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RESUMO 

 

O conhecimento dos acadêmicos de fisioterapia na especialidade de Fisioterapia 

Oncológica: Um estudo descritivo. 

 

Introdução: A incidência do câncer cresce anualmente em todo o mundo. A fisioterapia 

oncológica é essencial na equipe multidisciplinar e atua de forma bastante abrangente na 

sintomatologia dos pacientes com câncer. Porém é uma especialidade recente que ainda 

apresenta o desconhecimento por parte dos acadêmicos de fisioterapia, fisioterapeutas e 

profissionais da área da saúde. Objetivo: Este estudo visou descrever o conhecimento dos 

acadêmicos de fisioterapia na especialidade de fisioterapia oncológica. Métodos: Trata-se de 

um estudo transversal, descritivo e quantitativo, realizado com 55 acadêmicos do último 

período das faculdades de Brasília. Os participantes foram submetidos a um questionário 

com questões apenas objetivas. Resultados: Dos entrevistados, 78,18% querem atuar de 

forma específica após o término do curso. E 90,90% dos estudantes, afirmaram conhecer a 

especialidade de fisioterapia oncológica, porém 67,28% nunca atenderam nenhum paciente 

oncológico durante o estágio. No entanto, dos 32,72% que já realizaram atendimento 

fisioterapêutico, 55,56% relataram que sentiram insegurança durante o tratamento. Por fim, 

94,54% dos acadêmicos acharam necessária a inclusão da especialidade de fisioterapia 

oncológica na grade curricular das faculdades.  Conclusão: Acredita-se que os acadêmicos 

de fisioterapia conhecem a especialidade de fisioterapia oncológica porém sentem a 

necessidade da implementação dessa área na grade curricular das faculdades.  
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INTRODUÇÃO 

 

O câncer é o nome dado a um grupo de doenças malignas caracterizada pelo aumento 

anormal e descontrolado de células que sofreram alteração em seu material genético, em 

algum momento de seu ciclo celular.¹ E mesmo com os tratamentos disponíveis, provoca 

muitas seqüelas e alta taxa de mortalidade nos dias atuais.² 

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 Saúde.³ O Instituto Nacional de Câncer (INCA)
 4

 

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

aproximadamente 518.510 casos novos de câncer. E para o Distrito Federal, a incidência de 

mais de 8000 novos casos. 

Diante disso, o tratamento oncológico deve ser instituído o mais precocemente 

possível, visando assim, uma melhor qualidade de vida do paciente. Assim, a fisioterapia se 

torna essencial nos cuidados do paciente oncológico tanto na melhora da sintomatologia 

quanto na qualidade de vida, tendo como objetivos principais a reabilitação biopsicossocial e 

a recuperação precoce da funcionalidade do paciente.¹ 

Para isso, 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.
5
 

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 

desnecessários.
6
  

A fisioterapia oncológica é essencial na equipe multidisciplinar por abranger técnicas 

que complementam os cuidados aos pacientes com câncer de maneira bastante efetiva para o 

tratamento, já que ela consegue abordar as necessidades do indivíduo de forma específica e, 

ao mesmo tempo, global.
7 

 



 

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

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO no ano de 2009, de 

acordo com a Resolução n°. 364 de 20 de maio de 2009.
8
 

Durante o curso de formação profissional de fisioterapia, prima-se pela qualidade 

técnico-científica, subvalorizando os aspectos humanistas. Os cursos de fisioterapia raramente 

abordam as necessidades dos pacientes terminais, resultando em profissionais que se baseiam 

em conceitos técnicos e dão pouco crédito ao relato do paciente.
5
  

Aprender a lidar com as perdas num contexto de uma doença crônica como o câncer 

é um desafio que poucos propõem a discutir e muito menos a enfrentar.
9
 Além de tudo, o 

processo de formação dos cursos na área da saúde tende a imprimir uma visão impessoal e 

puramente biológica á questão da morte. Além de ser um tema controverso, suscita reflexões 

a respeito das relações teóricas e da vida prática sobre o cotidiano dos profissionais da 

saúde.
10

 

Dessa forma, há necessidade de que o ensino superior forme profissionais voltados á 

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

população, produzindo e desenvolvendo conhecimentos adequados a esta realidade.
11 

Afinal, 

houve um salto abrupto nos recursos tecnológicos, e que tem levado a uma dissonância entre a 

formação acadêmica e a realidade do mercado de trabalho.
12   

Diante a escassez de pesquisas e discussões sobre a importância da especialidade da 

fisioterapia oncológica, além do desconhecimento dessa área entre os próprios fisioterapeutas 

e outros profissionais da saúde, é encontrada uma dificuldade no acompanhamento 

fisioterapêutico, havendo uma diminuição da qualidade e eficácia do tratamento do câncer. 

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

intuito de descrever o conhecimento dos acadêmicos de fisioterapia na especialidade de 

Fisioterapia Oncológica. Considerando a escassez de trabalhos sobre a temática em questão, 

os achados desta pesquisa poderão servir de subsídio para trabalhos futuros que visem o 

conhecimento na área de Fisioterapia Oncológica entre acadêmicos de fisioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal, do tipo descritivo e quantitativo, envolvendo 

acadêmicos das faculdades particulares de Brasília. 

A amostra foi composta por 55 acadêmicos de fisioterapia e a coleta de dados 

ocorreu nos meses de junho e julho de 2012, em duas faculdades particulares. 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. Aduza-se que todos os alunos participaram voluntariamente dessa pesquisa e 

assinaram o TCLE, permitindo que os resultados obtidos fossem publicados nesta pesquisa. 

Foram incluídos no estudo todos os indivíduos que assinaram o TCLE, acadêmicos 

de ambos os sexos e que estavam cursando o último período do curso de fisioterapia, e que 

estavam presente no local e dia da visita da pesquisadora. 

Os critérios de exclusão abrangeram os indivíduos que recusaram realizar a pesquisa 

e a não concordância por parte da direção da faculdade em realizar o trabalho. 

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 6 questões fechadas propiciando uma maior 

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

específicas sobre a Fisioterapia Oncológica. 

Os acadêmicos foram indagados sobre a maneira que gostariam de atuar na 

fisioterapia quando graduados, se sentiam aptos para atuar nas áreas da fisioterapia que 

faziam parte da grade curricular, se conheciam a especialidade de Fisioterapia Oncológica. 

Foi perguntado também se eles já haviam realizado algum atendimento em pacientes com 

câncer, e caso a resposta fosse positiva, se sentiram aptos para atender esses pacientes. Por 

fim, se eles como acadêmicos achavam importante a implementação da especialidade de 

Fisioterapia Aplicada em Oncologia na grade curricular da Instituição onde estudam. 

Os questionários foram analisados e interpretados em conjunto, sem comparação 

entre os acadêmicos das diferentes faculdades. Foi feita uma análise descritiva dos dados da 

amostra e os resultados foram transformados em porcentagem de acordo com o número total 

de componentes para demonstrar as tendências dentro do grupo pesquisado. Posteriormente, 

os gráficos dados foram gerados utilizando o programa Microsoft Excel 2007. 

 



 

RESULTADOS 

  

A amostra foi heterogênia e constituída de 55 acadêmicos do último período do curso 

de fisioterapia, sendo que 51 eram mulheres e 4 eram homens. 

A Figura 1 demonstra que 78,18% (n=43) dos acadêmicos gostariam de atuar de 

forma especifica na área da fisioterapia após a graduação e 21,82% (n=12), de forma 

generalista. 

0,00%

50,00%

100,00%

específica

generalista

Após sua graduação, você pretende atuar de forma específica ou 

generalista?

Figura 1: Demonstra como os acadêmicos querem atuar após concluírem o curso de 

fisioterapia. 

 

Em relação á aptidão para atuar nas áreas da fisioterapia que foram lecionadas na 

faculdade, 72,73% (n=40) dos estudantes disseram ter competência para atender os pacientes 

das especialidades estudadas na grade curricular e 27,27% (n=15) relataram não se sentir 

aptos para atuar nas áreas. 

De acordo com a Figura 2, 90,90% (n=50) dos entrevistados afirmaram conhecer a 

especialidade de Fisioterapia Oncológica e 9,1% (n=3) não sabiam da existência desse ramo 

da fisioterapia. 



 

0,00%

50,00%

100,00%

SIM

NÃO

Você sabia que existe a especialidade de Fisioterapia Oncológica?

Figura 2: Conhecimento dos entrevistados da especialidade de Fisioterapia em Oncologia. 

 

Diante dos 55 questionários, 67,28% (n=37) relataram nunca ter atendido paciente 

oncológico dentro ou fora da sua instituição de ensino, e apenas 32,72% (n=18) dos 

acadêmicos realizaram atendimentos com pacientes com câncer. Desses últimos estudantes 

que responderam positivamente, 55,56% (n=10) disseram que se sentiram inseguros durante o 

atendimento á esses pacientes e 44,44% afirmaram que o atendimento foi satisfatório.  

Quanto á implementação da especialidade de Fisioterapia Aplicada em Oncologia na 

grade curricular das instituições de ensino, 94,54% (n=52) alegaram achar necessária a 

inclusão desse ramo da fisioterapia e 5,46% (n=3) disseram não precisar dessa especialidade 

como matéria na faculdade, como mostrado na Figura 3.   

Figura 3: Visão dos acadêmicos quanto á inclusão da especialidade de Fisioterapia 

Oncológica. 

 

  

 

 



 

DISCUSSÃO 

  

Com base nos resultados dos questionários aplicados nos acadêmicos do último 

período do curso de fisioterapia, observou-se que a maioria dos entrevistados gostariam de 

atuar de forma específica após concluírem o curso. Pimenta; Santos; Oliveira
13 

realizaram um 

estudo com 50 fisioterapeutas, e 70% (n=35) responderam que após a graduação seguiram um 

ramo específico de atuação fisioterapêutica, e 30% (n=15) responderam que fazem 

atendimentos variados, ou seja, atendem em diferentes áreas, remetendo a imagem do 

fisioterapeuta global, generalista, que é o objetivo do curso de fisioterapia. 

Borges et al.
 1 

também durante seu estudo, aplicaram um questionário com 30 

fisioterapeutas que trabalhavam na rede pública do Distrito Federal e 86,7% dos 

entrevistados, após a graduação, fizeram algum tipo de especialização. Gaiad; Ana
14 

aplicaram também um questionário com 28 fisioterapeutas, e 24 dos que responderam que 

estavam atuando na área, 45,8% (11 sujeitos) estavam atuando de forma generalista e 54,15% 

(13 sujeitos) afirmaram estar em uma área especifica. 

Ainda no estudo de Gaiad;Ana
14

, eles perguntaram aos fisioterapeutas se os mesmos 

se sentiam aptos para atuar como fisioterapeuta a partir da prática curricular, e 24 indivíduos 

(85,7%) afirmaram que sim, 3 (10,7%) acreditam que não e 1 indivíduo disse sentir-se “mais 

ou menos” apto. Pimenta; Santos; Oliveira
13

 também em seu questionário, perguntaram aos 

fisioterapeutas se eles se consideravam aptos para atuar no mercado de trabalho após a 

conclusão dos estágios curriculares obrigatórios, e 72% dos entrevistados (n=36) disseram 

que sim e apenas 28% (n=14) não se consideravam aptos, o que demonstra a eficácia dos 

mesmos na formação do estudante. Assim como neste estudo, onde a maioria dos acadêmicos 

também afirmaram estarem aptos para atuar nas áreas da fisioterapia lecionadas durante o 

curso. 

De acordo com o Ministério da Educação
15

, esses resultados mostram que o estágio 

tem cumprido com o seu papel de garantir uma sólida formação básica, para começar a 

preparar o futuro graduado a enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, 

do mercado de trabalho e das condições do exercício profissional. 

Borges et al.
1 

em sua pesquisa, ao perguntar aos fisioterapeutas sobre o 

conhecimento da área da fisioterapia oncológica, 73,3% dos indivíduos afirmaram conhecer 

essa especialidade e 26,7% dos entrevistados ainda a desconhecem. 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 no Distrito Federal. E soma-se a isso o fato de ser 

uma especialidade nova e reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (COFFITO)
8
. E neste estudo também houve acadêmicos que relataram 

desconhecer a área da Oncologia na fisioterapia. 

Ainda sobre os questionários aplicados por Borges et al.
1
, 56,7% dos fisioterapeutas 

já atenderam pacientes com câncer nos Hospitais Públicos do Distrito Federal. Entre estes, 

64,7% atendem raramente esse tipo de paciente, 23,5% sempre atendem e 11,8% quase 

sempre fazem atendimentos a pacientes oncológicos. Esse fato pode ser atribuído á pouca 

divulgação da especialidade da fisioterapia na oncologia, a falta desse serviço nos hospitais e 

até mesmo ao seu desconhecimento entre os profissionais da saúde, onde não há o 

encaminhamento dos pacientes oncológicos para o tratamento fisioterapêuticos. O que pode 

justificar os resultados encontrados neste trabalho, que também demonstrou um índice baixo 

de atendimentos fisioterápicos entre os acadêmicos tanto no estágio obrigatório dentro da 

Faculdade quanto nos estágios extracurriculares. 

Rodrigues;Leitão
16

 relataram que é na prática que o aluno se sente responsável por 

suas ações e pelas conseqüências do que faz. Assim, o estágio tem como objetivo básico 

desenvolver o sentido de autonomia e responsabilidade profissional que surge a partir dos 

estudos, do manejo e técnicas e da interação com o paciente. E Carvalho
17

 realizou um 

trabalho onde 92,86% dos sujeitos entrevistados não consideravam suficientes para uma 

satisfatória intervenção profissional, o embasamento teórico-prático oferecido pelo currículo 

mínimo do Ministério da Saúde (MEC). Refletindo assim a importância do estágio curricular 

e como conseguir transmitir mais segurança aos acadêmicos, respeitando as exigências do 

MEC. 

Friedlander
18

 destaca que o contato do estudante com o paciente pode tornar-se 

extremamente estressante uma vez que associa o não conhecimento ou insegurança á 

condição de não errar, gerando sérios conflitos que dificultam o aprendizado. E é esse fato 

que mostra neste estudo, onde os acadêmicos que já realizaram atendimento aos pacientes 

com câncer afirmaram terem se sentido inseguros. 

Pimenta; Santos; Oliveira
13

 perguntaram aos entrevistados se eles acrescentariam 

alguma área nos estágios curriculares, e 60% dos fisioterapeutas responderam que incluiriam 

alguma área nos estágios. Dentre os motivos da inclusão estavam a falta de experiência 

prática quando foram atuar no mercado de trabalho, não ter encontrado outra forma para obter 

experiência prática em uma determinada área, e por ser área de afinidade profissional. Esses 



 

motivos podem justificar a causa de quase todos os entrevistados dessa pesquisa afirmaram a 

necessidade da implementação da especialidade de fisioterapia oncológica. 

Além disso, para Fernandes; Freitas
19

 o conhecimento técnico não é condição 

suficiente á construção de uma identidade profissional. Dessa maneira, o paciente oncológico 

não é um paciente comum e exige do fisioterapeuta um atendimento diferenciado e um 

programa de reabilitação flexível, condizente com sua situação e necessidades. Portanto, o 

fisioterapeuta deve estar preparado para lidar e assistir o paciente com problemas 

psicossociais e, quando necessário, precisa ajudá-lo a conviver com a doença, com a dor e dar 

apoio emocional ao mesmo. 

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

especialidade de fisioterapia oncológica entre os acadêmicos e até mesmo entre os próprios 

fisioterapeutas 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. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSÃO 

  

 Os dados obtidos neste trabalho sugerem que os acadêmicos do curso de fisioterapia 

têm o conhecimento da especialidade de fisioterapia oncológica, no entanto, acham que 

deveria ter esta especialidade na grade curricular na Instituição de Ensino. 
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ABSTRACT 

 

Knowledge of physiotherapy students in the specialty of Oncology Therapy: A descriptive 

study.  

Introduction: The incidence of cancer grows annually worldwide. The physiotherapy is 

essential in oncology multidisciplinary team and acts fairly comprehensive in the symptoms of 

patients with cancer. But is a new field that still shows the ignorance on the part of academics 

physiotherapy, physiotherapist and health professionals.  Objective: This study aimed to 

describe the knowledge of physiotherapy students on the oncology specialty. Methods: This is 

a tranversal, descriptive and quantitative study, performed with 55students from the last 

period in Brasília’s Colleges. Results: Of the respondents, 78,18% would like to act in a 

specific way after the end of the course . And 90,90% of students said they knew about the 

specialty of oncology physiotherapy, but 67,28% never attended any cancer patient during the 

internship. However, 32,72% that realized physiotherapy attendance , 55,56% reported that 

they felt insecure during the treatment. Finnaly, 94,54% of the students found it necessary to 

include the specialty of oncology physiotherapy on the Colleges’ Currilum. Conclusion: It is 

suggested that the students know the specialty of oncology physiotherapy but felt a essencial 

need of the implementation this area on the College’s curriculum. 
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Prestação de Serviços Fisioterapêuticos em Uroginecologia e Obstetrícia. 

 

FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  AACCAADDÊÊMMIICCAA  

 

 Ensino Médio:  

Concluído no Colégio Galois – 2004 – Brasília, DF. 

 Ensino Superior:  

Graduada em Fisioterapia no Centro Universitário de Brasília - UniCEUB – dezembro, 2009 – 

Brasília, DF. 

 Pós Graduação:  

Especializada em Fisioterapia Oncológia no Ceafi Pós Graduação – julho, 2012 – Goiânia, GO. 

 Pós Graduação:  

Especializanda em Fisioterapia na Saúde da Mulher na FCMMG – término previsto para 2014 – 

Belo Horizonte, BH. 

 

 

  

EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL 

 

 2012 – Prestação de Serviços Fisioterapêuticos – Clínica Fisio Evidence, Brasília, DF. 

Cargo: Fisioterapeuta na área de Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia. 

Duração: Em curso. 

 

 2012 – Prestação de Serviços Fisioterapêuticos – Clínica Reabilitam, Brasília, DF. 

Cargo: Fisioterapeuta na área de Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia. 

Duração: Em curso. 

 

 2011 – Prestação de Serviços Fisioterapêuticos – Clínica Hidrofisio, Taguatinga, DF.. 

Cargo: Fisioterapêuta na área de Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia. 

Duração: Em curso 

 

 2009 – Estágio Supervisionado na Clínica Escola - UniCEUB, Brasília, DF. 

Cargo: Estagiária na área Uroginecologia e Obstetrícia. 

Duração: 2 meses 

 

 2007, 2008 – Estágio Supervisionado de Fisioterapia em Hidroterapia – Clínica Sportfisio - 

Brasília, DF. 

Cargo: Estágio em hidroterapia. 

Duração: 1 ano. 
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 2007 – Estágio Supervisionado de Fisioterapia em Equoterapia – Sociedade Hípica de 

Brasília -Brasília, DF. 

Cargo: Estagiária em equoterapia 

Duração: 6 meses. 

CCUURRSSOOSS,,  CCOONNGGRREESSSSOOSS  EE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  

 

 Curso Internacional em Fisioterapia Avançada de Prática nas Disfunções Pélvicas. 

Ministrado pelo francês: Professor Loic Dabbadie. Coordenação: Elza Baracho – Belo 

Horizonte, BH – Junho, 2012 – Duração: 50 horas/aula. 

 Workshop de Fisioterapia no Câncer de Mama – Goiânia, GO – Maio, 2012. 

 Curso de Extensão em Disfunções Anorretais – Goiânia, GO – Novembro, 2011 – 

Duração: 20 horas/aula 

 Curso de Fisioterapia em Mastologia Oncológica – Brasília, DF – Outubro, 2011 – 

Duração: 30 horas/aula. 

 Curso Prático de Fisioterapia Aplicada à Obstetrícia e Uroginecologia – Ministrado e 

Coordenado: Elza Baracho – Belo Horizonte – Abril, 2011 – Duração: 64 horas/aula. 

 IX Congresso Brasileiro de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência – 

Brasília, DF – Agosto, 2010. 

 Curso Prático de Exercícios Terapêuticos para Assoalho Pélvico – UniCEUB - Brasília, 

DF – Outubro, 2008  

 Curso de Terapia Manual nas Disfunções Neuroarticulares e Massagem Relaxante – 11° 

Convenção Centro-Oeste Saúde-Sport-Fitness – Hotel Blue Tree Park – Brasília, DF – 

Agosto, 2006 – Duração: 24 horas/aula. 

 

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  AADDIICCIIOONNAAIISS  

 

 Conhecimentos: Windows 98/2003/XP, Internet e Pacote Office (Word, Excel, Power 

Point).  

Proficiência em Idiomas: 

 Espanhol: Diploma pelo Centro de Língua Estrangeira Integrado II – Elefante Branco - 

Nível Avançado – 2007 - Brasília, DF. 

 Inglês: Diploma pela Cooperativa de Ensino de Língua Estrangeira Moderna do Distrito 

Federal - COOPLEM – Nível Avançado – 2006 - Brasília, DF.  
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Dados gerais  Indicadores de produção C, T & A 

  

 Dados gerais 

 Identificação do pesquisador 

Nome: Carolina Maciel Reis Gonzaga   
Titulação: Mestrado 
Currículo Lattes: 11/11/2012 11:11 

E-mail:  
Homepage: http://www.medicina.ufg.br/ 

 Grupos de pesquisa em que atua 

MASTOLOGIA - UFG   (pesquisador) 
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Produção artística/cultural e demais trabalhos 0 0 0 0 
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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 a própria pesquisadora: Samila S. de Oliveira, telefone: 61 9622-7495. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Título do Projeto: “O CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA NA 

ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA: UM ESTUDO DESCRITIVO” 

Pesquisador responsável: Samila Santos de Oliveira 

Telefone para contato: 61 9622-7495 

 A sua participação será de grande importância para o nosso estudo, pois através dela poderei 

 descrever o conhecimento dos acadêmicos de fisioterapia na especialidade de Fisioterapia em 

Oncologia. 

 Sua colaboração é importante e necessária para o desenvolvimento da pesquisa, porém sua 

participação é voluntária. 

 O estudo consiste em apenas um encontro. E durará o tempo da realização do questionário. 

 Toda pesquisa que envolve a participação de seres humanos apresenta riscos, contudo no presente 

estudo os benefícios superam os riscos, que por sua vez são ínfimos.  

 Caso os pesquisadores encontrem riscos e/ou danos significativos à saúde dos indivíduos que 

participam da pesquisa, o estudo será interrompido.  

 Nenhuma intervenção será realizada e a sua atuação na pesquisa não modificará sua rotina. 

 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. 

 Os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não neste termo de 

consentimento e resultante de sua participação na pesquisa, além do direito à assistência integral. 

  Os resultados individuais e coletivos serão repassados 30 dias após o encerramento, bem como 

será divulgado o dia da defesa do artigo na Jornada de Produção Científica de Fisioterapia da PUC 

Goiás. 

 

Brasília, _____, de _____________ de 2012. 

                                                

 

   

 

__________________________________ 

Samila Santos de Oliveira 



 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu,______________________________________________________________________, 

RG/CPF____________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado: “O CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA NA 

ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA: UM ESTUDO 

DESCRITIVO” 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 20___. 

 

___________________________________________________ 

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

___________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável: Samila Santos de Oliveira 

 

 

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:________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE 01 

QUESTIONÁRIO 

 

INSTRUÇÔES 

Esta pesquisa visa verificar o conhecimento na especialidade de oncologia. Por favor, responda aos itens 

abaixo evitando deixar respostas em branco. 

Este questionário não permite a identificação do indivíduo que o respondeu. Obrigada! 

 

 

1) Após sua graduação no curso de fisioterapia, você pretende atuar de forma específica ou 

generalista? 

 (  ) específica       (  ) generalista 

 

2) Você se sente apto para atuar nas áreas da fisioterapia que você viu na faculdade? 

 (  ) sim         (  ) não 

 

3) Você sabia que existe a especialidade de Fisioterapia Oncológica? 

 (  ) sim        (  ) não 

 

4) Você já atendeu pacientes oncológicos no estágio da sua instituição ou fora dela? 

 (  ) sim        (  ) não 

 

5) Se sim, você se sentiu: 

 (  ) apto para atender o paciente 

 (  ) inseguro para atender 

 

6) Você acha que deveria ter uma matéria específica na especialidade de Fisioterapia 

Oncológica na grade curricular da sua Instituição? 

 (  ) sim        (  ) não 

 


