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RESUMO 

Análise do Conhecimento da Atuação da Fisioterapia Oncológica Dentro da Equipe 

Multidisciplinar.  

 

Introdução: Câncer é um nome dado a um conjunto de doenças malignas caracterizadas pelo 

crescimento anormal e descontrolado de células que sofreram alteração em seu material 

genético. A incidência do câncer cresce anualmente em todo o mundo, no Brasil é 

considerado a segunda causa de morte. O diagnostico precoce eleva as chances de cura, 

sendo também necessário que o tratamento seja iniciado o mais precoce possível. A 

fisioterapia oncológica apesar de ser pouco conhecida é essencial na equipe multidisciplinar 

por possuir técnicas que complementam os cuidados dos pacientes oncológicos, tanto na 

melhora da sintomatologia quanto da qualidade de vida. Objetivo: Este estudo visou analisar 

o conhecimento dos profissionais da área da saúde em relação à Fisioterapia Oncológica 

dentro da equipe multidisciplinar. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, realizado com 

75 profissionais da saúde, divididos em 2 grupos; o primeiro grupo composto com 30 

profissionais da saúde com nível superior, e o segundo grupo com 45 profissionais da saúde 

com nível  técnico. Os participantes foram submetidos a um questionário com questões 

objetivas. Resultados: O presente estudo mostrou que a maioria dos profissionais 

entrevistados de nível superior e nível técnico, não tem conhecimento sobre a fisioterapia 

oncológica, apesar de acharem que a fisioterapia proporciona benefícios sendo assim 

necessária dentro da equipe multidisciplinar, o desconhecimento dessa especialização pelos 

profissionais acaba no não encaminhamento dos pacientes para o serviço de fisioterapia. 

Conclusão: Sugere-se que a fisioterapia oncológica seja inserida dentro da equipe 

multidisciplinar, pois o desconhecimento e a falta de encaminhamento de pacientes para a 

fisioterapia se da pelo fato da à instituição não oferecer serviço de fisioterapia para seus 

pacientes. 

Palavras-chave: Fisioterapia; Oncologia; Equipe Multidisciplinar. 
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ABSTRACT 

 
Analysis of the Performance of Knowledge Physical Therapy Oncology Within the 

Multidisciplinary Team. 

 
Introduction: Cancer is a malignant disease characterized by abnormal and uncontrolled 

growth of cells that have undergone changes in their genetic material. The incidence of 

cancer is growing annually around the world and in Brazil is considered the second leading 

cause of death. Early diagnosis increases the chances of cure and is also necessary that 

treatment be started as early as possible. Physiotherapy cancer despite being little known in 

the multidisciplinary team is essential to possess techniques that complement the care of 

oncology patients, both in improving symptomatology and quality of life. Objective: This 

study aimed to analyze the knowledge of health professionals in relation to Physical Therapy 

Oncology within the multidisciplinary team. Methods: This was a descriptive study, 

conducted with 75 health professionals were divided into 2 groups: the first group consists of 

30 health professionals with higher education, and the second group with 45 health 

professionals with technical level. The participants answered  a questionnaire with objective 

questions. Results: The present study showed that the majority of professionals interviewed 

both top-level and technical level, has no knowledge about cancer therapy, though they think 

that physical therapy provides benefits so necessary within the multidisciplinary team, the 

lack of this expertise by professionals not just in referring patients to the physiotherapy 

service. Conclusion: It's suggested that physical therapy is inserted into the oncology 

multidisciplinary team, because the ignorance and lack of patient referral to physiotherapy 

because if the institution doesn't provide to the physiotherapy service for their patients. 

 

Keywords: Physical Therapy, Oncology, Multidisciplinary Team. 
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INTRODUÇÃO 

 

Câncer é um grupo doenças malignas caracterizadas pelo crescimento anormal e 

descontrolado de células que sofreram alteração em seu material genético1. Essas células 

geneticamente modificadas podem invadir os tecidos e órgãos, espalhando-se para outras 

regiões do corpo2. 

Segundo os dados estatísticos da Organização Mundial da Saúde (OMS), são 

diagnosticados, por ano, 11 milhões de casos de câncer no mundo3. Os cânceres mais comuns 

entre homens e mulheres são os de pulmão, estômago, pele e cólon retal. Nas mulheres, os 

tipos mais prevalentes são: câncer de mama, pele e do colo do útero. Já nos homens, o que 

mais prevalece é o câncer de pulmão, pele e o câncer de estômago4. 

A incidência do câncer cresce anualmente em todo o mundo, sendo que no Brasil, 

constitui como a segunda causa de morte por doenças, conforme o Sistema de Informações 

sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde5. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

estimou para o Brasil, no ano de 2012 e também válidas para 2013, a ocorrência de 

aproximadamente 518.510 casos novos de câncer6.  

De acordo com a OMS, o câncer é responsável por 12,5% das mortes, por ano, em 

todo o mundo3. Estas estimativas parecem traduzir o estigma do sofrimento e morte que o 

câncer carrega consigo7, porém, quando diagnosticado em sua fase inicial, o câncer pode ser 

tratado por meio de cirurgia, radioterapia, hormônioterapia ou quimioterapia, aumentando 

muito a chance de cura do paciente8. 

De acordo com Borges et al1 o tratamento oncológico deve ser instituído o mais 

precocemente possível e deve também ser definido de acordo com as situações clínicas 

apresentadas durante a evolução da doença, visando, assim, a uma melhor qualidade de vida 

do paciente. Diante disso, torna-se necessário promover um sistema de suporte ao paciente 

oncológico para que ele possa viver da forma mais ativa possível e sentir-se satisfeito em suas 

atividades3. Nesse contexto, a atuação multidisciplinar contribui de maneira bastante efetiva 

para o sucesso do tratamento do câncer, já que consegue abordar as necessidades do indivíduo 

de forma específica e global1. 

A fisioterapia é essencial na equipe multidisciplinar por possuir um arsenal 

abrangente de técnicas que complementam os cuidados dos pacientes oncológicos, tanto na 

melhora da sintomatologia quanto da qualidade de vida, tendo como objetivos principais a 

reabilitação biopsicossocial e a recuperação precoce da funcionalidade do paciente9. 
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Para isso, Marcucci10 resalta que é necessário que o fisioterapeuta esteja apto para 

prever as possíveis complicações e consequentemente, que esteja preparado para reabilitar as 

complicações. Sendo importante ressaltar que a implementação de técnicas fisioterapêuticas 

sem o estabelecimento de objetivos claros, gera insegurança profissional além de diminuir a 

confiança do paciente diante o tratamento. 

A fisioterapia oncológica é uma especialidade que traz grandes benefícios para o 

bom andamento do tratamento e na qualidade de vida. Os recursos fisioterapêuticos 

contribuem para o alívio da dor, diminuição da tensão muscular, melhorar a circulação 

tecidual, prevenção e redução de linfedemas e minimiza a ansiedade do paciente, já que o 

estresse e a depressão podem ser agentes agravantes do câncer9. 

Outro aspecto a ser considerado é o caráter preventivo. Antecipar possíveis 

complicações é responsabilidade de todos profissionais envolvidos, implementando medidas 

preventivas necessárias e aconselhando os pacientes e familiares para evitar sofrimentos 

desnecessários11. 

No entanto, a especialidade de Fisioterapia Oncológica apenas foi reconhecida pelo 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO, de acordo com a 

Resolução n°. 364 de 20 de maio de 200912. 

O desconhecimento, por parte da maioria dos profissionais da saúde, a falta desse 

serviço nos hospitais públicos e o fato da fisioterapia ainda não ser incluída na equipe 

multidisciplinar de cuidados paliativos são os principais fatores que contribuem para o não 

encaminhamento dos pacientes com câncer para o tratamento fisioterapêutico1. 

Dessa forma, há necessidade de que de se formar profissionais voltados á realidade 

da nação brasileira, assumindo compromisso de lidar com os problemas da população, 

produzindo e desenvolvendo conhecimentos adequados a esta realidade13.  

Fundamentando nas dissertativas acima, o presente trabalho foi desenvolvido com o 

intuito de analisar o conhecimento dos profissionais da área da saúde em relação à 

Fisioterapia Oncológica dentro da equipe multidisciplinar, os achados desta pesquisa poderão 

servir de subsídio para trabalhos futuros que visem o conhecimento na área de Fisioterapia 

Oncológica entre os profissionais da área da saúde.  
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CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, envolvendo profissionais da saúde da Associação 

de combate ao Câncer de Anápolis. 

A amostra foi composta por 75 profissionais da saúde, que foram divididos em 2 

grupos; o primeiro grupo composto por 30 profissionais da área da saúde com nível de 

escolaridade superior, e o segundo grupo composto por 45 profissionais da saúde com nível 

de escolaridade técnico. A coleta de dados ocorreu no mês de agosto de 2012. Os 

questionários (Apêndice 01) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Anexo 01) foram entregues aos entrevistados para serem respondidos e posteriormente 

recolhidos. Ressalta-se que todos os profissionais participaram voluntariamente dessa 

pesquisa e assinaram o TCLE, permitindo que os resultados obtidos fossem publicados nessa 

pesquisa. 

Foram incluídos no estudo todos os indivíduos que assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, funcionários da Associação de Combate ao Câncer de 

Anápolis, atuantes na área da saúde com certificação, integrados na área da oncologia, 

presentes no local nos dias da visita do pesquisador e que se dispuseram a participar de forma 

voluntária. 

Os critérios de exclusão abrangeram os indivíduos que não concordaram em assinar 

o TCLE, funcionários da Associação de Combate ao Câncer de Anápolis que não tivessem 

atuando na área da saúde, que eram fisioterapeutas, e que não estavam presentes no dia da 

visita do pesquisador. 

Foi utilizado um questionário elaborado pela própria pesquisadora para a realização 

da coleta de dados, visto que na literatura não existem questionários validados pertinentes ao 

assunto. O questionário era constituído de 5 questões fechadas propiciando uma maior 

praticidade das respostas. Nele havia questões gerais sobre a fisioterapia oncológica e seus 

benefícios no tratamento oncológico e questões específicas sobre o conhecimento e 

reconhecimento da fisioterapia oncológica pelos demais profissionais da saúde.  

Os participantes foram indagados sobre o conhecimento em relação à fisioterapia 

oncológica, se achavam que o tratamento fisioterapêutico pode contribuir na melhora da 

qualidade de vida dos pacientes oncológicos, se achavam a fisioterapia importante no 

tratamento de pacientes oncológicos. Foi perguntado também se eles tinham o costume de 

encaminhar seus pacientes oncológicos para tratamento fisioterapêutico, se não 
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encaminhavam isso era devido ao fato de não conhecer o tratamento fisioterapêutico 

oncológico e se a instituição que eles estavam inseridos oferecia recursos fisioterapêuticos 

para o tratamento de pacientes oncológicos.  

A análise dos dados foi efetuada com o uso do programa estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS, versão 15.0). Inicialmente realizou-se uma análise 

descritiva com frequências e porcentagens dos itens contemplados pelo questionário aplicado 

ao estudo. Em seguida foi realizado o teste de correlação de Spearman entre as questões 

contempladas pelo questionário e o nível de escolaridade dos participantes, adotando o nível 

de significância estatística de 5% (p<0,05). 
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RESULTADOS 

  

Os resultados da pesquisa foram mostrados em forma de tabelas, onde as duas 

primeiras tabelas mostram os resultados dos questionários usados entre os dois grupos, e a 

terceira tabela vêm comparando esses resultados entre os dois grupos. 

A Tabela 1 mostra os resultados acerca do questionário utilizado de acordo com o 

nível técnico composto por 45 participantes, sendo 30 técnicos de enfermagem e 15 técnicos 

em radiologia.  

Tabela 1- Resultados do questionário dos participantes de nível técnico (n=45). 
Questões Sim Não 

 n (%) n (%) 
Você tem conhecimento em relação a fisioterapia 
oncológica? 

13 28,9 32 71,1 

Você acha que o tratamento fisioterapêutico pode 
contribuir na melhora da qualidade de vida dos 
pacientes oncológicos? 

40 88,9 5 11,1 

Você acha a fisioterapia importante no tratamento 
de pacientes oncológicos? 

25 55,6 20 44,4 

Você tem o costume de encaminhar seus pacientes 
oncológicos para tratamento fisioterapêutico? 

4 8,9 41 91,1 

Se não encaminha, isso se deve ao fato de não 
conhecer o tratamento fisioterápico oncológico? 

32 71,1 13 28,9 

A instituição que você está inserido (a) oferece 
recursos fisioterapêuticos para o tratamento de 
pacientes oncológicos? 

  45 100,0 

n – frequência; (%) – porcentagem 
 

A Tabela 2 mostra os resultados acerca do questionário utilizado de acordo com o 

nível superior composto por 30 participantes, sendo 18 médicos, 1 psicólogos, 2 assistentes 

sociais, 1 nutricionista, 4 enfermeiros, 4 biomédicos. 
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Tabela 2 – Resultados do questionário dos participantes de nível superior (n=30). 
Questões Sim Não 

 n (%) n (%) 
Você tem conhecimento em relação a fisioterapia 
oncológica? 

15 50,0 15 50,0 

Você acha que o tratamento fisioterapêutico pode 
contribuir na melhora da qualidade de vida dos 
pacientes oncológicos? 

25 83,3 5 16,7 

Você acha a fisioterapia importante no tratamento 
de pacientes oncológicos? 

20 66,7 10 33,3 

Você tem o costume de encaminhar seus pacientes 
oncológicos para tratamento fisioterapêutico? 

8 26,7 22 73,3 

Se não encaminha, isso se deve ao fato de não 
conhecer o tratamento fisioterápico oncológico? 

16 53,3 14 46,7 

A instituição que você está inserido (a) oferece 
recursos fisioterapêuticos para o tratamento de 
pacientes oncológicos? 

  30 100,0 

n – frequência; (%)- porcentagem 
 

A Tabela 3 mostra os resultados acerca do questionário fazendo a comparação entre 

os participantes de nível técnico e superior. 

Tabela 3 – Comparação entre os resultados dos questionários dos participantes de nível técnico e nível 
superior.  

 
Questões: 

Nível técnico (n=45) Nível superior (n=30) 
Sim Não Sim Não 

n (%) n (%) n (%) n (%) 
Você tem conhecimento em relação a 
fisioterapia oncológica? 

13 28,9 32 71,1 15 50,0 15 50,0 

Você acha que o tratamento fisioterapêutico 
pode contribuir na melhora da qualidade de 
vida dos pacientes oncológicos? 

40 88,9 5 11,1 25 83,3 5 16,7 

Você acha a fisioterapia importante no 
tratamento de pacientes oncológicos? 

25 55,6 20 44,4 20 66,7 10 33,3 

Você tem o costume de encaminhar seus 
pacientes oncológicos para tratamento 
fisioterapêutico? 

4 8,9 41 91,1 8 26,7 22 73,3 

Se não encaminha, isso se deve ao fato de não 
conhecer o tratamento fisioterápico 
oncológico? 

32 71,1 13 28,9 16 53,3 14 46,7 

A instituição que você está inserido (a) 
oferece recursos fisioterapêuticos para o 
tratamento de pacientes oncológicos? 

  45 100,0   30 100,0 

n – frequência; (%) - porcentagem 
 

A tabela 4 vem mostrar a correlação de Spearman entre as questões contempladas 

pelo questionário e o nível de escolaridade dos participantes, adotando o nível de significância 

estatística de 5% (p<0,05). 
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Tabela 4 – Correlação de Spearman entre o questionário aplicado e o nível dos participantes. 
Questões: Escolaridade 

 r* p** 
Você tem conhecimento em relação a fisioterapia 
oncológica? 

0,314 0,050 

Você acha que o tratamento fisioterapêutico pode contribuir 
na melhora da qualidade de vida dos pacientes oncológicos? 

-0,080 0,495 

Você acha a fisioterapia importante no tratamento de 
pacientes oncológicos? 

0,111 0,343 

Você tem o costume de encaminhar seus pacientes 
oncológicos para tratamento fisioterapêutico? 

0,238 0,040 

Se não encaminha, isso se deve ao fato de não conhecer o 
tratamento fisioterápico oncológico? 

-0,181 0,119 

A instituição que você está inserido (a) oferece recursos 
fisioterapêuticos para o tratamento de pacientes 
oncológicos? 

 
---- 

 
---- 

*r - Coeficiente de correlação de Spearman 
r ≥ 0,7 (correlação estatística forte) 
0,7 < r  ≥ 0,3 (correlação moderada) 
0,3 < r > 0 (correlação muito fraca) 
r = 0 (variáveis independentes, sem correlação) 
** Valor de p 
p<0,01 (altamente significativo) 
0,01  ≤ p < 0,03 (muito significativo) 
0,03  ≤ p 0,05 (significativo) 
p > 0,05 (não significativo) 

 

Em relação ao questionário aplicado aos participantes de nível técnico (Tabela 1) e 

de nível superior (tabela 2) obtiveram resultados variados nas perguntas do questionário.  

A tabela 3 mostra a comparação entre as duas amostras. Em relação à pergunta se 

eles tinham conhecimento em relação à fisioterapia oncológica 28,9% (n=13) dos 

participantes de nível técnico conhecem a fisioterapia oncológica e 71,1% (n=32) desconhece 

a fisioterapia oncológica. Já os participantes de nível superior 50,0% (n=15) e 50,0% (n=15) 

conhecem e não conhecem a fisioterapia oncológica. 

Na pergunta se eles achavam que a fisioterapia contribui na melhora da qualidade de 

vida do paciente oncológico, 88,9% (n=40) dos participantes de nível técnico acham que a 

fisioterapia contribui e 11,1% (n=5) não acham que a fisioterapia contribui na qualidade de 

vida do paciente. Os participantes de nível superior 83,3% (n=25) acham que contribui 

enquanto 16,7% (n=5) não acham que a fisioterapia contribui na qualidade de vida do 

paciente. 

Diante a pergunta sobre a importância da fisioterapia no tratamento oncológico, 

55,6% (n=25) dos entrevistados com nível técnico afirmam que a fisioterapia é importante e 

44,4% (n=20) afirmam não ser importante. Com relação aos participantes de nível superior 



12 
 

66,7% (n=20) afirmam que a fisioterapia é importante e 33,3% (n=10) afirmam que a 

fisioterapia não tem importância no tratamento oncológico. 

Mediante aos encaminhamentos dos pacientes oncológicos para tratamento 

fisioterapêutico 8,9% (n=4) dos participantes encaminham seus pacientes enquanto 91,1% 

(n=41) não tem o hábito de encaminhar seus pacientes para fisioterapia. Já os participantes de 

nível superior 26,7% (n=8) costumam encaminhar e 73,3% (n=22) não encaminha seus 

pacientes oncológicos para tratamento fisioterapêutico. 

Com relação se a instituição onde eles trabalham e onde foram coletados os dados da 

pesquisa oferecia tratamento fisioterapêutico 100,0% (n=45) dos participantes de nível 

técnico e 100,0% (n=30) dos participantes de nível superior afirmam que a instituição não 

oferece o serviço de fisioterapia aos seus pacientes. 
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DISCUSSÃO 

  

Com base nos resultados dos questionários aplicados aos funcionários da Associação 

de Combate ao Câncer de Anápolis, foi observado que a maioria dos entrevistados 

desconhecem a atuação da fisioterapia oncológico, mais acreditam que a fisioterapia é 

importante no tratamento e na qualidade de vida dos pacientes oncológicos.  

Com relação na divisão que foi feita entre os níveis de escolaridade dos profissionais, 

pode se notar que os entrevistados de nível superior apesar de não ter o habito de encaminhar 

seus pacientes para o tratamento oncológico, tem conhecimento em relação à fisioterapia em 

geral e sabe dos benefícios que ela trás no tratamento e na qualidade de vida dos pacientes. 

Borges et al. 1  em um estudo semelhante, entrevistou 45 médicos de um hospital no 

Distrito Federal utilizando questionários, os quais mostraram que  55,6% dos médicos 

entrevistados conhecem a atuação da fisioterapia no tratamento de pacientes oncológicos, 

97,8% afirmaram que o tratamento fisioterapêutico contribui para a melhora na qualidade de 

vida desses pacientes, enquanto 2,2% relataram não saber a respeito de tal contribuição. A 

fisioterapia é considerada necessária ao tratamento dos pacientes oncológicos por 51,1% dos 

médicos, enquanto 46,7% deles consideram muito necessária e 2,2% pouco necessária. 

De acordo com os resultados obtidos com os profissionais de nível técnico, a maioria 

desconhece a atuação da fisioterapia oncológica, mas acham importante na complementação 

do tratamento, pode se destacar que isso se deve ao fato de que a fisioterapia oncológica é 

uma especialidade nova. 

Essa falta de conhecimento pode estar relacionada tanto ao fato dessa área ainda não 

ser tão bem divulgada entre os profissionais da saúde, como provavelmente, por não existirem 

cursos de especialização em fisioterapia oncológica em Anápolis. Sabe-se que a especialidade 

de Fisioterapia Oncológica foi reconhecida pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional – CREFITO no ano de 2009 12. 

De acordo com Marcucci10, o beneficio a ser buscado por meio da fisioterapia 

encontra-se no alivio dos sintomas, para dar oportunidade, sempre que possível, a 

independência funcional do paciente. Para isso, a fisioterapia possui uma abrangência de 

técnicas e métodos que permitem alcançar tais benefícios, tanto na sintomatologia quanto na 

qualidade de vida de seus pacientes. 

Borges et al.1 afirma em seu estudo que o desconhecimento por parte da maioria dos 

profissionais sobre os benefícios proporcionados pela fisioterapia oncológica e a falta desse 



14 
 

serviço nos hospitais públicos são os principais fatores que contribuem para o não 

encaminhamento dos pacientes com câncer para o tratamento fisioterapêutico. 

Contudo neste estudo pode se destacar que o não conhecimento em relação à 

fisioterapia oncológica se deve a inexistência do serviço de fisioterapia na instituição na qual 

eles estão inseridos e também por Anápolis não contar com nenhum profissional 

especializado nesta área. 

Fernandes et al.14 ressalta a hipótese de que, por ser uma especialidade relativamente 

nova dentro da fisioterapia e por haver escassez de pesquisas científicas nessa área, os 

próprios fisioterapeutas desconhecem sua possível atuação em pacientes oncológicos. 

Consequentemente, sua divulgação entre os profissionais da saúde torna-se deficiente, 

culminando na falta desse serviço nos hospitais. 

Cabe ressaltar que a carência de estudos quantitativos voltados ao conhecimento da 

atuação da fisioterapia oncológica dentro da equipe multidisciplinar e até mesmo pelo fato do 

próprio instituto onde foram coletados os dados não oferecer o serviço de fisioterapeutas aos 

seus pacientes, dificultou a discussão dos resultados e, por isso, sugere-se que pesquisas 

similares sejam realizadas, para contribuir para a formação de um corpo de conhecimento 

dessa área. 
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CONCLUSÃO 

  

 O presente estudo constatou a realidade da fisioterapia perante o conhecimentos dos 

profissionais da saúde, onde mostrou que a maioria dos profissionais não tem conhecimento 

sobre a fisioterapia oncológica, apesar de acharem que a fisioterapia proporciona benefícios 

sendo assim necessária dentro da equipe multidisciplinar.  

Contudo, o desconhecimento dessa especialização pelos profissionais da área da 

saúde acaba no não encaminhamento desses pacientes para o serviço de fisioterapia, pois o 

maior motivo do desconhecimento está relacionado ao fato da instituição onde eles estão 

inseridos não oferecer atendimento fisioterapêutico aos seus pacientes, diminuindo assim, a 

eficácia e qualidade do tratamento oncológico. 
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ANEXO 01 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 
documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra do pesquisador responsável. Em caso de 
recusa, você não será penalizado de forma alguma. Em caso de dúvida, você poderá procurar o Comitê de 
Ética em pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pelo telefone: 3946-1071. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
Título do Projeto: “ANÁLISE DO CONHECIMENTO DA ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA 
ONCOLÓGICA DENTRO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR” 

Pesquisador participante: Flaviane Tavares Cintra  
Pesquisador responsável: Prof. Ms. Carolina Maciel Reis Gonzaga. 
Telefone para contato: (62) 9137-0377 e 8213- 7771. 
• A sua participação será de grande importância para o nosso estudo, pois através dela poderemos comparar 
o conhecimentos dos profissionais da saúde em relação à fisioterapia oncológica. 
• Sua colaboração é importante e necessária para o desenvolvimento da pesquisa, porém sua participação é 
voluntária. 
• A pesquisa será realizada através da aplicação de um questionário. 
• O período de participação será de 1 dia, com 1 aplicação do questionário. 
• Serão garantidos o anonimato e o sigilo das informações, além da utilização dos resultados exclusivamente 
para fins científicos. 
• Você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa em qualquer 
momento da pesquisa. 
• Você poderá retirar-se do estudo ou não permitir a utilização de seus dados em qualquer momento da 
pesquisa. 
• Sendo um participante voluntário, você não terá nenhum pagamento e/ou despesa referente à sua 
participação no estudo. 
 

 

Goiânia, _____, de _____________ de 2012. 

 

 

          
 
 
 
 
______________________________________________ 
              Prof. Ms. Carolina Maciel Reis Gonzaga  
 
 
______________________________________________                                      

      Flaviane Tavares Cintra 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
 
Eu,______________________________________________________________________, 
RG/CPF____________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 
intitulado: “ANÁLISE DO CONHECIMENTO DA ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA 
ONCOLÓGICA DENTRO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR” como sujeito. Como 
participante, afirmo que fui devidamente informado e esclarecido sobre a finalidade e 
objetivos desta pesquisa, bem como sobre a utilização das informações exclusivamente para 
fins científicos. Meu nome não será divulgado de forma nenhuma e terei a opção de retirar 
meu consentimento a qualquer momento, sem que isto cause qualquer penalidade. 
 

Goiânia, ___ de _____________ de 2012. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) entrevistado (a) ou seu responsável legal 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: Flaviane Tavares Cintra 

 

 __________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável: Prof. Ms. Carolina Maciel Reis Gonzaga 

 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar do estudo. 

 

 
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: ___________________________________ Assinatura:________________________ 

Nome: ___________________________________ Assinatura:________________________ 
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 APÊNDICE 01 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 

Nível de Escolaridade: _________________________ 

 

1. Você tem conhecimento em relação à fisioterapia oncológica? 

 

(   ) Sim                             (   ) Não 

 

2. Você acha que o tratamento fisioterapêutico pode contribuir na melhora da qualidade 

de vida dos pacientes oncológicos? 

 

(   ) Sim                           (    ) Não 

 

3. Você acha a fisioterapia importante no tratamento de pacientes oncológicos? 

 

(   ) Sim                          (    ) Não 

 

4. Você tem o costume de encaminhar seus pacientes oncológicos para tratamento 

fisioterapêutico? 

 

(    ) Sim                       (    ) Não 

 

5. Se não encaminha, isso se deve ao fato de não conhecer o tratamento fisioterapêutico 

oncológico? 

 

(    ) Sim                       (    ) Não 

 

6. A instituição que você está inserido (a) oferece recursos fisioterapêuticos para o 

tratamento de pacientes oncológicos? 

 

(    ) Sim                      (    ) Não 

 
 


