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Resumo 

Introdução: A ciência da oncologia vem desenvolvendo diversos aspectos 
diagnósticos e de tratamento que possam minimizar o sofrimento dos 
pacientes com câncer, seja no período pré ou pós-cirúrgico e 
quimioterápico. Objetivo geral: Identificar se os profissionais terapeutas 
têm espaço no tratamento oncológico, avaliando a sua participação na 
redução do quadro de dor. Metodologia: Para o alcance do objetivo traçado 
foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica com análise qualitativa. 
Resultados: A partir dos estudos realizados foi possível observar que a 
oncologia vem proporcionando uma melhor qualidade de vida aos pacientes 
acometidos pelo câncer, graças a diversos fatores, como o desenvolvimento 
tecnológico e de tratamento, por utilizar uma equipe multidisciplinar nos 
hospitais, onde a figura do fisioterapeuta tem um importante papel. 
Conclusão: A oncologia é uma ciência que estuda o câncer e suas 
características, como é o caso da dor e da necessidade do paciente ter um 
tratamento para a redução deste quadro. Os fisioterapeutas podem 
proporcionar um atendimento humanizado, devolvendo a qualidade de vida 
a estes pacientes, fazendo com que a dor em todas as suas fases (pré e 
pós operatório) possa ser reduzida através da fisioterapia. 
 
Descritores: Oncologia, Fisioterapia, Tratamento, Dor, Qualidade de vida. 
 
Abstract 

Introduction: The science of oncology is developing many aspects of 
diagnosis and treatment to minimize the cancer ’s patients pain, either in the 
pre or post surgery and chemotherapy. General Objective: To identify if the 
therapists professional have position in cancer treatment, assessing their 
participation in the reduction of the pain. Methodology: To achieve the goal 
set was developed a literature search with qualitative analysis. Results: 
From the studies done, we could see that oncology is giving better quality of 
life to patients affected by cancer, according to many factors such as 
technological development and treatment, because they are using a 
multidisciplinary team in the hospitals, and the physiotherapist has been an 
important role. Conclusion: Oncology is a science that studies cancer and 
their characteristics, such as pain and have a treatment to reduce this 
framework. The Physical therapists can give a humanized treatment, giving 
back the quality of life to cancer’s patients, making the pain in all those 
phases (pre and post surgery) to be reduced by physical therapy. 
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Introdução 

 

Este estudo trata da dor oncológica visto que este tema vem sendo 

continuamente abordado devido ao interesse da comunidade médica-

científica em oportunizar não apenas a vida aos pacientes com câncer, mas 

o alívio da dor¹. 

Ainda no decorrer deste artigo foram tratados temas relacionados 

diretamente com a possibilidade e capacidade dos profissionais 

fisioterapeutas em atuar na área da oncologia, atuando na redução dos 

quadros de dor que acometem a totalidade dos pacientes com câncer, a inda 

mais no período em que é realizado o tratamento com quimioterapia.  

O artigo foi essencialmente teórico visto a necessidade de 

fundamentar o conhecimento científico sobre temas como o processo de 

evolução da oncologia, especialmente, no âmbito do diagnóstico e 

tratamento que possibilitam a qualidade de vida dos pacientes quando 

acometidos por câncer e em estágio de tratamento com a quimioterapia.  

Foi ainda discutido neste artigo a qualidade de vida dos pacientes 

com câncer e a necessidade destes atuarem com importante papel 

humanizador no tratamento a dor no pacientes com câncer.  

 

Oncologia e câncer 

 

A oncologia é uma ciência que vem trabalhando para avanços na 

redução dos casos de câncer em todo o mundo, com ações preventivas, 

bem como, tenta reduzir os efeitos colaterais dos tratamentos como a 

quimioterapia que causam sofrimento com náuseas, vômito, diarréia e dor². 

O câncer é causador de dores físicas e psicológicas para os 

pacientes, sendo que durante muito tempo estes eram tratados de forma 
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discriminatória. No entanto, com o avanço da oncologia se avaliou que esta 

não constitui uma doença infecto-contagiosa, nem devem ser os pacientes 

tratados de maneira discriminatória, mas com a atenção e a dedicação que 

estas pessoas merecem, pela dificuldade que constitui o tratamento destas 

doenças³. 

Tem-se que o câncer é uma nomenclatura que designa um conjunto 

de mais de 100 doenças, as quais possuem como característica comum o 

crescimento celular desordenado, que invadem e destroem os órgãos 

passando, em muitos casos por um processo de metástase, ou seja, de 

disseminar em todo o organismo4. 

A preocupação com doenças como o câncer vem crescendo na 

comunidade médica-científica, pois na atualidade o número de casos de 

neoplasias malignas passou a ser um problema de saúde pública, com o 

sofrimento dos pacientes devido às limitações impostas pela doença e, 

especialmente, a dor¹. 

Quanto às causas de câncer, estas são variadas, existindo as 

internas e externas ao organismo, podendo existir uma relação entre as 

duas causas4. 

Sobre as causas do câncer se observa o fato de que 80% a 90% de 

todos os casos são associados a fatores ambientais, como, por exemplo, o 

cigarro, causador do câncer de pulmão; a exposição excessiva ao sol que 

pode causar câncer de pele, dentre outros tipos de câncer que podem ser 

prevenidos4. 

 

A dor oncológica 

 

A “dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável ”¹. 

Neste sentido, ela deve ser combatida para que o paciente possa ter 

qualidade de vida mesmo com doenças como é o caso do câncer.  

O controle da dor vem sendo um aspecto amplamente discutido para 

que os pacientes de câncer não sofram com mais este efeito, 
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principalmente, no período em que se encontra em tratamento de 

quimioterapia5. 

Em estudos mundiais se observou que dentre 58% a 80% dos 

pacientes adultos portadores de câncer sofrem com dor, já em crianças as 

dores estão presentes em 50% das consultas hospitalares e 80% dos 

procedimentos terapêuticos6. 

A dor é um dos principais sintomas relatados pelos pacientes com 

câncer, por isso é importante realizar tratamentos que possam reduzir este 

quadro de desconforto e sofrimento7. 

Dentre estes profissionais o fisioterapeuta desenvolve um importante 

papel, pois a natureza flexível da fisioterapia permite ao profissional 

desenvolver relacionamentos mais próximos aos pacientes, alinhando a sua 

ação ao conhecimento de cinesiologia, fisiologia e dinâmica familiar torna os 

fisioterapeutas incomparavelmente qualificados para trabalhar com diversos 

pacientes, dentre os quais é possível citar os que fazem tratamentos 

quimioterápicos8. 

A redução da dor dos pacientes com câncer é uma ação valorosa 

para que seja possível amenizar os efeitos desta doença, que mesmo 

durante o tratamento ainda oferece riscos e estados dolorosos aos 

pacientes, os quais devem ser tratados com toda a disponibilidade de 

recursos disponíveis na medicina, fisioterapia e psicologia 9. 

Um dos problemas que existem em relação à dor é que não existem 

exames que possam diagnosticar a intensidade da dor, sendo esta subjetiva 

tendo que ser considerado o relato dos pacientes10.  

 

Fisioterapia para reabilitação oncológica 

 

Durante um longo período de tempo a maior preocupação dos 

médicos em relação aos pacientes oncológicos era a sua sobrevivência, 

posteriormente, a preocupação passou a ser com a redução da dor e a 

qualidade de vida. A fisioterapia oncológica vem a ser uma das principais 

especialidades da fisioterapia, principalmente na atualidade, em que os 
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casos de câncer aumentam em todas as faixas etárias, fazendo sofrer os 

doentes pela dor ou limitações na execução das atividades cotidianas11. 

Os avanços tecnológicos e a melhoria das ciências médica, 

fisioterápica e psicológica passaram a oferecer aos pacientes oncológicos 

uma nova oportunidade de não apenas sobreviver ao câncer, mas ter 

qualidade de vida, mesmo acometido por esta que constitui uma das 

doenças que mais crescem em todo mundo12. 

O câncer necessita de intervenção terapêutica sendo que os 

profissionais da fisioterapia fazem um importante papel na reabilitação de 

pessoas acometidas por câncer, tratando ainda a redução da dor que é um 

dos principais problemas dos acometidos por doenças oncológicas 11. 

A fisioterapia inicia-se no pré-operatório, tendo continuidade no pós-

operatório reduzindo a dor dos pacientes, aumentando a possibil idade de 

reabilitação e minimizando as sequelas que podem ocorrer a partir da 

cirurgia e da retirada do tumor13. 

Quanto mais precoce forem trabalhados os recursos fisioterápicos 

nos casos oncológicos, mais rápido são os resultados, desde a redução da 

dor, como a volta do paciente a sua vida normal, com o desenvolvimento de 

atividades que realizava antes do diagnóstico, tratamento e cirurgia 

oncológica13. 

Se a fisioterapia inicia-se no período pré-operatório os resultados 

alcançados são mais positivos, com a redução do tempo de recuperação 

pós-cirúrgica, o que aponta para o fato de que os recursos fisioterápicos 

podem ser compreendidos sob o enfoque preventivo e curativo 11. 

Partindo do princípio de que existem diversos recursos da 

fisioterapia oncológica para o tratamento de pacientes com câncer, se 

percebe a concepção de que é preciso avaliar as necessidades do paciente 

e a indicação médica, para utilizar a fisioterapia que mais se adapte as 

necessidades dos pacientes. Neste sentido, há que se entender que não 

existe o melhor tipo de recurso fisioterápico na oncologia, mas o melhor 

para cada caso, sendo analisado e levando em consideração os aspectos 

relacionados com o físico e psicológico de cada paciente 14. 
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A fisioterapia oncológica deve iniciar logo que o câncer seja 

diagnosticado, visto a sua possibilidade de trabalhar a prevenção das 

disfunções que podem ocorrer com a doença ou o tratamento14. 

A fisioterapia é importante nos casos oncológicos, mesmo com os 

comprometimentos que possam ocorrer com a doença, como, por exemplo: 

“edema de membros, alterações musculares, constipação, alterações 

neurológicas, alterações respiratórias, dores musculares por disfunções 

posturais, dores teciduais e cicatriciais e dores tendinosas e articulares, 

alterações ósseas, alterações circulatórias (flebites, linfangites, alterações 

linfáticas), alterações vasculares em membro superior após aplicação da 

quimioterapia”11. 

As indicações para os recursos fisioterápicos devem ser 

determinados pelas disfunções que se originam pelo tumor no paciente, bem 

como, pelo tipo de tratamento adotado e os problemas que cada tratamento 

causa na saúde e na qualidade de vida dos pacientes11. 

Importante comentar que foi na década de 1960 a partir do Decreto-

Lei 938 que houve a regulamentação da prof issão de fisioterapeuta e 

fisioterapeuta ocupacional12.  

De acordo com apontamentos sobre o resgate histórico da 

fisioterapia oncológica, no Brasil esta especialidade somente iniciou na 

década de 1970, porém a sua valorização é ainda mais recente, com menos 

de uma década15. 

A fisioterapia oncológica é uma área recente que tem como objetivo 

possibilitar a melhoria de pacientes em tratamento de câncer, 

especialmente, no pós operatório, quando a dor é mais frequente. A 

atividade do fisioterapeuta oncológico teve início no Brasil em 1980 no 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Rio de Janeiro  e, desde o princípio 

tinha objetivos preventivos na redução de complicações como é o caso da 

dor11. 

 

O reconhecimento da importância da fisioterapia oncológica, fez 

surgir novas oportunidades para os profissionais e, na atualidade, já 
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existem hospitais com setores especializados em que atuam os 

fisioterapeutas15. 

Cita-se ainda que a fisioterapia oncológica tenha a capacidade de 

melhorar a qualidade de vida do paciente, reduzindo a dor e possibilitando a 

aceleração do processo de cura e reintegração à sociedade 15. 

A fisioterapia ganhou um importante enfoque no tratamento 

oncológico, visto que permite aos pacientes que se encontram em 

tratamento para o câncer sentir mais disposição e minimizar as 

consequências surgidas durante a aplicação de medicamentos que nem 

sempre vem unicamente como forma de cura do câncer, mas de desgastes 

físicos16.  

Alguns tipos de tratamentos quimioterápicos causam neuropatias 

periféricas, fibrose pulmonar e miocardiopatias, além de que o uso contínuo 

e prolongado de corticóides pode gerar problemas como a miopatia e 

osteoporose, sendo que a fisioterapia ajuda minimizar estes problemas11. 

A fisioterapia não apenas preocupa-se com o local em que ocorreu o 

câncer, mas como em todo o organismo do paciente, buscando elevar sua 

autoestima e qualidade de vida11. 

O fato de a fisioterapia oncológica ser ainda recente no Brasil, não 

possui a quantidade suficiente de profissionais para suprir a demanda, 

especialmente, na saúde pública, em que esta área é pouco explorada.  

Outro ponto é que o profissional da fisioterapia oncológica deve ter 

conhecimento sobre os diversos tipos de cânceres e tumores, bem como as 

formas que estes agridem o organismo e qual o melhor t ratamento a ser 

realizado, considerando os diversos recursos fisioterápicos 17. 

 

Recursos fisioterápicos na redução da dor oncológica 

 

Considera-se que as práticas fisioterápicas estão ganhando maior 

relevância no âmbito da medicina, deixando de ser paliativa ou curativa e 

ganhando um caráter de prevenção, proporcionando melhor qualidade de 

vida dos pacientes18. 
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A fisioterapia ganha importância na medida em que os profissionais 

médicos percebem os benefícios que este pode oferecer ao paciente, na 

reabilitação e na redução da dor, que constitui um dos principais 

causadores de sofrimento físico e psicológico aos pacientes de câncer.  

Considera-se importante comentar que as intervenções fisioterápicas podem 

usar as bandagens elásticas, drenagem linfática manual e  aparelhos de 

compressão pneumática, podendo ser utilizadas individual ou coletivamente, 

buscando sempre a recuperação do paciente e a redução da dor e de 

possíveis sequelas19. 

O papel do fisioterapeuta na redução da dor oncológica é essencial 

para a redução do sofrimento, podendo fazer uso de métodos e recursos 

não invasivos, aumentando o bem estar dos pacientes e fortalecendo seu 

corpo e sua mente para enfrentar a doença, que sabe-se impossível de 

cura20. 

Como anteriormente comentado dentre os métodos analgésicos, ou 

seja, capazes de reduzir a dor existem os meios físicos e a terapia manual, 

alem da eletroestimulação a TENS – Transcutaenous Electrical Nerve 

Stimulation, que vem a ser um método que se utiliza da corrente elétrica 

para a indução analgésica20. 

De acordo com a Associação Internacional de cuidados paliativos e 

hospitalares a TENS pode ser considerada como uma das intervenções 

fisioterapêuticas para a dor com os melhores resultados. Todavia, é preciso 

avaliar que o alívio da dor é diferente entre os pacientes, sendo que cada 

organismo reage de uma forma, porém estudos apontam este como 

importante forma de reduzir a dor, como é o caso da oncológica 21. 

Enquanto 70% dos pacientes respondem favoravelmente ao TENS no 

início do tratamento, somente 30% tem os mesmos benefícios de sua 

eficácia, em tratamentos longos, especificamente, após um ano de seu uso . 

Compreende-se assim, que embora os resultados com o uso da TENS 

sejam positivos, não se pode afirmar que seja um tratamento que possa ser 

utilizado a longo prazo, desta forma, é importante que outras formas 

fisioterapêuticas sejam utilizadas, como é o caso da própria termoterapia 21. 
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O uso de estimulação elétrica como terapia para a redução da dor 

oncológica permite ao paciente ter melhor qualidade de vida, devido ao 

aumento de sua função e atividade, tendo maior dinâmica no 

desenvolvimento de atividades simples e cotidianas que lhe imputam uma 

vida mais feliz. O uso de estimulação elétrica não é invasiva e apresenta 

fácil aplicação, podendo ser utilizado em pacientes de todas as idades, 

tendo a possibilidade de reduzir a analgesia por um tempo mais 

prolongado¹. 

Em estudos sobre o TENS foi este considerado um recurso 

fisioterápico pouco invasivo e com bons resultados, porém outros estudos 

foram realizados que apontam a necessidade de refazer os estudos sobre 

este recurso, buscando encontrar novos benefícios¹. 

Outro tratamento que traz benefícios é a Crioterapia (CR), a qual é 

também conhecida como “terapia com frio”, e indicada em diferentes 

situações, para o tratamento fisioterápico na redução de edemas e da dor; 

redução do espasmo muscular; alongamento do tecido conjuntivo e outros 

benefícios aos pacientes oncológicos22. 

Também é considerado um tratamento auxiliar na redução da dor a 

massagem relaxante, que tem efeito calmante e traz uma cura meditativa e 

psicológica, conforme salientam diversos estudiosos em trabalhos 

realizados em todo o mundo. Visto que a massagem tem um efeito relaxante 

e acolhedor, que faz o paciente sentir à redução da dor23. 

A drenagem linfática manual é recomendada para a redução da dor 

no pós-operatório, sendo uma das primeiras formas terapêuticas utilizadas 

após a cirurgia, melhorando a circulação, aliviando a pressão provocada 

pelo edema, além de remover os resíduos metabólicos e, desta forma, 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes24. 

Ainda com relação aos recursos fisioterápicos para a redução da dor 

existem os métodos mecânicos, que são técnicas de terapias manuais que 

podem e devem ser utilizadas como recurso para auxiliar na  

complementação do tratamento do alívio para dor, trazendo excelentes 

resultados25. 
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Os métodos mecânicos possibilitam o alívio da dor a partir da 

estimulação mecânica dos tecidos, com a redução da tensão muscular. 

Neste sentido, a massagem também é uma forma fisioterápica que permite a 

redução da dor, porém deve ser feita com um toque suave, pois não pode 

causar mudanças nas articulações ou aumentar a dor. A massagem é uma 

forma terapêutica de redução da dor muito utilizada em pacientes acamados 

e que sofrem com intensas dores. Podem serem considerados como 

recursos fisioterápicos os exercícios e a atividade física, os quais 

beneficiam o humor dos pacientes e reduzem a dor, aumentando ainda a 

qualidade de vida21. 

A hidroterapia também é um recurso capaz de reduzir a dor de 

pacientes acometidos de doenças como é o caso do câncer, sendo 

importante que a dor seja reduzida para melhores resultados na qualidade 

de vida dos pacientes. Dentre os diversos tipos de fisioterapia a ser 

realizada com a redução da dor oncológica está à acupuntura utilizada para 

estimulação mecânica de estruturas dérmicas, subdérmicas e musculares 26. 

 

Qualidade de vida (QV) dos pacientes oncológicos 

 

A qualidade de vida não é uma preocupação da modernidade, em 

verdade foi aplicada pela primeira vez, pelo presidente dos Estados Unidos 

da América, Lyndon Johnson, no ano de 1964. Esta expressão qualidade de 

vida ou simplesmente QV passou a ser observada no âmbito social, do 

trabalho e da saúde, buscando construir ambientes mais saudáveis que 

envolvam as questões físicas, psicológicas e sociais27. 

Os recursos mais pesados investidos na saúde pública tratam da 

medicina curativa, porém deveriam tratar da medicina preventiva, sendo que 

a QV faz parte desta última forma de trabalho e tem como fundamento de 

ação a fisioterapia oncológica28. 

A QV vem sendo um dos resultados esperados na saúde, com ênfase 

para a saúde pública tanto no que se relacionam as práticas assistenciais, 

quanto às políticas públicas, com o intuito de trabalhar a prevenção ou a 

medicina preventiva. Considera-se necessário comentar ainda que foi a 



11 

partir da década de 90, que houve interesse da QV na saúde, consolidando-

se sua abrangência subjetiva e multidimensional29. 

A QV está diretamente ligada ao processo de humanização da 

saúde, o qual vem despontando como fator essencial para que os 

tratamentos e os profissionais como é o caso dos fisioterapeutas 

oncológicos, possam superar os resultados esperados30. 

 

Humanização na oncologia 

 

Humanizar, no sentido amplo da palavra, é tratar as pessoas de 

forma carinhosa, fazendo com que estas se sintam protegidas, resgatando o 

valor que cada pessoa tem e oferecendo para ela um tratamento que lhe 

permita fortalecer o seu sentimento e aumentar a força física, mental e 

psicológica a partir da ação de compartilhar sentimentos, dores e valores31. 

O contato direto com os doentes e seus familiares deve ser um 

momento em que os profissionais fisioterapeutas estejam em contato com a 

sua própria vida, pois é um instante de avaliação dos conflitos internos  e da 

realidade que o cerca e permite identificar suas próprias frustrações 32. 

Não obstante as diversas formas de tratamento que possam existir 

para o câncer, a política de saúde nacional tem tomado uma postura 

preventiva, orientando a população no que se referem aos fatores de risco, 

como objetivo de prevenir e controlar esta doença. Todavia, existe a 

necessidade também de dar atenção especial para os casos de tratamento 

dos pacientes já acometidos por esta doença, tratando tanto o corpo físico, 

quanto a mente e o psicológico destes, a partir de um trabalho efetivo, 

humanizado em que estão inseridas a história de vida dos pacientes e seus 

familiares33. 

Importante ainda citar que o profissional fisioterapeuta deve estar 

preparado para trabalhar a humanização no desempenho de suas 

atividades, porque no momento em que o paciente faz o diagnóstico de 

câncer, passa a ser fragilizado emocional, física e psicologicamente pela 

doença, cabendo aos profissionais que trabalham com ele, compreendê-los 

e buscar a melhoria de sua condição de vida. 
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Neste sentido, o objetivo deste estudo foi identificar se os 

profissionais terapeutas têm espaço no tratamento oncológico, avaliando a 

sua participação na redução do quadro de dor. 

 

Metodologia do Estudo 

 

No desenvolvimento deste artigo o método de estudo utilizado foi de 

pesquisa exploratória, a qual constitui o estudo teórico que tem por objetivo 

principal, permitir que o pesquisador tenha maior domínio sobre os temas e 

subtemas que lhe interessam na formação de seu trabalho, sendo que no 

caso deste artigo foi a fisioterapia, os recursos fisioterápicos na redução da 

dor de paciente oncológicos, a qualidade de vida dos pacientes, alcançada 

a partir da multidisciplinaridade dos profissionais34. 

O estudo com base em pesquisa bibliográfica possibilita ao 

pesquisador ter conhecimento sobre os assuntos analisados e fazer 

conclusões a partir dos dados secundários. Neste sentido, a coleta de 

dados deste artigo foi realizada em livros, artigos e materiais da Rede 

Mundial de Computadores (Internet), primando pela análise qualitativa que 

permitiram as considerações finais do estudo, considerando o elo da 

fisioterapia e a oncologia35. 

No decorrer deste estudo realizado foi possível observar a 

importância de o profissional fisioterapeuta oncológico estar apto a 

desenvolver sua atividade profissional sob uma ótica humanizada e 

humanizadora, com a valorização e o carinho junto aos pacientes, na busca 

da qualidade de vida e redução da dor dos pacientes oncológicos, tendo um 

olhar teórico com críticas no contexto prático. 

Para a elaboração do artigo a base teórica de dados foi composta 

por trinta e duas bibliografias, porém os quatro artigos que fundamentaram 

o estudo foram: ALMEIDA, Elizabeth Pinto Magalhães de; GUTIÉRREZ, 

Maria Gaby Rivero de; ADAMI, Nilce Piva. Monitoramento e avaliação dos 

efeitos colaterais da quimioterapia em pacientes com câncer de cólon. In: 

Rev. Latino-Am. Enfermagem. vol.12, n.5, Ribeirão Preto Sept./Oct. 2004; 

KURITA, Geana Paula. [et al.]. Alteração na atenção e o tratamento da dor 
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do câncer. In: Rev. Esc. Enferm. USP. vol.42, n.1, São Paulo Mar. 2008; 

FERREIRA, Lucas Lima; CAVENAGHI, Simone; MARINO, Laís H. Carvalho. 

Recursos eletroterapêuticos no tratamento da dor oncológica. In: Rev. Dor. 

São Paulo, out./dez., 2010 e TAMBORELLI, Vanessa; COSTA, Aline Freitas 

da; PEREIRA, Vanessa Vieira; TORTURELLA, Márcia. O papel da 

enfermagem e da fisioterapia na dor em pacientes geriátricos terminais. In: 

Geriatria & Gerontologia. 4(3):146-153, 2010. 

 

Resultados e discussões 

 

Para a elaboração deste estudo foram utilizados diversos artigos, no 

entanto, a base das fontes de pesquisa foram os quatro artigos 

apresentados na Tabela 1:  
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 Dados do Artigo – Tema – Objetivo – Metodologia – Resultados e Conclusão 

Artigo 1 Dados do Artigo: ALMEIDA, Elizabeth Pinto Magalhães de; GUTIÉRREZ, Maria Gaby Rivero 
de; ADAMI, Nilce Piva. Monitoramento e avaliação dos efeitos colaterais da quimioterapia em 
pacientes com câncer de cólon. In: Rev. Latino-Am. Enfermagem.  vol.12, n.5, Ribeirão Preto 
Sept./Oct. 2004. Tema: Efeitos colaterais da quimioterapia em paciente com câncer de cólon. 
Objetivo: Monitorar e avaliar a ocorrência e grau de intensidade da náusea, vômito e diarréia 
em pacientes com neoplasia de cólon, submetidos à quimioterapia  ambulatorial, que 
receberam informações de enfermagem para o manejo desses sintomas. Metodologia: Estudo 
prospectivo e descrit ivo, realizado no Ambulatório de Quimioterapia de Adultos do HSP. 
Amostra composta por 17 pacientes com neoplasia de cólon, sendo  oito homens e nove 
mulheres, atendidos no período de setembro a novembro de 1999. Resultados: A náusea 
esteve presente em 12 pacientes (85,7%) entre o primeiro e nono dia de quimioterapia, 
reduzindo posteriormente. O vômito ocorreu em 8 paciente (57,1%), desaparecendo no 8º dia. 
A Diarréia ocorreu a partir do 6º dia até o 10º dia, sendo que o pico foi no 7º dia (78,5%). 
Conclusão: A identif icação correta e oportuna dos problemas dos pacientes, decorrentes da 
quimioterapia antineoplásica, e a implementação de ações direcionadas ao alcance de 
resultados nas esferas biológica, psicossocial e psicoespiritual, são essenciais para o manejo 
efetivo dos efeitos colaterais desse tratamento.  

Artigo 2 Dados do Artigo: KURITA, Geana Paula. [et al.]. Alteração na atenção e o tratamento da dor 
do câncer. In: Rev. Esc. Enferm.  USP. vol.42, n.1, São Paulo Mar. 2008. Tema: Atenção e 
tratamento da dor do câncer. Objetivo: Analisar o impacto do tratamento da dor com apióides 
sobre a atenção. Metodologia: Estudo desenvolvido na Central da Dor do Hospital de Câncer 
A. C. Camargo e no Ambulatório de Oncologia do Hospital Brigadeiro, ambos em São Paulo. 
Os dados foram coletados entre os meses de fevereiro a outubro de 2005 e a amostra 
composta de 14 doentes com dor oncológica em t ratamento com apióides e 12 doentes 
também com dor oncológica, mas em tratamento analgésico se apióides. Resultados: Os 
grupos foram homogêneos quanto ao estado civil, idade, escolaridade, renda familiar, renda 
per capita, estado de humor e localização do tumor e diferiram quanto ao índice de kanofsky e 
presença de metástases. No grupo tratado com apióides foi maior a presença de metástase e o 
índice de karnofsky foi pior, a intensidade da dor foi igual nos dois grupos variando entre leve 
e moderada. Conclusão: As alterações da função cognitiva atenção, em doentes que 
util izavam opióides para o controle da dor do câncer foram limitadas, ocorreram apenas no 
Digit Span Test - ordem inversa, na segunda avaliação. No entanto, frente à carência de 
estudos na área e aos danos que podem ocasionar, doentes, profissionais e cuidadores devem 
estar atentos aos possíveis efeitos deletérios dos opióides sobre a função cognitiva.  

 Dados do Artigo – Tema – Objetivo – Metodologia – Resultados e Conclusão 

Artigo 3 Dados do Artigo: FERREIRA, Lucas Lima; CAVENAGHI, Simone; MARINO, Laís H. Carvalho. 
Recursos eletroterapêuticos no tratamento da dor oncológica. In: Rev. Dor. São Paulo, 
out./dez., 2010. Tema: Recursos eletroterapêuticos no tratamento da dor oncológica. Objetivo: 
Agrupar e atualizar conhecimentos em relação aos recursos eletroterapêuticos que têm sido 
empregados para alívio e/ou controle da dor oncológica. Metodologia: Pesquisa da literatura 
nas bases de dados Medline, LILACS, Cochrane, Pubmed e Scielo, no período d e janeiro de 
2005 a janeiro de 2010, sendo encontrados apenas cinco artigos potencialmente relevantes. 
Resultados: Os recursos eletroterapêuticos têm sido cada vez mais empregados no alívio e/ou 
controle da dor oncológica. Entre esses recursos, o mais util izados e com forte embasamento 
na literatura é a estimulação elétrica transcutânea do nervo. Além desse, um método mais 
recente, a eletroacumpuntura tem sido descrita como coadjuvante para analgesia nos 
pacientes com câncer. Conclusão: Verificou-se a escassez de estudos sobre aplicação de 
recursos eletroterapêuticos no alívio e/ou controle da dor oncológica nos últimos cinco anos. 
De acordo com a literatura analisada, não há um consenso entre os autores sobre formas e 
parâmetros de aplicação, o que sugere a  necessidade de novos estudos com desenhos 
metodológicos específicos abordando essa temática.  

Artigo 4 Dados do Artigo: TAMBORELLI, Vanessa; COSTA, Aline Freitas da; PEREIRA, Vanessa 
Vieira; TORTURELLA, Márcia. O papel da enfermagem e da fisioterapia na d or em pacientes 
geriátricos terminais. In: Geriatria & Gerontologia. 4(3):146-153, 2010. Tema: Papel dos 
profissionais enfermeiros e fisioterapeutas na dor em pacientes geri átricos terminais. 
Objetivo: Abordar as principais estratégias terapêuticas util izadas pela enfermagem e pela 
fisioterapia no tratamento da dor em pacientes terminais geriátricos. Metodologia: 
Levantamento bibliográfico nas bases de dados bibliográficos Lilacs (Literatura Latino -
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Bireme e Medli ne. Foram identif icados 44 
artigos científicos, sendo 13 artigos na área de fisioterapia e 9 na área de enfermagem até 30 
de janeiro de 2008. Conclusões: A abordagem da equipe interdisciplinar é de suma 
importância no tratamento desses pacientes em virtude  da alta complexidade, pois cada 
profissional possui seus próprios recursos de tratamento e método de avaliação, podendo, 
assim, abranger todos os aspectos como biológicos, espiritual, social e psicológico envolvidos 
no tratamento da dor. 

Tabela 1 – Dados dos estudos bases deste artigo 
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Observou-se que tanto o tratamento para a dor sofrida pelos 

pacientes oncológicos, quanto a importância dos profissionais da saúde no 

cuidado destes pacientes foram temas abordados nestes estudos, sendo 

que foi observado que a dor, além de náuseas, vômito e diarréia são alguns 

dos sintomas dos pacientes que se encontram em tratamento de câncer, 

especialmente, na fase de quimioterapia. 

Os dados dos estudos apresentados dão conta da importância das 

atividades da fisioterapia para o tratamento oncológico, especialmente, no 

que se relaciona a redução do quadro de dor extremamente comum nesta 

doença, que exige o atendimento de qualidade de uma equipe 

interdisciplinar com profissionais qualificados para um atendimento humano 

na redução do sofrimento destes pacientes. 

 

Conclusões 

 

A oncologia é uma ciência que estuda o câncer em todas as suas 

características e vem trabalhando com o objetivo de buscar formas de 

tratamento que possam eliminar a incidência da doença e, especialmente, 

evitar que os acometidos sintam dores e não tenham qualidade de vida.  

Reduzir os casos de câncer em todo o mundo e atuar de forma 

preventiva também são objetivos da oncologia, além de buscar a redução 

dos efeitos colaterais do tratamento de quimioterapia, como as náuseas, 

vomito, diarreia e dor.  

O tratamento humanizado aos pacientes, com a busca pela 

qualidade de vida foi o ponto de discussão do presente estudo, 

considerando que é possível utilizar os recursos fisioterápicos na redução 

do sofrimento dos pacientes com dor. 

Considerou-se que foram diversos os motivos que possibilitaram a 

mudança da qualidade de vida dos pacientes em tratamento pelo câncer, 

visto a evolução e avanços tecnológicos da medicina, que aceleraram o 

diagnóstico e aumentaram a expectativa de vida. Porém, ainda existem 

problemas como é o caso da dor sentida por estes pacientes, desta forma 

este artigo levantou a possibilidade de utilizar a fisioterapia como aliada.  
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Segundo os levantamentos apresentados a dor não apenas causa 

uma experiência sensorial desagradável, como também, afeta 

emocionalmente os pacientes e seus familiares, o que evidencia a 

necessidade de reduzir a dor a partir do uso dos modernos recursos da 

fisioterapia. 

Constatou-se que a dor oncológica acomete todos os pacientes, 

necessitando de um trabalho para reduzir estes estágios dolorosos capazes 

de levar a outras consequências, influenciando o psicológico dos pacientes 

e fazendo-os passar por um processo de sofrimento que poderá ser 

reduzido com a opção pela fisioterapia. Visto que esta tem a capacidade de 

melhorar a vida dos pacientes, especialmente, aqueles que passam pelo 

procedimento de quimioterapia. 

Concluiu-se a partir dos estudos realizados que existe a 

possibilidade dos profissionais fisioterapeutas atuarem no grupo 

multidisciplinar na área da saúde, no tratamento dos pacientes com câncer, 

auxiliando-os especialmente com a redução em todos os estágios de dor.  

Foi possível ainda observar que o fisioterapeuta possui formação 

adequada para participar de grupos que trabalham com doentes de câncer, 

sendo que o seu papel é de grande importância, ainda mais nos quadros em 

que os pacientes passam por dores muito fortes causando riscos para a sua 

vida. 

Por fim, concluiu-se que o fisioterapeuta vem ganhando espaço em 

alguns hospitais em todo o Brasil, visto a compreensão de que este 

profissional pode ser a diferença entre a qualidade de vida dos pacientes de 

câncer com a redução dos quadros de dor e, a possibilidade destes 

continuarem seus projetos de vida no âmbito familiar, profissional e social, 

sem dor. 
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