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ATENCIONS PALLIATIVES
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Si la mort ve a buscar-me, to permis per entrar a casa,
pero que sapiga des d'ara que mai no podre estimar-la.

Lluis Llach (canto VIDA)

INTRODUCCIO

Els problemes emocionals i el distress psicosocial son molt comuns dins de les cures palliatives

(VACHON, 1989). Les cures palliatives son definides per l'OMS corn la cura activa total dels

pacients la malaltia dels quals no respon a cap tractament curatiu (OMS,1990). En aquesta

fase es produeixen perdues a molts nivells: de 1'estat de salut, d' autonomia , del nivell

economic, de la vida de familia normal i de la possibilitat de fer plans de futur, la qua] cosa
provoca en el malalt pal-liatiu una perdua del control de la seva vida i de vegades acompanyat

de falta de control del propi cos. Aquestes perdues son viscudes en parallel per la familia i

creen una barreja de simptomes com negacio, angoixa, rabia, culpabilitat i tristesa, que po-
den ser molt dificils de tractar pels professionals implicats en la cura d'aquests malalts.

[equip de professionals que aten aquests malalts ha de fer front a un espectre de simptomes
diversos que inclouen els simptomes fisics i els simptomes psiquics associats a la progressio

de la malaltia. Aquests professionals no sols han d'intentar millorar el sofriment moral i fisic
del malalt sino tambe de la seva familia, ajudant a adaptar-se a una situacio de malaltia
progressiva i sense tractament curatiu i aconseguir que arribi a I'acceptacio de la
irreversibilitat del proces (DONNAY CANDIL, 1999). Les complicacions psiquiatriques i
psicosocials apareixen en aquests moments en gran mesura, reconeixer-les a temps i tractar-
les efectivament millorara la qualitat de vida del malalt i de la seva familia i facilitara el
proces que sera mes lieu i acceptable. Corn diu la canto, la mort ens ve a buscar i podem
arribar a acceptar-la, pero mai la desitgem. La formacio d'equips mutidisciplinars que
cobreixin totes les necessitate que es plantegen en aquests malalts i la seva familia es
fonamental per aconseguir una bona qualitat en les cures palliatives.

CURES PALLIATIVES COM A EINA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DELS
MALALTS PAL•LIATIUS

Als anys 60 es va iniciar un moviment dins del mon sanitari per tal d ' acon seguir el benestar

de malalts i families amb malalties progressives i incurables.
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Les cures palliatives son definides a casa nostra als Estatuts de la Societat Catalano -Balear

de Cures Palliatives que es van aprovar a VIC 1'any 1989 corn "Una concepci6 global, activa

i viva de la terapeutica que compren l'atenci6 dels aspectes fisics, emocionals, socials i

espirituals de les persones en situacio de malaltia terminal, essent l'objectiu principal el

confort, la promoci6 de la dignitat i I'autonomia dels malalts i les seves families, mitjancant

el control de simptomes, la comunicacio i el suport emocional".

Laplicacio dels principis de les cures palliatives ha millorat extraordinariament el control

dels simptomes fisics. La millora mes important s'ha donat en el camp del control del dolor.

La informacio i la correcta prescripci6 de la morfina han fet que el seu consum a Catalunya

hagi passat de 3,5 Kg per any i milio d'habitants a 11,4 Kg per any i milio d'habitants, xifra

aquesta similar a la del consum d'altres paisos europeus (EL PALS, 1995). Aixo ha fet que el

nombre de malalts amb dolor com a simptoma intractable hagi disminuit. En l'estudi "Mo-

rir de cancer a Catalunya" fet a familiars de malalts morts per cancer, I'adequat control del

dolor es donava en un 80% dels malalts (LAFUERzA et al., 1998).

D'altra banda, el no control del patiment psiquic es reflecteix en un estudi realitzat en tots

els equips que atenen malalts pal-liatius a Catalunya de quina havia estat la causa de sedacio

dels seus malalts (PORTA SALES et al., 1999). El percentatge mes alt es donava en aquells malalts

en els quals l'angoixa no s'havia pogut millorar amb la intervenci6 terapeutica. El percentatge

era mes alt que el del dolor o la dispnea refractaria, per la qual cosa es considerava que

I'angoixa del malalt i la famlia era un simptoma de dificil control.

ELS SIMPTOMES PSIQUIATRICS EN ELS MALALTS PAL•LIATIUS

Si be podem estar satisfets del control dels simptomes fisics, principalment les queixes de

dolor, com hem vist anteriorment, encara tenim el repte de treballar i millorar els aspectes

psicosocials. Quan el cancer progressa, la malaltia afecta el pacient i la seva famlia que viu

el deteriorament i la mort d'un esser estimat.

En un recent estudi de tota la literatura sobre cures palliatives i necessitats dels malalts

publicat per FRANKS (2000) descriu que un terc de les families amb malalts terminals presen-

ten nivells alts d'ansietat i recomana als serveis de cures palliatives treballar en el control

d'aquests simptomes tant en el malalt corn en la seva familia.

El grup de pacients pal•liatius es el mes vulnerable dins dels pacients oncologics, a causa de

la qualitat dels estressos que han de fer front en la situacio en la qual es troben. En aquest

grup apareix una alta incidencia de simptomatologia dolorosa, que pot ser controlada amb

opiacis, depressi6, ansietat i deliri, que augmenta a mesura que apareix mes debilitat ffsica

i progressio de la malaltia (FOLEY, 1985). El 77% dels malalts pal-liatius oncologics presenta

simptomatologia depressiva severa, davant el 25% que apareix en els pacients oncologics

no pal•liatius (BUKBFRG et al., 1984). Tambe ha estat documentada la presencia de trastorns

mentals organics (deliri) amb una prevalencia del 85% durant les faces de malaltia terminal

avancada (FLEISHMAN & LESKO, 1989). El control de la simptomatologia dolorosa es molt

important, tal corn hem esmentat abans, a causa de la relaci6 existent entre dolor i aparicio

de trastorn psiquiatric, els pacients amb cancer amb dolor presenten simptomatologia

psiquiatrica dues vegades mes que aquells en els quals el dolor apareix controlat, el mes

frequent en aquests pacients amb dolor mal controlat es la presencia de trastorns d'adaptaci6

amb estat d'anim deprimit mixt i trastorn depressiu major (BREITBART et al., 1998a).
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En l'estudi "Morir de cancer a Catalunya" abans esmentat, l'angoixa es donava en un

percentatge alt de malalts (58%) i el seu control sols s'aconseguia en un 41%, i en la depressio

es donava en un 52%, i sols s'aconseguia la seva millora en un 34% dels casos. Un dels temes

de reflexio i pensaments recurrents mes frequents entre els pacients terminals, i que

contribueixen en aquests fndexs elevats de malestar emocional son les preocupacions

relacionades amb la mort, que apareixen entre un 50 i 80% de pacients en algun moment

del proces de terminalitat (CHERNY et al., 1994).

L'elevada presencia de simptomatologia psicologica o psiquiatrica en el grup de pacients

terminals s'explica perque I'estat general de l'individu es d'alta vulnerabilitat psicolbgica, a

causa dels canvis que s'estan produint principalment en la seva condicio fisica i cognitiva

(SCHRODER & COMAS, 2000). Ladaptacio a aquesta fase dependra d'una diversitat de factors:

variables de personalitat, habilitate d'afrontament individual, suport social instrumental i

emocional i variables mediques (BREITRART et al., 1998b).

Els pacients amb cancer, especialment aquells en situacio de malaltia avancada presenten

mes rise de cometre suicidi que la poblacio general (BREITSART, 1990). Alguns dels factors de

vulnerabilitat que augmenten el rise d'aparicio de suicidi en aquests pacients son:

simptomatologia dolorosa, pronostic desfavorable, depressio i desesperanca, deliri,

indefensio i falta de control, antecedents psiquiatrics previs, abus de substancies, historia

familiar o personal de suicidi, fatiga acusada i falta de suport social.

D'altra banda, i en ocasions quan la malaltia esta en situacio de terminalitat apareix el desig

de mort amb peticio de sedacio ode suicidi assistit, que es dona en aquells malalts en que el

patiment fisic o psiquic es tan important que fan que la mort es vegi com I'unica solucio. En

estudiar les causes de peticio de suicidi assistit despres del primer i segon any de legalitzacio

a I'estat d'Oregon (CHIN et al., 1999; SULLIVAN et al., 2000) ens trobern que I'impacte emocio-

nal de la perdua d'autonomia i de no control de les funcions del cos ha estat el mes frequent

entre les adduides pels malalts.

TRACTAMENT PSICOFARMACOLOGIC DEL MALALT PAL•LIATIU

'Ienint en compte que I'objectiu de les cures palliatives es procurar el benestar del pacient,

es fonamental controlar els simptomes psiquiatrics amb psicofarmacs, que hauran de ser
utilitzats de forma assenyada en els malalts pal•liatius, a causa de la situacio fisica en clue es
troben en aquestes etapes de la malaltia.

Per al control d'ansietat en malalts oncologics el tractament d'eleccio son les benzodiazepines,
preferentment les d'accio curta (lorazepam, alprazolam), ja que poden ser utilitzades de
manera Segura en individus que tinguin lesionada la funcio hepatica o renal. L;us d'aquest
tipus de benzodiazepines presenta 1'inconvenient que frequentment apareixen reaccions

subites d'ansietat, aixo pot ser contrarestat amb la rotacio de benzodiazepines d'accio Ilarga
(diazepam o clonazepam). Quan les benzodiazepines no son suficients per al control de la
simptomatologia ansiosa es pot emprar neuroleptics, tals corn l'haloperidol, aquests farmacs
son utils quan se sospita organicitat psicologica i apareixen simptomes psicotics
(al-lucinacions i illusions), a mes els neuroleptics son altament segurs en pacients que pre-
senten la funcio respiratoria lesionada.

Per a pacients amb simptomatologia ansiosa i depressiva concomitant els antidepressius
tricfclics, heterocfclics i els antidepressius de segona generacio son els farmacs d'eleccio. Els
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analgesics opiacis son el tractament d'eleccio en el control del dolor, pero poden ser emprats

tambe en la millora de dispnea a causa d ' un proces cardiorespiratori i l'ansietat associada a

aquest proces . Un altre farmac util en el control de la ansietat cronica i I'ansietat relaciona-

da amb transtorns d'adaptacio es la buspirona , que presenta un efecte d ' actuacio retardat,

en comparacio amb les benzodiazepines , i pot ser adequat en pacients en situacio pal•liativa

pero no en situacio de terminalitat.

Per al control de la simptomatologia depressiva en el malalt oncologic el tractament d'eleccio

son els antidepressius triciclics ( amitriptilina , doxepina , imipramina , desipramina,

nortriptilina , clomipramina ) pero aquests han de ser utilitzats amb precaucio en el malalt

oncologic pal•liatiu , a causa dels efectes anticolinergics . L'eleccio final de l'antidepressiu

triciclic a emprar dependra de: la naturalesa de la condicio fisica subjacent , les caracteristiques

de 1'episodi depressiu , la resposta passada a terapia psicofarmacolOgica antidepressiva i el

perfil especific de la droga antidepressiva . Per altra banda, en 1'actualitat es compta tambe

amb els inhibidors selectius de la recaptacio de serotonina ( fluoxetina ), tan efectius per

controlar la simptomatologia depressiva en els pacients corn els triciclics , i molt mes segurs

en els pacients en situacio pal•liativa pel menor nombre d'efectes secundaris i complicacions

derivades de la seva administracio (COOPER, 1988).

ASPECTES PSICOLOGICS EN EL MALALT PAL•LIATIU

Els aspectes que poden arribar a desencadenar reaccions de malestar emocional intenses

en el pacient terminal tenen a veure amb els segi.ients factors que apareixen implicats en el

proces (VACHON, 1998; SCHRODER & COMAS, 2000):

1. Proces d' informacio, tant de quantitat com de qualitat de la mateixa malaltia.

2. Preocupacions recurrents sobre I'evolucio de la malaltia i 1'adaptaci6 als canvis

que se'n deriven.

3. Aspectes emocionals relacionats amb pensaments de mort, depressio, frustracio,

incapacitat per a gaudir de la vida i trobar satisfaccio en les coses.

4. Aspectes socials, tant familiars com de cercle estes de relacions socials i aspectes

economics.

5. La situacio de reconeixement de perdues corporals i fisiques. Quant al

funcionament i la integritat fisica, i referit tant a les cures personals com a les

activitats que un venia realizant fins ara, des de les mes complexes, pero

especialment les mes simples.

6. El funcionament cognitiu, i la perdua en la capacitat per a concentrar-se o recordar.

7. Els canvis en els rots vitals, els canvis en els plans i projectes de futur que es

veuen compromesos o es paralitzen momentaniament i han de ser substituits

per altres o descartar-los.

8. Crisi espiritual.

EL PROCES D'ADAPTACIO A LA MALALTIA

El proces d'adaptacio del malalt a la seva situacio de malaltia progressiva i inguarible va

Iligat al reconeixement i la presa de consciencia de la seva situacio real. Lequip terapeutic
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ha d'ajudar-lo a expressar els sous pensaments i dubtes i donar-li suport, aixo fara millorar

el malestar emocional del malalt.

Existeixen diversos models teorics que expliquen el fenomen de t'adaptacio, el mes conegut

i vigent en l'actualitat es el descrit at 1969 per KUBLER Ross.

Segons aquest model, en primer Iloc el malalt fa una negaci6 de la malaltia amb un rebuig

a qualsevol intent d'informacio o de comunicacio, per desgracia molts malalts no passen

d'aquesta fase i fan fugides endavant, com tractaments experimentals, paramedics etc. Mes

endavant hi ha el perfode d'ira , el malalt esta enfadat amb tothom, tant amb l' equip com

amb la familia i els amics; es una etapa dificil que cal reconeixer perque fa patir molt a la

familia. Posteriorment el malalt entra en la fase de pacte , el malalt coneix la seva situacio

pero vol a canvi de la seva bona conducta perllongar o millorar la seva malaltia, a vegades

els pactes reflecteixen sentiments de culpabilitat que cal fer aflorar perque no facin patir el

malalt. Quan el malalt es va debilitant i les perdues son molt evidents, existeix una etapa de

depressi6 que sumeix els malalts en la incomunicacio i fa que el malalt vegi com enganyos

tot l'interes de I'equip terapeutic, i produeix sentiments de desconfianca que el fan patir, i

per fi 1'etapa d'acceptaci6 on hi ha una reconciliacio amb ell mateix i amb els altres.

Seguint la proposta de KUBLER-Ross (1969), STEDEFORD (1984) elabora un model circular en el

qual cal destacar sobretot 1'emfasi que realitza I'autor en el fet que el pacient en situacio

terminal pot reiniciar el proces d'acceptacio en qualsevol moment i retornar a "fases" per

les quals teoricament ja ha passat. Aquestes fases son: crisi de coneixements , xoc-paralitzaci6,

negacio psicologica , rabia-hostilitat, pena-afliccio , resignaci6- negaci6 activa i finalment

acceptaci6.

Hi ha altres models com el de PARKS. (1988). En aquest model s'assumeix que I'acceptacio

de la situacio terminal no difereix del mecanisme d'adaptacio a qualsevol perdua. Les fases

que proposa aquest model son: incomprensi6 de la situacio, lluita tractant d'aconseguir

alto que s'ha perdut, cansament pel proces en que es troba immers on comenca a veure

que retornar a I'estat anterior pot ser impossible i comprensi6 de la situacio actual.

Es conegut que aquestes fases no son sempre aquestes i no son iguals per a tots els malalts,

per aquest motiu els models proposats en estadis han rebut algunes critiques. Aixi BUCKMAN

(1992) proposa un model mes obert en que diferencia tres etapes: etapa initial , en la qual el

pacient afronta la situacio d'amenaca que percep com reactions emocionals diverses que

van des de la tristesa fins a la ira passant per la desesperanca, etapa cronica , en la qual el

patient se sent malalt, es redueixen algunes de les respostes emocionals a I'amenaca

percebuda en I'etapa anterior i predomina una simptomatologia depressiva; i finalment

I'etapa final d'acceptacio de la situacio i el desenllac definitiu que conduira a la mort.

Buckman no considera que acceptar la imminencia de la mort sigui I'objectiu primordial de

qualsevol intervencio psicoterapeutica o medica, ja que alguns pacients poden morir sense

que aixb hagi passat i no presentar problemes d'ajustament emocional, pero si s'arriba a

I'acceptacio el malalt morira tranquil i la familia ho recordara i millorara el dot posterior a la

mort.

Per facilitar aquest proces d'adaptacio a la situacio irreversible es fa imprescindible I'ajuda

professional. La intervencio terapeutica dels professionals anira a refor4ar la seva propia

personalitat, treballant el suport emocional i la comunicacio.
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S'intentara disminuir la sensacio d'aillament del malalt terminal, amb l'ajuda de la famflia i
els amics.

Ajudarem el malalt a enfrontar-se a la seva mort, com a part d'una vida que ha merescut la
pena de viure i farem emfasi en la valua que ha tingut per als altres i que cal viure la malaltia
com una part de l'experiencia de la vida.

Corregir amb el malalt idees erronies del present i del passat.

Parlar dell temes de separacio i perdues, aixf corn de la por al desconegut.

Aixi mateix s'ha d' intentar reduir l'impacte emocional que causa la perdua d'autonomia,

potenciar I'autoestima, encara es una persona i se la to en compte per prendre decisions i

que encara to el seu rol dins de la famflia. Aprofitar aquesta etapa per millorar les relacions

dificils i els conflictes amb els familiars i els amics i tambe que es proposi objectius i els

aconsegueixi (WFISMAN, 1972).

LA FAMILIA DEL MALALT PAL•LIATIU

Ja hem dit anteriorment que en aquesta etapa de la malaltia la terapeutica tambe ha d'arribar
a la familia, perque la malaltia pot fer tant de mal en el pacient com en el cercle familiar si no
s'atenen demandes especffiques dels familiars.

La famflia es troba amb l'amenaca de separacions i perdues i necessita que 1'equip de cures
palliatives parli amb ella per reforcar constantment que ella i el sistema sanitari han fet tot
el possible pel seu familiar. S' ha d'actualitzar regularment la informaci6 de I'evoluci6 de la
malaltia i tambe de les opcions de tractament disponibles per mantenir la qualitat de vida.
La informaci6 ha de ser donada respectant el ritme d'escolta i de capacitat de cada famflia
d'acceptar i entendre la informaci6. No cal obviar la informaci6 de I'etapa d'agonia, comen-
tar els canvis que es produiran amb la respiracio, i per exemple, la necessitat de medicacio
parenteral per tal de disminuir l'impacte quan s'ocasioni.

Es important potenciar els recursos de la familial com a cuidadora informant de la dicta, del

tipus de medicaci6 a donar davant d'un sfmptoma, etc. El fet de sentir-se util i el fet d'ajudar

fent-los partfceps de 1'equip de cures disminueix l'impacte que to la situaci6 sobre el grup

familiar (MONROE, 1993).

Seria desitjable fer sessions informatives per a tota la famflia plegada perque es poguessin

donar suport, tambe cal d'una manera curosa i diferent informar els nens i els adolescents

perque no es considerin apartats de la famflia (CHRIST, 1994).

S'ha d'ajudar, des del punt de vista social, la famflia, moltes vegades, a crear rols nous:

pares amb nens petits, dones que no treballen f han d'incorporar-se al m6n laboral,

adolescents que deixen els estudis momentaniament per fer de cuidadors, etc. (SIE(-.EL et al.,
1996).

Aquestes situacions creen confusio i angoixa per6 moltes vegades uneixen les families i fa
que alguns malalts diguin: "Ara us veig mes tranquils i aixb m'ajuda".



tiA G)yA I'C)NI N( 'I-% 301)

CONCLUSIO

Tenint en compte que les cures palliatives es plantegen des de I'optica de la impossibilitat

de curacio, pero amb l'objectiu de proporcionar la millor qualitat i vida possible, es impres-

cindible controlar i minvar els simptomes que presenten aquests malalts, tant els fisics corn

els psiquics, i no descuidar la famflia, que son els cuidadors principals i contribueixen, per

tant, al benestar del pacient, i per ells mateixos, que pateixen junt amb el pacient el proces

de la malaltia. Es necessari tin diagnostic precis i un tractament a temps realizat per

professionals experts i qualificats. En l'atencio psicosocial als malalts pal•liatius oncologics i

les sever families ens falta recorrer un llarg cam. El treball multidisciplinari d'infermeres,

metges, psicolegs i treballadors socials es basic.
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