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Atuação interdisciplinar no manejo de sintomas
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INTRODUÇÃO

S

intomas gastrointestinais são frequentes em pacientes com doença oncológica e principalmente em doença avançada, podem ser decorrentes da própria
doença ou de seu tratamento e implicam na diminuição da ingestão alimentar,
desnutrição e piora da funcionalidade e qualidade de vida.
A abordagem multidisciplinar, incluindo médicos, enfermeiros, dentistas, fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogos é a melhor alternativa para o adequado cuidado aos pacientes. Os principais sintomas gastrointestinais e seu tratamento não
medicamentoso se encontram abaixo.

ANOREXIA

Redução do apetite de forma involuntária relacionada à doença e ao tratamento. Ocorre em 50 a 70% dos pacientes com câncer.
Tratamento
Conscientizar o paciente da necessidade de comer apesar da inapetência, modificar a consistência da dieta conforme a aceitação do paciente, ofertar preparações
com melhores apresentações visuais, aumentar o fracionamento da dieta e reduzir
o volume por refeição, oferecendo de 6 a 8 refeições ao dia, aumentar a densidade
calórica das refeições e quando necessário, utilizar complementos nutricionais hipercalóricos ou hiperproteicos.

SACIEDADE PRECOCE

Sensação em que a pessoa se sente satisfeita antes de ingerir uma quantidade
normal ou suficiente de alimentos, decorrente da dificuldade de esvaziamento gástrico. Ocorre de 6 a 84% nos pacientes com câncer.
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Tratamento
Aumentar o fracionamento da dieta e reduzir o volume por refeição, oferecendo
de 6 a 8 refeições ao dia, aumentar a densidade calórica das refeições e quando necessário, utilizar complementos nutricionais hipercalóricos ou hiperproteicos, dar preferência à ingestão de legumes cozidos e frutas sem casca e bagaço. Evitar alimentos
e preparações hiperlipídicas e a ingestão de café, bebidas alcoólicas, refrigerantes ou
qualquer bebida gaseificada.
TRISMO

Dificuldade em abrir a boca que está em oclusão forçada. Presente em 5 a
38% de pacientes com câncer de cabeça e pescoço.
Tratamento
Aumentar o fracionamento da dieta e reduzir o volume por refeição, oferecendo
de 6 a 8 refeições ao dia e utilizar artifícios para facilitar a ingestão (canudos, seringas,
colheres, squeezes/garrafa tipo atleta).
SIALORREIA

Inabilidade para controlar secreções orais levando a acúmulo excessivo de saliva em orofaringe. Resulta de múltiplas causas como disfunção neuromuscular, anormalidades anatômicas, hipersecreção, disfunção sensorial, disfagia, postura anormal,
ausência de dentição.
Tratamento
Evitar alimentos azedos e/ou ácidos, assim como balas e chicletes de menta.
XEROSTOMIA

Sensação subjetiva de boca seca, consequente ou não da diminuição da função das glândulas salivares. Relacionada a medicamentos, fatores que afetam o centro salivar como Doença de Parkinson e menopausa, alterações na própria glândula.
Ocorre em 30-77% dos pacientes com câncer em cuidados paliativos.
Tratamento
Ingerir alimentos com caldos ou molhos, chupar balas azedas e/ou ácidas, chicletes de menta sem açúcar, picolés ou gelo, ingerir líquidos em abundância e evitar
ingestão de alimentos secos.
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DISFAGIA

Dificuldade para deglutir. Pode ser causada por alterações anatômicas, neurológicas e motivacionais.
Tratamento
Encaminhar ao fonoaudiólogo. Orientar dieta pastosa batida sem líquidos, até
orientação do fonoaudiólogo. Em caso de disfagia a líquidos, semilíquidos e pastosos,
indicar o uso de espessantes, caso disfagia a alimentos sólidos, orientar ingerir pequenos volumes de líquidos junto às refeições para facilitar a mastigação e deglutição.
Evitar alimentos secos.
ODINOFAGIA

Dor à deglutição. Pode ser causada por infecções como candidíase, mucosite,
lesões neoplásicas.
Tratamento
Encaminhar a fonoaudiólogo. Consumir alimentos na consistência que for melhor tolerada, e que ofereça menos dificuldade para mastigar ou engolir, podendo
variar entre branda, pastosa ou líquida (conforme avaliação do fonoaudiólogo). Pequenos goles de água ou suco durante as refeições também podem ajudar a deglutir
e fazer as refeições em pequenas quantidades, várias vezes ao dia.
DISGEUSIA

Alteração de paladar. Acomete cerca de 25-50% dos pacientes com câncer
avançado.
Tratamento
Enxaguar a boca antes das refeições, utilizar balas ou sucos azedos e/ou ácidos (se paciente não apresentar mucosite) e temperos naturais em maior quantidade,
substituir os talheres de metal por plásticos (caso sinta sabor residual metálico) e fazer
bochechos com chá de camomila antes das refeições. Evitar extremos de temperatura.
MUCOSITE

Lesão inflamatória ou ulcerativa da mucosa oral relacionadas ao tratamento quimioterápico ou radioterápico. São mais frequentes em pacientes com neoplasia de cabeça
e pescoço em radioterapia com dose maior que 5000cGy e com quimioterapia associada.
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Tratamento
Encaminhar ao odontologista, orientar boa higiene oral com escovação de dentes e língua. Orientar a preferir alimentos macios, pastosos, a temperatura ambiente.
Evitar alimentos ácidos, picantes ou muito salgados e alimentos em extremos de temperatura.

NAUSEAS E VÔMITOS

Náusea é a sensação desagradável da necessidade de vomitar. Vômito ou
êmese é a expulsão rápida e forçada do conteúdo gástrico através da boca, causada
por uma contração forte e sustentada da musculatura da parede torácica e abdominal.
Acomete cerca de 30% dos pacientes com câncer avançado. Muitas causas podem
estar envolvidas em sua etiologia, como: gastroparesia, constipação e obstrução intestinal, medicamentos, quimioterápicos, radioterapia, hipercalcemia, insuficiência renal, hipertensão intracraniana, ansiedade, medo e alterações vestibulares.
Tratamento
Orientar a preferir alimentos gelados ou em temperatura ambiente, realizar as
refeições em local arejado, realizar pequenas refeições em menor intervalo de tempo
(6 a 8 refeições/dia), mastigar devagar os alimentos, beber sucos ou chupar gelo ou
picolés de frutas cítricas (se paciente não apresentar mucosite) nos intervalos das
refeições. Evitar ingerir líquidos durante o almoço e jantar, frituras e alimentos gordurosos, doces concentrados e condimentos fortes. Não deitar-se após as refeições e
não permanecer próximo a cozinha durante preparo das refeições.

CONSTIPAÇÃO INTESTINAL

Dificuldade em evacuar. Dentre as principais causas, encontram-se: medicamentos (opióides, anticolinérgicos), distúrbios hidroeletrolíticos (desidratação,
hipercalcemia, uremia, hipocalemia), hipotiroidismo, distúrbios neurológicos e de
mobilidade, anormalidades estruturais (massas pélvicas), dor à evacuação, falta de
privacidade ou assistência para transferências ao vaso sanitário.
Tratamento
Orientar a ingerir frutas laxativas, líquidos em abundância, legumes e verduras preferencialmente crus, frutas com casca e bagaço, alimentos/produtos integrais,
leguminosas, leite e derivados. Evitar alimentos constipantes (exemplo: ricota, sagu,
tapioca, pêra e maçã sem, casca, maisena, etc.)
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DIARREIA

Evacuação líquida de 3 ou mais episódios ao dia. Excluir a falsa diarreia causada
por fecaloma, obstrução intestinal parcial, intolerância alimentar, cólon irritável, ansiedade ou medo. Pode ser induzida por agentes quimioterápicos, uso abusivo de laxativos
ou medicações contendo magnésio como antiácidos, alimentação enteral e infecções.
Tratamento
Orientar a ingerir líquidos em abundância, alimentos constipantes, sucos de frutas coados e sem açúcar. Evitar leite de vaca e derivados, gorduras em geral, frutas
cruas em geral, sementes oleaginosas, condimentos picantes, conservas em geral, açúcar e doces concentrados, embutidos, cereais integrais, leguminosas (consumir apenas
o caldo), hortaliças e verduras folhosas cruas e alimentos que causam flatulência.
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