). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 – Distribuição do grupo amostral, segundo a aplicação de escalas de avaliação 

(n=37). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Variáveis   n % 
Diagnóstico   

 Oncológico 33 89,2% 

Não Oncol. 4 10,8% 

Nível Tumoral  

 Estômago 5 15,2% 

Cabeça/Pescoço 7 21,2% 
 Ginecológico 4 12,1% 

Mama 1 3,0% 

Pulmão 2 6,1% 

Colo-Retal 2 6,1% 
 Próstata 2 6,1% 
 Outros 10 30,3% 

  Variáveis n   %  
Estado de Consciência 

 1 24 68,6% 

2 3 8,6% 

3 5 14,3% 

4 2 5,7% 

5 1 2,9% 

Aval. da Confusão  

 Sim 8 22,9% 

Não 27 77,1% 

Cap. Funcional (ECOG)  
 3 8 22,9% 

4 27 77,1% 
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Tabela 9 - Distribuição do grupo amostral, segundo os sintomas avaliados (n=37). 
 

  Variáveis    n % 
Dor    

 Sim 20 54,1% 

Não 14 37,8% 

Sem Dados 3 8,1% 

Náuseas  

 Sim 8 21,6% 

Não 26 70,3% 

Sem Dados 3 8,1% 

Vómitos   

 Sim 11 29,7% 

Não 23 62,2% 

Sem Dados 3 8,1% 

Obstipação  

 Sim 5 13,5% 

Não 29 78,4% 

Sem Dados 3 8,1% 

Xerostomia  

 Sim 12 32,4% 

Não 22 59,5% 

Sem Dados 3 8,1% 

Astenia  

 Sim 14 37,8% 

Não 20 54,1% 

Sem Dados 3 8,1% 

Sede    

 Sim 8 21,6% 

Não 26 70,3% 

Sem Dados 3 8,1% 

Dispneia  

 Sim 12 32,4% 

Não 22 59,5% 

Sem Dados 3 8,1% 

Disfagia   

 Sim 3 8,1% 

Não 31 83,8% 

Sem Dados 3 8,1% 
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A partir deste ponto, a avaliação efetuada englobou somente os doentes 

incluídos n=10. Assim sendo, a avaliação global subjetiva gerada pelo doente (AGS-

GD), a avaliação antropométrica e a caracterização alimentar foi realizada unicamente 

aos doentes que estavam abrangidos por todos os critérios de inclusão.    

Assim sendo, do grupo dos doentes incluídos o sexo feminino representa a 

maioria dos participantes, 7 (70,0%), com uma média de 59 anos e mediana de 60 anos 

tendo como diagnóstico principal o carcinoma (tabela 10 e 11 e 12) 

 

 

Tabela 10 - Distribuição dos doentes incluídos, segundo o género (n=10) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Insónia  

 Sim 4 10,8% 

Não 30 81,1% 

Sem Dados 3 8,1% 

Sinais de Desconforto  

 Sim 2 5,4% 

Não 32 86,5% 

Sem Dados 3 8,1% 

Anorexia  

 Sim 6 16,2% 

Não 28 75,7% 

Sem Dados 3 8,1% 

  Variáveis        n % 
Sexo   

Feminino                        7 70,0% 

Masculino                       3 

 

30,0% 
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Tabela 11 – Caracterização da idade segundo o grupo amostral (n=10) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12 – Distribuição dos doentes incluídos, segundo características do diagnóstico  

(n=10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Variável  

Idade  

 Média 59 

Mediana 60 

Mínimo 38 

Máximo 76 

Desvio Padrão 14 

  Variáveis   n % 
Aval. AGS-GD   

 4-8 1 10,0% 

≥9 9 90,0% 

Classificação do IMC   

 Magreza Grave 1 10,0% 

 Magreza Moderada 1 10,0% 

Normoponderal 7 70,0% 

  Excesso de Peso 1 10,0% 

% Perda de Peso   

 0% - 10% 2 20,0% 

11% - 20% 4 40,0% 

21% - 30% 3 30,0% 

31% - 40% 1 10,0% 
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 Na tabela 13, a Avaliação Global Subjetiva Gerada pelo Doente (AGS – GD), 9 

(90,0%), possuem necessidade critica de controlo de sintomas e/ou opções de 

intervenção nutricional. Na classificação do Índice de Massa Corporal (IMC), 7 (70,0%) 

tem uma classificação normoponderal, contudo quanto ao valor de perda de peso no 

último mês, 4 (40,0%) possuem uma percentagem entre 11%-20%.  

 

 

Tabela 13 – Distribuição dos doentes incluídos, segundo comorbilidades (n=10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em relação á caracterização alimentar deste grupo de doentes, atualmente a 

maioria prefere alimentos salgados, 7 (70,0%), cozidos 4 (40,0%), mornos, 8 (80,0%) e 

com consistência normal, 8 (80,0%). Apesar da consistência tolerada na maioria ser 

normal, o seu valor é relativamente menor, 6 (60,0%) considerando a alimentação 

fornecida do serviço como geralmente boa, 9 (90,0%) (tabela 14). 

 

Em relação à caracterização alimentar, as distribuições são bastante variadas. No 

que diz respeito a frutas e hortícolas, os principais alimentos e/ou métodos de confeção 

que são considerado como preferenciais são as peças de fruta em natureza, 6 (60,0%), e 

pratos de sopa, 8 (80,0%) (tabela 15).        

Em relação aos pratos de carne e peixe, as preferências são unânimes. Apesar de 

para os pratos de carne existir preferência ligeiramente maior, 6 (60,0%), para os pratos 

de peixe existe uma preferência de 5 (50,0%) (tabela 16).        

  Variáveis   n % 
Diagnóstico   

 Oncológico 9 90,0% 

Não Oncol. 1 10,0% 

Nível Tumoral  

 Estômago 2 20,0% 

Cabeça/Pescoço 1 10,0% 
 Ginecológico 2 20,0% 

Pulmão 1 10,0% 

Colo-Retal 1 10,0% 
 Outros 3 30,0% 
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Tabela 14 – Distribuição dos doentes incluídos, segundo preferências de alimentares 

(n=10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos lacticínios os iogurtes de aromas, 7 (70,0%), o queijo 

amanteigado, 7 (70,0%), e o leite simples, 5 (50,0%) são os alimentos que geram maior 

preferência neste grupo de doentes (tabela 17). Nas sobremesas, o leite-creme 6 

(60,0%), os gelados 5 (50,0%), a gelatina 5 (50,0%) e outro género de sobremesas 5 

(50,0%), são os de maior preferência (tabela 18).  

 

  Variáveis   n % 
Sabores   

 Doces 3 30,0% 

Salgados 7 70,0% 

Confeção  

 Cozidos 4 40,0% 

Assados 1 10,0% 
 Fritos 1 10,0% 

Grelhados 3 30,0% 

Cru 1 10,0% 

Pref. Alimentares  

 Quentes 2 20,0% 

Mornos 8 80,0% 

Consistência de Preferência   

 Normal 8 80,0% 
 Mole 1 10,0% 
 Pastosa 1 10,0% 

Consistência Tolerada  

 Normal 6 60,0% 

Mole 1 10,0% 

Líquida 3 30,0% 

Aval. Alimentação Fornecida  
 Satisfatória 1 10,0% 

Boa 9 90,0% 
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A nível das bebidas, a água natural é a bebida de eleição 7 (70,0%), mas o sumo 

natural também revela alguns interesses 5 (50,0%) (tabela 19).  

Em relação á ultima questão colocada, nesta população, a maioria dos doentes 

não tem aversão a nenhum alimento, 6 (60,0%) (tabela 20).  

 

 

Tabela 15 – Distribuição dos doentes incluídos, segundo preferências de frutas e hortícolas 

(n=10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Variáveis   n % 
Peça Fruta  

 Sim 6 60,0% 

Não 4 40,0% 

Salada de Fruta 

 Sim 4 40,0% 

Não 6 60,0% 

Néctar de Fruta  

 Sim 1 10,0% 

Não 9 90,0% 

Batido de Fruta 

 Sim 2 20,0% 

Não 8 80,0% 

Outro tipo de Fruta 

 Sim 2 20,0% 

Não 8 80,0% 

Prato de Sopa   

 Sim 8 80,0% 

Não 2 20,0% 

Saladas Frias   

 Sim 1 10,0% 

Não 9 90,0% 

 Saladas Quentes  

 Sim 2 20,0% 

Não 8 80,0% 
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Tabela 16 - Distribuição dos doentes incluídos, segundo preferências de pratos (n=10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Variáveis   n % 

Prato de Carne  

 Sim 6 60,0% 

Não 4 40,0% 

Prato de Peixe 

 Sim 5 50,0% 

Não 5 50,0% 

  Variáveis   n % 
Iogurte de Aromas  

 Sim 7 70,0% 

Não 3 30,0% 

Queijo Amanteigado  

 Sim 7 70,0% 

Não 3 30,0% 

Queijo Fresco  

 Sim 1 10,0% 

Não 9 90,0% 

Queijo Curado  

 Sim 1 10,0% 

Não 9 90,0% 

Leite Simples   

 Sim 5 50,0% 

Não 5 50,0% 

Outro Lacticínio  

 Sim 1 10,0% 

Não 9 90,0% 

Tabela 17 - Distribuição dos doentes incluídos, segundo as preferências nos lacticínios 

(n=10). 
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Tabela 18 - Distribuição dos doentes incluídos, segundo preferências das sobremesas 

(n=10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 19 - Distribuição dos doentes incluídos, segundo preferências nas bebidas (n=10). 

 

 

  Variáveis   n % 
Leite Creme  

 Sim 6 60,0% 

Não 4 40,0% 

Gelado    

 Sim 5 50,0% 

Não 5 50,0% 

Bolo de Chocolate  

 Sim 2 20,0% 

Não 8 80,0% 

Gelatina  

 Sim 5 50,0% 

Não 5 50,0% 

Outra Sobremesa  

 Sim 5 50,0% 
 Não 5 50,0% 

  Variáveis   n % 
Água Natural  

 Sim 7 70,0% 

Não 3 30,0% 

Chá    

 Sim 4 40,0% 

Não 6 60,0% 

Café    

 Sim 2 20,0% 

Não 8 80,0% 

Refrigerante  

 Sim 1 10,0% 

Não 9 90,0% 

Sumo Natural  

 Sim 5 50,0% 
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Tabela 20 - Distribuição dos doentes incluídos, segundo aversões alimentares (n=10). 

 

 

 

  

Não 5 50,0% 

Outra Bebida  

 Sim 1 10,0% 

Não 9 90,0% 

  Variáveis   n % 
Aversão    

 Sim 4 40,0% 

Não 6 60,0% 
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VIII.  DISCUSSÃO 
 

Os profissionais médicos acarretam um conjunto de obrigações incomparáveis, 

no alívio do sofrimento e na cura da doença. Médicos que falham na adoção de uma 

atitude humanista na sua prática clínica falham inevitavelmente no reconhecimento de 

que o alívio do sofrimento é um valor primordial (Cassel, 1991). 

A nível de alimentação em cuidados paliativos, a opinião é unânime, o cuidado 

alimentar, deverá ser discutido por todos os profissionais que pertencem à equipa, 

contudo, o aspeto mais importante que deverá ser realçado e não pode ser posto de parte 

é a importância simbólica que o ato de comer e os próprios alimentos acarretam. Uma 

alimentação orientada poderá aumentar a qualidade de vida e diminuir níveis de 

insatisfação e sofrimento tanto para o doente como para o seu familiar.  

Até à data, não existe nenhuma revisão bibliográfica ou publicação que trate do 

tema sobre a avaliação das preferências alimentares em doentes em cuidados paliativos. 

A maior parte dos estudos feitos sobre esta questão debruça-se sobretudo sobre 

alimentação artificial, as implicações éticas, as vantagens e desvantagens (Orreval, 

2009; Fleming, 2011; Haynes, 2010; Corrêa, 2007).  

Porém, é preciso ir mais longe e similarmente incluir nas prioridades de análise 

todos aqueles doentes que mantém o seu apetite e a sua vontade de comer até fim (e 

capacidade de ingerir alimentos per os). 

 

 O presente estudo tem esse mesmo objetivo, i) avaliar as preferências 

alimentares de doentes internados na Unidade de Cuidados Paliativos da Rede do IPO, 

com o objetivo de perceber que gostos este doentes possuem e ii) identificar alterações a 

nível alimentar foram surgindo no decorrer da doença.  

   Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que esta avaliação tornou-se num 

desafio desde o primeiro dia, mas felizmente as várias limitações que foram surgindo, 

também foram ultrapassadas da melhor maneira possível.  

Uma das primeiras dificuldades foi a integração numa unidade de cuidados 

paliativos. Infelizmente, para além de serem poucas as instituições especializadas no 

cuidado em fim de vida são ainda menos aquelas que como a unidade do IPOPFG, EPE 

acreditam que para ajudar estes doentes é necessário avaliar, estudar, analisar e 
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compreender cada vez melhor o conjunto de alterações e mudanças que ocorrem nesta 

situação.   

    

Outra limitação surgiu durante a recolha de dados dos processos dos doentes, 

pois apesar de essa recolha ter sido feita nas primeiras 48h após entrada no serviço, em 

alguns casos, as alterações do seu estado eram profundas. Assim, alguns dos doentes 

avaliados encontravam-se realmente num estado de confusão e delirium avançado com 

uma taxa de colaboração bastante baixa, impedindo que pudessem responder com 

clareza ao segundo e terceiro passos da entrevista. Por outro lado, durante os cerca de 

quatro meses disponíveis para proceder à avaliação, deram também entrada no serviço 

doentes sem qualquer grau de reação, num estado extremamente debilitado, e com um 

tempo de sobrevida bastante curto, sem quaisquer condições de responder com lucidez 

ao questionário proposto. 

 Acreditamos que foi devido a este conjunto de limitações que fizeram com que 

o número de doentes incluídos na avaliação fosse bastante inferior ao esperado.    

 

Como foi dito anteriormente, a nível da alimentação oral não existem, até ao 

momento, estudos centrados em doentes terminais (nos seus gostos e nas suas 

vontades), por isso mesmo, elaborar um questionário piloto torna-se um desafio e uma 

responsabilidade acrescida.  

Os estudos existentes e realizados, um pouco por todo o mundo, citam alguns 

dos determinantes e escolhas alimentares de indivíduos adultos sãos. Nestes estão 

referenciados de uma forma geral fatores como o sabor, a variedade, a aparência, o tipo 

de preparação ou até mesmo o valor nutricional (Nield, 2000; Mills, 2001; Scholderer, 

2004; Gedrich, 2003). No artigo realizado por Jomori (2008) estão compilados e 

descritos alguns destes estudos, fazendo principalmente referencia aos seus objetivos 

específicos, à forma de recolha e ao tratamento de dados. Podemos dizer que as formas 

de recolha de dados utilizadas são bastante variadas, desde entrevistas com 

questionários codificados através de escalas quantificativas, passando por entrevistas 

com questionários de resposta aberta, ou até questionários enviados por correio 

eletrónico (Jomori, 2008).     

Ao analisarmos e compararmos estes estudos com o realizado podemos concluir 

que também aqui a recolha de dados foi efetuada através de uma entrevista com o apoio 
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de um questionário, constituído tanto por respostas abertas como fechadas. Poderíamos 

repensar em utilizar um questionário codificado através de escalas quantitativas que 

ajuda-se os doentes a quantificar objetivamente as suas preferências, desejos e aversões.    

Atualmente, acreditamos que poderia ter sido mais vantajoso se o questionário 

não possuísse algumas questões de resposta aberta, pois apesar de poder ter alguma 

vantagem para o resultado final, a maioria destes doentes, encontravam-se esgotados 

com toda a sua situação e conversar sobre comida “transportava-os” para dois extremos, 

ou para recordações passadas e momentos de prazer, ou para uma sensação de enjoo e 

repugnância a toda a comida. Se a qualidade de vida dos doentes está em primeiro lugar, 

transformar o questionário num instrumento mais simples com perguntas diretas poderá 

tornar o processo por vezes menos “pesado”. Foi assim uma limitação deste estudo a 

impossibilidade de no tempo disponível elaborar um questionário teste, que pudesse ser 

alterado e modificado de modo a que fosse por um lado ao encontro do objetivo do 

estudo, mas também ao encontro do estado dos próprios doentes.   

 

O objetivo deste estudo foi perceber se existe algum padrão nas preferências 

alimentares e nas escolhas de doentes internados em unidades de cuidados paliativos, 

contudo, com a amostra conseguida (10 participantes) não foi possível demonstrar de 

forma inequívoca que existe algum padrão de preferências alimentares. Porém, foi fácil 

perceber através de toda a entrevista, que a alimentação continua a ser um ponto 

essencial para a qualidade de vida não só do doente mas também dos seus familiares.  

Apesar de não encontrarmos qualquer tipo de padrão nas escolhas alimentares, 

podemos perceber que quando estão numa fase mais estável e com a maior parte dos 

sintomas controlados, estes doentes possuem escolhas muito próprias e gostos muito 

variados, “fruto” talvez dos seus hábitos, da sua religião ou da sociedade em que se 

encontravam inseridos. 

 Os desejos alimentares são assim uma constante, que por vezes são apaziguadas 

com o esforço tanto do serviço de alimentação como dos próprios familiares, que tentam 

a todo o custo conceder todas as vontades que vão surgindo diariamente.           

 

Em Portugal, os cuidados paliativos estão em fase de crescimento, estando 

também a alimentação a evoluir gradualmente nesta área. Contudo, ainda são muitos os 

aspetos a melhorar. 
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 Em primeiro lugar, há uma grande escassez de profissionais especializados em 

cuidados paliativos. Felizmente, ao longo dos anos o interesse têm vindo a aumentar, e 

são já algumas as faculdades e politécnicos que investem no ensino destes cuidados. A 

nível nutricional, são ainda muito poucos os que têm uma formação especializada em 

cuidados em fim de vida, apesar de ser importante que os profissionais tomassem 

consciência da verdadeira importância que a alimentação têm para estes doentes.       

 Por outro lado, incluir estes profissionais de nutrição nas equipas 

multidisciplinares existentes ajudaria a um controlo mais individualizados das práticas 

nutricionais aplicadas. 

 

O método de intervenção nutricional em doentes em fim de vida vai depender 

muito da fase em que a doença se encontra.Quando o doente dá entrada no serviço numa 

fase inicial é aplicado um questionário alimentar “tipo” que ajuda na prática diária. Este 

questionário recolhe desde o primeiro dia um conjunto de informação, na minha opinião 

essencial (peso habitual, altura, gostos, aversões, desejos etc…) para a prática de uma 

terapêutica nutricional personalizada que contemple o doente como um todo.  

Este questionário poderia tornar-se uma ferramenta de estudo, que diariamente 

atualizado (pelo dietista ou nutricionista) descrevesse as evoluções que os doentes vão 

sofrendo a nível alimentar (desejos, vontades, etc…). Este poderia ser utilizado para 

realmente criar um padrão (ou não) das preferências alimentares e das alterações 

sofridas ao longo do tratamento.             

 

Por outro lado, era importante que nas equipas multidisciplinares o dietista ou 

nutricionista entrevisse não só com o objetivo primordial de um conforto físico (através 

da utilização de suplementos ou outras técnicas nutricionais que ajudam a aumentar o 

apetite ou a controlar as perdas de peso) mas também para conforto da parte psicológica 

através de uma satisfação alimentar. Devido ao facto de estes doentes variarem 

diariamente não só de vontades mas principalmente de sintomas, poderia ser também 

uma opção, segundo a ementa estabelecida, que o doente tivesse oportunidade de 

escolha e de autonomia para decidir qual dos pratos sugeridos o iria reconfortar e 

satisfazer mais. Por outro lado, para as famílias que numa situação de internamento 

assistem à degradação constante do seu ente querido, é uma forma de também elas se 
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sentirem apoiadas e reconfortadas com o tratamento e cuidado individualizado prestado 

ao doente.  

 

Infelizmente, devido à curta duração do estudo e ao tamanho amostral não foi 

assim possível cumprir todos os objetivos inicialmente propostos, porém espero que 

este seja a primeira de muitas avaliações centradas neste grupo de doentes. A 

importância de perceber se os gostos alimentares se mantém constantes no evoluir da 

doença, continua a ser uma questão que poderá ajudar a que as equipas consigam 

melhorar a satisfação e o conforto dos doentes desde o primeiro dia. 

De uma forma geral, e como foi dito anteriormente apesar de não ter sido 

possível alcançar os objetivos inicialmente propostos, consideramos que este estudo 

representa um elemento pioneiro na investigação em terapêutica nutricional em 

cuidados paliativos, uma vez que não existem, até ao momento, estudos neste âmbito. 

Deste modo, acreditamos que este estudo poderá ser utilizado como um instrumento 

fundamental no desenvolvimento de estudos futuros.   
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ANEXO I 
Classificação IMC (Índice Massa Corporal) 
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ANEXO II 
Conselhos Práticos para Controlo de Sintomas 
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SINTOMAS CONTROLO DE SINTOMAS 

Náuseas 

e 

Vómitos 

 

- Preferir alimentos á temperatura ambiente ou frios; 

- Evitar alimentos muito doces, gordurosos, com cheiro intenso; 

- Comer bolachas secas, tostas ou biscoitos estaladiços, nos períodos de 

agravamento das náuseas; 

- Evitar os alimentos preferidos durante o período de náuseas; 

- Quando capaz, reintroduzir refeições pequenas e frequentes; 

- Repousar no final das refeições; 

- Não comer enquanto ocorrerem os vómitos. 

- Beber líquidos para repor as perdas (quando conseguir fazer). 

Anorexia 
(Falta de Apetite) 

- Estabelecer rotinas mais flexíveis; 

- Preferir pequenas refeições mais densas e frequentes; 

- Disponibilizar as refeições preferidas, que possam ser conservadas em 

pequenas doses como alternativa; 

- Melhorar a apresentação dos pratos; 

- Tentar novos paladares; 

- Arejar e tornar mais atraente o local onde se servirão as refeições; 

- Mastigas devagar, se necessário fazer uma pausa. 

Xerostomia 
(Boca Seca) 

- Manter os lábios humedecidos; 

- Evitar álcool e alimentos secos; 

- Consumir alimentos moles e pastosos; 

- Beber frequentemente líquidos ligeiramente ácidos, ou chupar cubos de gelo 

aromatizados ou de fruta congeladas; 

- Mastigas pastilhas elásticas (moles) sem açúcar; 

- Fazer higiene oral após as refeições. 

Mucosite 
(dores na boca e 

garganta, dentes e 

gengivas sensíveis) 

- Preferir alimentos á temperatura ambiente; 

- Substituir alimentos duros por alimentos passados (se necessário); 

- Evitar bebidas com gás; 

- Usar palhinhas para beber; 

Hipogeusia 
(Alteração do 

paladar) 

- Aumentar a ingestão de líquidos frios ou á temperatura ambiente ligeiramente 

ácidos; 

- Evitar alimentos que causem aversão; 

- Substituir carnes, principalmente as vermelhas (se mal toleradas); 

- Alterar talheres de metal por plástico. 



 
 
 

81 

 

 

Diarreia 

- Fazer refeições pequenas e frequentes ao longo do dia; 

- Evitar alimentos que produzam flatulência, gordurosos, sucos de citrinos e 

fruta com casca, bebidas com: álcool, gás ou cafeína; 

- Comer alimentos ricos em sódio e potássio; 

- Beber líquidos á temperatura ambiente e no intervalo das refeições; 

- Limitar a ingestão de leite corrente; 

- Descansar após as refeições. 

Obstipação 

-Tentar fazer as refeições sempre á mesma hora todos os dias; 

- Respeitar a vontade do intestino, e criar horários regulares para o efeito; 

- Otimizar a ingestão de líquidos, sem que interfira com o fornecimento 

alimentar; 

- Beber um líquido ½ h antes da hora habitual do funcionamento intestinal; 

- Aumentar a atividade física diária, se possível; 

- Aumentar a ingestão de “fibras”, em alguns casos está desaconselhado nos casos 

nomeadamente dos doentes em risco de oclusão intestinal ou com desidratação 

prévia; 

 

 

Fontes: Farrel, 2010; Burlá, 2002; Saldanha, 2001  
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ANEXO III 
Consentimento Informado 
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Avaliação das preferências alimentares de doentes internados na Unidade 

de Cuidados Paliativos da Rede IPOPFG, EPE 
 
 
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO 

 
 

 
Venho, por este meio, solicitar a sua autorização para participar na investigação 

sobre: “Avaliação das preferências alimentares de doentes internados na Unidade de 

Cuidados Paliativos da Rede do IPOPFG, EPE” que irá ser desenvolvida no Instituto 

Português de Oncologia do Porto como parte da dissertação para conclusão do 2º 

mestrado em Cuidados Paliativos da Universidade de Medicina do Porto.  

A alimentação mais do que uma fonte de energia, é uma fonte de prazer emocional e 

social. O presente estudo tem assim como objetivo avaliar as preferências alimentares 

dos doentes internados bem como caracterizar esta população do ponto de vista 

nutricional. Este estudo servirá para ajudar os profissionais de saúde a irem ao 

encontro das verdadeiras necessidades dos doentes. 

Informo que a avaliação nutricional e as informações fornecidas por si são confidenciais 

e, quando divulgados os resultados do trabalho, serão descritos de forma global e 

anónima, para que a sua identidade seja totalmente preservada.  

A avaliação e a autoaplicação dos questionários só serão realizadas com o seu 

consentimento.  

É necessário esclarecer que depois de ler o termo de consentimento informado com 

atenção e caso opte por não participar nesta avaliação, não haverá qualquer penalização 

nos cuidados que lhe serão prestados. 
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Termo de consentimento informado 
 

 
Eu, abaixo assinado,_____________________________________________, 

compreendi a explicação que me foi fornecida acerca da estudo em que irei participar, 

tendo-me sido dada a oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias. 

Desta forma, declaro que autorizo a recolha de informação sobre o meu estado 

nutricional, dados clínicos sobre o meu diagnóstico de doença, assim como, os 

principais problemas associados ao mesmo, e dados sócio - demográficos (sexo, idade, 

estado civil). 

Autorizo ainda que os dados fornecidos possam vir a ser registados e sujeitos a 

tratamento informático com fim estatístico, assegurando sempre a confidencialidade dos 

mesmos.  

 
 
 
Local e Data: ___________________________________, ____/____/____ 

Assinatura do participante: _____________________________________________ 

Assinatura do Investigador: _____________________________________________ 
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ANEXO IV 
Questionário 
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ANEXO V 
AGS –GD 
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ANEXO VI 
Pedido de Autorização 
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Exmo. Sr. Prof. Doutor Rui Henrique 

Diretor da EPOP do IPOPFG, E-P-E 

 

 

O meu nome é Joana Sousa, sou dietista e aluna do 2º ano do Mestrado de 

Cuidados Paliativos da Universidade do Porto. 

Os Cuidados Paliativos são, cada vez mais, uma área em desenvolvimento e 

crescimento em Portugal e melhorar a qualidade de vida a estes doentes e seus 

familiares é sem dúvida o grande objetivo de todos aqueles que trabalham nesta área.  

É assim com o intuito de contribuir para este objetivo que venho por este meio 

propor o meu projeto de investigação intitulada: Avaliação das preferências 

alimentares de doentes internados na Unidade de Cuidados Paliativos da Rede 

IPOPFG, EPE.  

 

Já apresentei este projeto no Serviço de Nutrição e Alimentação do IPOP bem 

como ao Diretor da Unidade de Cuidados Paliativos da Rede, (Prof. Doutor Ferraz 

Gonçalves), o qual teve bom acolhimento. O meu orientador é o Dr. António Lacerda 

(coordenador do curso de Dietética da Escola Superior de Saúde Jean Piaget), sendo 

coorientadora formal, a Drª Paula Alves (Diretora do Serviço de Nutrição e 

Alimentação do IPOPFG, EPE) e a coorientadora local será a Drª Laura Ribeiro 

nutricionista do Serviço de Nutrição e Alimentação do IPOPFG, EPE, que presta apoio 

à Unidade de Cuidados Paliativos da Rede.   

 

Assim sendo, venho por este meio solicitar autorização para desenvolver esta 

investigação no referido serviço.  

 

O projeto de investigação e o consentimento informado encontram-se anexados. 

 

Aguardo deferimento, 

Os melhores cumprimentos 

Joana Sousa 
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ANEXO VII 
Consciousness Scale for palliative care (CSPC) 
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Fonte: Escala cedida pela Unidade de Cuidados Paliativos da Rede  
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ANEXO VIII 
 Confusion Assessment Method (CAM) 
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Fonte: Escala cedida pela Unidade de Cuidados Paliativos da Rede  
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ANEXO IX 
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 
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Fonte: Escala cedida pela Unidade de Cuidados Paliativos da Rede  


