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Resumo  

Introdução: Os processos dolorosos que envolvem as neoplasias prejudicam o doente em todas as suas 

dimensões (física, psicológica, social), e influenciam diretamente a sua qualidade de vida. Com o avanço da 

doença aumenta a possibilidade da perda da mobilidade, das atividades sociais e profissionais, além do sintoma 

mais temido e dominante: a dor. Objetivos: Esse trabalho focaliza a relevância das atividades do fisioterapeuta 

na área da oncologia, onde as sensações álgicas podem se transformar em impeditivos de autonomia do paciente. 

Busca-se, também, relatar as características da dor oncológica e os recursos e métodos que o fisioterapeuta 

emprega para o seu controle. Conclusões: Na literatura revisada verificou-se que a dor oncológica contribui 

enormemente para a perda dos mecanismos funcionais que proporcionam a independência individual.  Contudo, 

esse processo debilitante pode ser controlado/minimizado pela interferência dos tratamentos fisioterapêuticos, 

que previnem a imobilidade e estimulam a autonomia do paciente, participando do tratamento com técnicas não-

invasivas, que aumentam o metabolismo do tecido muscular e a sua elasticidade. Entretanto, no Brasil, a 

fisioterapia ainda encontra dificuldade para se instalar, concretamente, como adjuvante e presença subsidiária no 

decorrer dos tratamentos oncológicos. 

 

 

Abstract  

Introduction: Painful processes that involve neoplasms harm the patient in all branches (physical, psychological, 

social), and directly interfere the quality of life. As the disease gets worst, its effects includes loss of mobility, 

affecting both social and professional activities, besides the most feared and dominant symptom: pain. 

Objectives: This paper focuses on the relevance of the activities of the physiotherapist in oncology, where 

painful sensations can become unbearable. This paper is also reporting the characteristics of cancer pain and the 

way physical therapists applies for its control. Conclusions: In reviewed literature it was found that the 

oncological pain greatly contributes to the loss of functional mechanisms that provide individual independence. 

However, this debilitating process can be controlled / minimized by using physical therapy treatments that 

prevent immobility and stimulates patient autonomy, being part of non-invasive techniques that increase the 

metabolism of muscle tissue and its elasticity. However, in Brazil, physical therapy still finds it difficult to settle 

as an important part of cancer treatments. 
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Introdução 

O câncer é uma das doenças mais temidas pela sociedade por ter se tornado um 

estigma de mortalidade e de dor. Estima-se que até meados deste século esta se torne a 

principal causa de mortes no Brasil, ultrapassando as doenças cardiovasculares.1  Geralmente 

o medo do câncer está mais associado à possibilidade da ocorrência da dor do que à 

perspectiva de sobrevida.  

No paciente neoplásico a dor apresenta características especiais, pela intensidade 

significativa, por se manifestar em mais de um local, ser diária e, quando não contínua, ter a 

duração de várias horas2. Atualmente a cura e/ou sobrevida dos pacientes tem perspectivas 

mais otimistas devido aos novos medicamentos e tratamentos. Entretanto, a possibilidade de 

melhoria do prognóstico está muito ligada à prevenção, ao diagnóstico no estágio inicial da 

doença e à agilidade no início do tratamento.  

São vários os fatores que contribuem para a frequência e intensidade da dor 

oncológica. Basicamente as origens de dor podem ser classificadas como biológicas, 

químicas, psicológicas e comportamentais e, quase sempre, para o paciente oncológico elas 

podem se manifestar em conjunto3.  

A fisioterapia tem um importante papel na área da oncologia. A intervenção 

fisioterápica pode minimizar os sintomas de sofrimento físico causados pelos tratamentos de 

quimioterapia, radioterapia e pós-cirúrgicos. O controle da dor oncológica pode ser mais 

efetivo quando há o emprego dos cuidados da fisioterapia, com seus recursos terapêuticos 

não-invasivos. O resgate da independência funcional e um possível alívio da dor 

proporcionam maior qualidade de vida e mais conforto aos pacientes.  

A inserção da fisioterapia no tratamento de alívio da dor (nas suas diferentes 

modalidades e dimensões) é uma importante base para beneficiar o paciente com neoplasia 

avançada. São várias as técnicas fisioterápicas utilizadas para aliviar a dor oncológica: 

T.E.N.S. (neuroestimulação elétrica transcutânea), alongamentos e relaxamentos, 

massoterapia, termoterapia, crioterapia, cinesioterapia, uso de órteses, hidroterapia 1,3.  

O profissional fisioterapeuta cuida para que a dor decorrente da neoplasia, ou dos seus 

tratamentos (que necessitam ser tão invasivos quanto à gravidade da doença) não se manifeste 

de maneira tão intensa no paciente. A intervenção da fisioterapia objetiva, então, minimizar a 

dor, a melhoria funcional através dos tratamentos paliativos e o resgate da qualidade de vida, 

afetada pelas alterações clínicas e restritivas que o câncer impõe. 

Este estudo visa identificar e transcrever as contribuições da fisioterapia no controle da 

dor do paciente com câncer. 
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1 – Dor oncológica: características  

 Diz-se da dor oncológica aquela que é provocada ou decorrente da doença denominada 

genericamente de câncer. Esta palavra tem origem latina (cancer) e significa “caranguejo”. 

Supõe-se o seu emprego na definição dessa doença, dispersa, infiltrante e resistente, pela 

analogia ao modo de crescimento e de defesa do crustáceo que, introduzindo as suas várias 

pernas na areia ou na lama, fixa-se e dificulta a sua remoção. É muito similar ao que ocorre no 

organismo humano com os carcinomas, linfomas e lesões malignas. 

O câncer, atualmente, tem a denominação científica de neoplasia. Essa referência é 

específica para tumores malignos, caracterizados pelo crescimento descontrolado de células 

transformadas. São quase duzentos tipos que correspondem aos vários sistemas de células do 

corpo, e se diferenciam pela capacidade de invadir tecidos e órgãos, vizinhos ou distantes. 

Pesquisas realizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e disponibilizadas 

pelo INCA (Instituto Nacional do Câncer) 1 apontam o câncer como a terceira causa de óbitos 

no mundo (12%), matando cerca de seis milhões de pessoas por ano. No Brasil, é a segunda 

causa de mortes por doença (mais ou menos quinhentos mil casos/ano). Monteiro e Assis tem 

a estimativa de oitocentos e quarenta mil casos de câncer até 2020 na América Latina e 

Caribe4.  

Apesar dos grandes avanços nos tratamentos oncológicos, a cura nem sempre é 

possível. Independentemente do prognóstico a dor se manifesta, e os pacientes passam a 

necessitar de cuidados para o seu controle, inclusive o da fisioterapia. Além disso, a atenção 

do fisioterapeuta deve voltar-se, também, para outros sintomas desagradáveis e coadjuvantes 

de desconforto como imobilidade, atrofias e amputações (dor fantasma). 

São grandes os desafios quando se tenta compreender os mecanismos da dor, 

sobretudo da ‘dor fantasma’, comum em pacientes amputados. Estudos5 indicam um estímulo 

sensorial gerado pelo cérebro, que pode aumentar devido à depressão, excitação e outros 

problemas psicológicos. A dor é definida como sendo uma desagradável experiência sensorial 

e emocional, associada a um dano atual ou potencial do tecido, ou descrita em termos desse 

dano5. 

Além da nocicepção (lesão), outros fatores físicos, emocionais e sociais influenciam 

na vivência e na expressão da queixa álgica. A abordagem deve ser ampla e de forma integral, 

com o paciente sendo visto como um ser biopsicossocial que apresenta não apenas uma 

doença ou uma dor, mas todo o sofrimento causado por elas6. 

O câncer, por si só, já implica na perda de energia, de amigos, da saúde, e a dor não 

aliviada gera ansiedade e sintomas depressivos, agravando e prejudicando as funções 
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cognitivas, as atividades diárias e sociais, e o sono, que é interrompido pela dor na maioria 

dos pacientes. O grau de dependência física acompanha o avanço da doença, como a perda de 

mobilidade, de elasticidade nos movimentos, e o surgimento de edemas, o que piora a 

dificuldade em lidar com o paciente, influenciando de forma negativa a sua qualidade de vida 

(QV), definida como ‘a percepção do paciente sobre o seu estado físico, emocional e social’7. 

A dor relacionada à infiltração tecidual (metástase) pode ocorrer “através do osso, 

compressão de troncos nervosos periféricos, no neuro-eixo, vísceras ocas e parenquimatosas, 

invasão e oclusão de vasos sanguíneos, infiltração de mucosas, tegumento e estruturas de 

sustentação” 8. 

Assim, pode-se dizer que a dor se identifica quanto à origem, intensidade e 

localização, além do estado emocional do paciente. A origem refere-se à doença, 

propriamente (infiltração local ou metástase), e/ou pelo tratamento, que inclui procedimentos 

de quimioterapia e radioterapia associados (ou não) à cirurgia3. A terapêutica preferencial 

para o alívio da dor deve ser o tratamento do câncer em si. Às medidas cirúrgicas, 

radioterapia, quimioterapia, analgésicos, antinflamatórios, cortiscoteróides e opiáceos deve-se 

inserir medidas de apoio fisioterápicas e fisioterapêuticas5. 

A OMS declarou que a dor associada ao câncer é uma emergência médica mundial. É 

de grande intensidade, e nos casos avançados ocorre em 75% a 95% dos doentes. A atuação 

da fisioterapia deve ser em todas as etapas da doença (pré-tratamento, durante o tratamento, 

após o tratamento, na recidiva e nos cuidados paliativos) 9. 

A Revista do Hospital Universitário Pedro Ernesto (RHUPE, 2012) tem registros (em 

seus vários artigos de fisioterapia) de que a subjetividade permeia, sim, os mecanismos de 

dor. Dessa forma, não se pode dizer que exista uma única verdade quanto à sua etiologia. A 

eficácia no tratamento da dor oncológica tem aspectos que devem sempre ser considerados 

pela fisioterapia, que perpassa o caráter preventivo (cuidados de prevenção de úlceras de 

decúbito, dispneia, imobilismo) para alcançar os tratamentos específicos (recuperação das 

funções motoras e sensitivas, alinhamento postural, estabilidade e orientação)10. 

Pós-amputação, supressão de corticosteroides, neuropatia actínica e imobilismo devem 

ser condições bem observadas pelo fisioterapeuta. Amputação é brutal e traz uma desarmonia 

traduzida por dor, e grande parte da capacidade do doente diminui com a inatividade. A 

fisioterapia atua na prevenção das complicações nas esferas osteomioarticular, respiratória e 

por desuso 10.  

Na fisioterapia a dor é um sintoma que pode ajudar na avaliação e na determinação da 

sequência do tratamento. A magnitude da patologia, o ritmo da cicatrização pós-cirúrgica, a 



6 
 

idade do paciente, a alteração na biomecânica, o sobrepeso e os relatos subjetivos são 

importantes fatores na sequência do tratamento fisioterápico: “os protocolos de reabilitação 

são apenas diretrizes e os indivíduos toleram a dor diferentemente, e cicatrizam com ritmos 

variáveis” 11.  

A dor localizada é somática quando contínua ou latejante e localizada em partes 

específicas do corpo. Portanto, passível de ser controlável após a identificação da sua causa. A 

dor neuropática, com queimação, pontadas e choque pode ser constante ou esporádica, 

geralmente associada a sensações como alodinia, hiperpatia, parestesia e hipoestesia; e há 

também as dores causadas por injúria neural, invasão tumoral de nervos, plexos, ou devido a 

eventos do tratamento 1,5.  

As modalidades da dor que acometem os pacientes com câncer classificam-se como 

nociceptivas, neuropáticas ou mistas. A nociceptiva é causada pela ativação de nociceptores e 

à transmissão dos impulsos gerados pelas vias nociceptivas até às regiões do sistema nervoso 

central (SNC), onde são interpretadas. Geralmente a causa subjacente é um processo 

inflamatório. As neuropáticas viscerais são causadas por compressões, distensões e 

estiramento das vísceras torácicas ou abdominais; são profundas, difusas e de difícil 

localização5. 

Como a etiologia da dor envolve uma combinação de fatores é preciso que o 

fisioterapeuta avalie o histórico do paciente (anamnese), a intensidade da dor, a sua 

localização e sequelas, inclusive as psicológicas. ‘Considerando que sentir dor não é natural, 

ainda que compreensível, e que ausência de dor é um direito do paciente, deve-se atentar para 

o seu alívio ou controle, adequando periodicamente o tratamento oferecido, caso necessário’9.  

De acordo com os conceitos da fisioterapia, os pacientes com dor teriam seis 

necessidades universais: conforto, evitação das reações adversas, preservação das atividades 

funcionais diárias, prevenção da recaída, qualidade de vida satisfatória e confiança 

renovada. Os princípios do manejo são: respeito ao paciente e à dor, tratar a dor, tratar as 

causas subjacentes à dor, tratar os aspectos psicológicos da dor, e a abordagem 

multidisciplinar 3. 

 

2 – Recursos e métodos da fisioterapia para o tratamento da dor em pacientes 

oncológicos 

Foi estabelecido no Primeiro Consenso Nacional de Dor que os analgésicos opióides 

deveriam ser a base do seu tratamento12.  Mas é imprescindível ao fisioterapeuta especializado 

no controle da dor oncológica o conhecimento e a utilização da escala analgésica, para que ele 
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possa dimensionar o nível de resistência do paciente e a abordagem terapêutica que deverá 

adotar. Essa escala, bastante utilizada, é chamada EVA (Escala Análogo-Visual), onde se 

solicita ao paciente que enumere a dor, de 0 a 10, de acordo com a sua intensidade.  

A EVA (EAV, no inglês original) é um instrumento de mensuração da dor crônica, 

pois ajuda o paciente a compreender melhor, quando e quais fatores influenciam a sua 

percepção dessa intensa experiência álgica, levando-o, ainda, a um maior comprometimento 

com as informações que fornece, uma vez que essas serão sempre parâmetros para a avaliação 

da adequação do tratamento: “são sinais clínicos necessários aos profissionais que atendem o 

paciente com dor. A EAV se justifica pelos mais variados motivos, dentre eles a 

supervalorização, a desvalorização e a negação da dor”13.  

Comumente, na presença de dor oncológica, os pacientes reduzem a sua 

movimentação e a sua atividade física, ocasionando um comprometimento gradual do 

condicionamento físico, da força muscular, da flexibilidade e da capacidade aeróbica. Esses 

fatores, com frequência, levam o paciente à chamada síndrome da imobilização, que prejudica 

a coordenação motora, reduz a amplitude de movimentos articulares e acarreta retrações 

tendíneas. Solucionar problemas importantes ao associar o conhecimento da doença com as 

limitações funcionais e a incapacidade em cada fase do tratamento do paciente é o início do 

trabalho do fisioterapeuta14.  

Assim, pela discriminação da dor, das atividades gerais e específicas, da qualidade do 

sono, das medicações e da aquisição (ou não) de postura autoprotetora, a fisioterapia constrói 

a condição do seu trabalho e o profissional inicia o planejamento das condutas e métodos 

fisioterápicos adequados ao paciente. 

A fisioterapia aplicada à oncologia surge, então, como um meio de preservar, manter e 

restaurar a integridade cinético-funcional dos órgãos e sistemas do paciente, bem como de 

prevenir os distúrbios causados pelo tratamento da doença1,9.   

Um dos recursos que o fisioterapeuta pode estabelecer para o alívio da dor em 

pacientes oncológicos é a utilização de órteses, “que param ou limitam a amplitude de 

movimentos, facilitam os movimentos, ou guiam uma articulação ao longo de um arco de 

movimento”15.  

As órteses seguem alguns padrões que atendem as principais demandas, mas há 

também as mais específicas, feitas sob a orientação dos profissionais que atendem a 

necessidade especial de um paciente. 

Os tipos mais comuns visam: 
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a) Estabilização – de posicionamento; impede movimento indesejado e estabiliza 

lesão articular / músculoesquelética; 

b) Funcional e/ou Dinâmica – permite movimento com grau de limitação, mas que dá 

a liberdade para a reaquisição de um movimento pré-determinado; 

c) Corretora – viabiliza a correção de deformidades; 

d) Protetora – para a proteção do segmento afetado. 

As órteses são, também, recursos de proteção do canal vertebral comprometido por 

tumores específicos, metástases, osteoporose, osteopenia e imobilidade15.  

O benefício pretendido pela fisioterapia encontra-se no alívio dos sintomas para 

proporcionar, sempre que possível, a independência funcional do paciente: “a nocividade da 

inatividade no condicionamento cardiovascular e respiratório [...], os meios físicos, 

eletrotérmicos e ortóticos devem ser empregados pela fisioterapia, além de métodos de 

distração e relaxamento”16. 

Os recursos fisioterápicos permitem uma abrangência de técnicas e métodos para 

alcançar tais benefícios, tanto na sintomatologia quanto na qualidade de vida dos doentes 

neoplásicos. Contudo, diante dessa abrangência, questionam-se quais seriam os recursos, 

técnicas ou métodos mais indicados. Considerando a multidimensionalidade da dor, a 

necessidade de realizar um manejo adequado para controle do sintoma e a aparente 

insuficiência da terapêutica medicamentosa, observa-se o aumento na busca por terapia 

complementar, que não substitui os tratamentos convencionais prescritos. Por exemplo, a 

prática de exercícios de relaxamento para auxiliar a redução da dor e/ou desconforto do 

paciente em etapas pós-cirúrgicas, juntamente ao uso de analgésicos.  

A IASP (International Association for the Study of Pain)17 enfatiza a diferença 

existente entre os termos terapia complementar e terapia alternativa, embora a maior parte 

dos estudos publicados não as diferencie. Afirma que um terço dos adultos utiliza algum tipo 

de terapia alternativa e/ou complementar em tratamentos de saúde.  

Deve-se distinguir tratamento paliativo de cuidados paliativos. O paciente com dor e 

neoplasia avançada, mas que ainda é elegível cirurgicamente ou para tratamento adjuvante 

difere daquele ao qual só é possível oferecer algum tipo de conforto, mas nenhuma esperança 

de controle da doença. E é preciso haver compreensão e respeito pelas diferenças, e pesquisar 

essa amplitude de fatores, individualmente e junto com a equipe multiprofissional 14,17. 

A OMS (INCA, 2012)9 aborda os tratamentos para pacientes com câncer incluindo 

uma seção de terapias alternativas e complementares, com destaque para: (1) métodos físicos; 

(2) métodos mecânicos; e (3) métodos cognitivos. 
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(1) Métodos físicos 

Os métodos físicos de controle da dor oncológica, mencionados pelo documento da 

OMS (INCA, 2012) incluem a Estimulação Nervosa Elétrica Transcutânea (TENS), a 

manipulação de calor (Termoterapia) e de frio (Crioterapia)9. 

A TENS, mecanismo bastante usual no controle da dor crônica, inclusive a 

oncológica, pode ser interpretada como teoria das comportas. A teoria das comportas é uma 

forma de explicar a neurofisiologia da TENS: Os impulsos são transmitidos através de fibras 

de grosso calibre (tipo A), que são de rápida velocidade. Já os estímulos da dor são 

transmitidos através de fibras de calibre menor (tipo C), que são lentas. Desta forma os 

estímulos da TENS chegam primeiro ao corno posterior da medula, e despolarizam a 

substância gelatinosa de Holando, impedindo que os estímulos da dor passem para o tálamo. 

Sendo assim, as comportas ou portões da dor são fechados, daí o nome: teoria das comportas 

ou porta da dor 
18.  

A TENS também pode ser utilizada em associação com medicamentos, para um 

melhor manejo da dor. É um procedimento com baixo custo, não invasivo, autoadministrável 

e atóxico. Ressalte-se que ela produz benefícios para o alívio da dor crônica e em cuidados 

paliativos. A TENS é uma técnica que reduz o impulso dos nociceptores da medula ao cérebro 

através de um aparelho que libera estímulos elétricos nas fibras mielínicas aferentes 18,19,20.  

Essa técnica tem sido indicada para pacientes em cuidados paliativos, com dor de 

intensidade leve a moderada e nas dores localizadas nas regiões da cabeça e pescoço, 

derivadas da invasão tumoral nervosa ou da metástase óssea. A função básica da TENS é a 

analgesia, e o seu uso pode diminuir em até 42% o uso de morfina, comparado com a TENS 

placebo (aparelho desligado). Diminui o escore de escala análogo-visual (EVA), a incidência 

de náuseas e de prurido local de forma significativa. Os eletrodos devem ser aplicados no 

exato ponto da dor, ou o mais aproximado possível e/ou sobre os pontos-gatilho (trigger 

points) ou de acupuntura, que são fáceis de localizar por apresentarem menor impedância 19,21. 

A teoria farmacológica da TENS (acupuntura)20 libera opiáceos, e é indicada para a 

dor específica (profunda), de 20 a 30 min, uma vez ao dia. Na TENS convencional (teoria das 

comportas)18, é indicada para dor aguda e/ou crônica superficial, de 20 a 60 min, com 

intervalos de 30 min. A TENS Burst agrega os efeitos da TENS convencional com a 

acupuntura e provoca efeito analgésico mais longo (beta endorfinas associada à inibição pré-

sináptica), aplicada por, no mínimo, 30 min. É indicada para a mobilização articular, 

estiramento mantido ou para a massagem transversa (condições dolorosas locais)21. 
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Uma técnica fisioterápica mencionada pela OMS (INCA, 2012) para a dor oncológica 

é a manipulação de calor (Termoterapia), um procedimento que ativa uma potencial 

diminuição da percepção da dor devido à redução da isquemia tecidual. Aumenta o fluxo 

sanguíneo e o relaxamento muscular, produzindo alívio da rigidez articular, dos espasmos 

musculares e das inflamações superficiais localizadas9.  

Esta técnica é realizada pela aplicação de bolsas térmicas, compressas ou imersão de 

parte do corpo em água, a uma temperatura média de 40 a 45 graus Celsius, durante 20 a 30 

minutos, três a quatro vezes ao dia. Não é indicada em casos de infecção, de sangramento 

ativo e de insuficiência vascular; tampouco em condições de alteração da sensibilidade tátil e 

da consciência da pessoa, e não deve ser aplicada sobre tumor. O profissional deve saber que 

“esta técnica pode causar edema, insuficiência vascular, isquemia, queimaduras e necrose, 

condições que podem agravar o quadro clínico do paciente” 9. 

O aquecimento da pele por calor superficial possibilita o aumento de suprimento do 

oxigênio e de nutrientes para o tecido, a remoção de produtos do metabolismo (substâncias 

algiogênicas) e reduz os estímulos aferentes primários nociceptivos, promovendo decréscimo 

na ativação do SNC, reduzindo, assim, a dor 22. 

 A manipulação de frio (Crioterapia) é uma técnica que produz ação analgésica 

relacionada à contração muscular pela diminuição do fluxo sanguíneo. Esta reduz a formação 

de edemas, retardando assim o envio de estímulos nociceptivos à medula. A aplicação pode 

ocorrer por meio de bolsas de gelo e hidrocolóides, imersão de parte do corpo e em 

compressas de gelo “mole” em torno de 15 graus Celsius, durante 15 minutos, duas a três 

vezes ao dia. É mais indicada quando ocorre dor musculoesquelética, contusão e torção; é 

contraindicada em casos de doença vascular periférica, insuficiência arterial, alteração de 

sensibilidade tátil e da consciência 21,22.  

A ação analgésica do frio relaciona-se a espasmo vascular, à diminuição fluxo-

sanguíneo local que proporciona diminuição do edema, causando miorrelaxamento e 

analgesia. Sobre a segurança dessas técnicas (TENS, crioterapia, termoterapia) não há grandes 

impedimentos, desde que haja o cuidado de aplicação em pele íntegra e sensibilidade tátil, não 

colocar eletrodos em mucosas ou sobre a área do coração. Histórico de convulsões e epilepsia 

deve ser avaliado, bem como as contraindicações do marcapasso (se houver uso pelo 

paciente) 22.  

Além dessas técnicas mencionadas, existem referências a outras terapêuticas para o 

alívio da dor em casos oncológicos, tais como a acupuntura e moxabustão (acupuntura 

térmica realizada por combustão de ervas). Essas terapias tendem a amenizar os espasmos 
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musculares e vesicais por meio da estimulação de locais específicos da pele, com a penetração 

de agulhas finas aplicadas manualmente, com ou sem estimulação elétrica. Possui, como 

objetivo, a correção de desequilíbrios energéticos do corpo21. Pode ocorrer também a 

estimulação das áreas por pressão, calor e laser, apesar do uso desta última ser controvertido: 

“O laser de baixa intensidade ainda é discutido, e estudos indicam que sua efetividade é 

limitada” 23. 

 A acupuntura, em geral, é mais utilizada para amenizar queixas musculoesqueléticas e 

para o manejo da dor ‘fantasma’ dos pacientes amputados. Demonstra, também, eficácia para 

os doentes que apresentam insônia, náuseas e vômito. Apesar da elevada demanda para o uso 

dessa técnica, sugere-se a realização mais frequente de estudos randomizados que permitam 

discutir a eficácia da acupuntura no manejo da dor em oncologia. Evidências de relações 

funcionais entre a acupuntura e a redução da percepção de dor, em longo prazo, ainda não são 

suficientemente sistemáticas.  

(2) Métodos mecânicos 

A massagem e as atividades físicas incluem-se como métodos mecânicos para o 

controle da dor. A massagem tende a melhorar a circulação sanguínea, promove o 

relaxamento da musculatura e produz sensação de conforto e afeto, aliviando a tensão. É 

recomendada para pacientes com dores aguda e/ou crônica, indivíduos restritos ao leito, 

portadores de transtornos de ansiedade e distúrbios de sono. Não é indicada para áreas 

corporais com lesão de pele ou lesão óssea.  

Pacientes com neoplasia em estado avançado (cuidados paliativos) que recebem a 

massagem terapêutica, ou mesmo o toque simples, mostram melhora significativa do humor e 

da percepção de dor imediata. Porém, não se percebem diferenças quanto à dor em longo 

prazo, qualidade de vida e uso (ou não) de analgésicos. A eficácia da massagem pode ser 

colocada apenas como técnica adjuvante no alívio da dor provocada pela neoplasia, pois reduz 

a fadiga e controla náuseas, ansiedade, depressão e sintomas indicadores de estresse22.  

Os indivíduos devem ser estimulados a realizar atividade física suave, de contração e 

alongamento, com orientação do fisioterapeuta, inclusive os pacientes com limitações físicas 

ou lesões limitadoras. Essas atividades são as que mais combatem a distrofia, a hipotonia 

muscular e a diminuição da amplitude articular, decorrentes do repouso prolongado e da 

limitação de movimento. Estimula, ainda, a função intelectual e o autocuidado e é importante 

método regulador do padrão de sono-vigília.  

Entretanto, esses pacientes necessitam ser atendidos com redobrada atenção nos 

impactos durante o exercício. Os profissionais podem utilizar equipamentos para ajudar a 
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pessoa a atingir posturas corretas, trabalhar o equilíbrio e melhorar o bem-estar do paciente. 

Certas posturas mantidas por longos períodos de tempo exercerão um estresse sobre os 

tecidos moles e resultarão em dor (...), que pode se manifestar localmente, adjacente à linha 

média da coluna vertebral. A carga estática prolongada em amplitude terminal não causa 

apenas dor lombossacra, pois pode provocar dor nas regiões cervical e torácica11.  

O encurtamento adaptativo é uma condição na qual existe perda, resultante de 

mobilidade insuficiente/imobilidade, e causa dor antes de realizar a amplitude do movimento 

pleno normal e terminal. (...) Essencialmente, isso acarreta uma mobilidade vertebral 

reduzida, e as estruturas saudáveis circundantes (ao tumor, ou de onde foi retirado) capazes 

de extensibilidade, são limitadas pelo tecido cicatricial. Assim, a persistência da dor resulta do 

próprio processo de reparo11. 

 (3) Métodos cognitivos 

São procedimentos que visam o ensino do controle de intensidade, frequência e 

duração da dor pelo paciente. Os métodos cognitivos mais utilizados para o controle da dor 

oncológica são o relaxamento e a distração dirigida: técnicas que têm como objetivo a 

atenuação da ansiedade e da tensão muscular. Os métodos cognitivos foram avaliados como 

técnicas complementares de alívio da dor em pacientes oncológicos em áreas 

multiprofissionais, tais como medicina (fisiatria, oncologia, neurologia), psicologia e 

enfermagem 10,24.  

No tipo de treinamento de relaxamento progressivo os pacientes aprendem a tensionar 

e a relaxar seus músculos, separadamente ou em grupos (braços, pernas, cabeça, etc.). Deve-

se tensionar e relaxar um grupo de músculos de cada vez e, ao longo do treinamento, aprender 

a controlar os músculos de forma simultânea. A distração dirigida pode acentuar o nível de 

tolerância e a percepção da dor. Assim, os pacientes que trabalham o relaxamento e a 

distração mostram redução na dor de forma imediata, mas o alívio não se mantém. A 

intensidade da dor não se modifica após uma semana do procedimento, de maneira geral 11. 

Além do relaxamento e da distração dirigida há outras técnicas cognitivas e 

comportamentais. A literatura refere-se ao manejo da dor oncológica como respiração 

profunda, biofeedback e grupos educativos. Tem-se como certo que a respiração profunda 

ajuda a desviar a atenção do indivíduo de um procedimento doloroso. Essa técnica pode 

proporcionar momentos de alívio da dor, distanciamento da realidade e aumento da 

consciência corporal9,16.  

O biofeedback (BFB) sustenta pressupostos de que a dor tem respostas fisiológicas 

subjacentes e que a pessoa é capaz de aprender a prestar atenção, discriminar e controlar as 
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respostas ao receber uma informação (feedback). Para que haja eficácia no tratamento BFB o 

terapeuta deverá iniciar com tarefas simples e progressivamente promover atividades mais 

difíceis e funcionais. A familiaridade do fisioterapeuta com o instrumento e o entendimento 

do paciente sobre a sessão e seus objetivos são fundamentais para o sucesso e para a melhora 

funcional dos movimentos pretendidos16. 

A cinesioterapia é um recurso executado através de movimentos utilizando, ou não, 

instrumentos como bolas, halteres e faixas elásticas. Esses movimentos são utilizados como 

formas de tratamento a partir do exercício ativo, ativo assistido, ativo resistido, para 

proporcionar maior flexibilidade, coordenação muscular, força e resistência. As atividades 

com descarga de peso como caminhadas, ciclismo, etc. devem ser inseridas tanto na fase 

terapêutica quanto na preventiva. Esses exercícios têm a capacidade de aumentar o estímulo 

mecânico sobre a articulação, melhorando a produção de líquido sinovial e a massa óssea. Os 

exercícios de alongamento também devem ser inseridos com o intuito de facilitar o retorno 

dos sarcômeros e fibras conjuntivas ao realinhamento funcional, melhorando a relação 

comprimento/tensão25. 

A estimulação elétrica funcional (EEF) pode ser empregada em várias circunstâncias, 

sendo uma técnica amplamente difundida na reabilitação ortopédica. Os primeiros estudos 

datam da década de 1980, e baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica capaz de causar 

uma contração muscular que ocorre por meio da estimulação intramuscular do ramo do nervo 

que supre o músculo ou grupo muscular. Essa técnica deve ser desenvolvida em conjunto com 

outras propostas terapêuticas/fisioterapêuticas, sendo o fisioterapeuta o responsável pelas 

atividades que serão assistidas pela EEF. O déficit na geração de força e as alterações nas 

propriedades mecânicas e morfológicas musculares dificultam a aquisição da força pelo 

treinamento funcional. Assim, os estímulos seletivos produzem reorganização e melhoria no 

trofismo muscular, condição comum a pacientes com dores crônicas ou acamados 19,21.  

Deve ser verificada a amplitude passiva de movimento (ADM) da articulação 

envolvida na eletroestimulação. O uso da EEF em dorsiflexores requer avaliação da ADM 

para dorsiflexão e plantiflexão. É contraindicada quando há feridas abertas, e não se deve 

colocar eletrodos sobre lesões e em áreas de distúrbios vasculares (trombose ou 

tromboflebite). Para os pacientes portadores de neoplasias em estágios iniciais, ou lentamente 

progressivas, pode-se incluir a EEF, com cautela. A aplicação deve ser de baixa frequência, 

longos intervalos de repouso e poucas repetições. Entretanto, não existem evidências na 

literatura sobre os riscos e benefícios diretos da EEF em doenças degenerativas. O 

fisioterapeuta deve avaliar cuidadosamente o seu paciente, o seu risco de fadiga e decidir se é 
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elegível ou não para o uso de EEF. Contudo, a EEF pode ajudar na manutenção das 

amplitudes de movimento articular, melhora a função intestinal, renal e da bexiga, estimula a 

circulação, além dos benefícios psicológicos19.  

Outra situação que requer o atendimento da fisioterapia é o cuidado no manuseio do 

linfedema pós-mastectomia (neoplasia de mama). A complicação linfática deve-se ao 

acúmulo anormal de líquido rico em proteínas no espaço intersticial, decorrente de drenagem 

linfática deficiente devido ao esvaziamento axilar, ou radioterapia 23.  

A dor relacionada a essa infiltração traz incômodos físicos, como diminuição de 

amplitude de movimento, sobrepeso do membro e assimetria na composição corporal. Para o 

manejo do linfedema o fisioterapeuta pode intervir com bandagens elásticas, drenagens 

linfáticas, manual e/ou de aparelhos de compressão pneumática, utilizada com pressão distal 

para proximal decrescente que não deve superar 40mm. Acima desse valor pode ocorrer 

compressão das vias venosas responsáveis pela drenagem.  A essa associação de técnicas dá-

se o nome de Terapia Física Complexa (TFC) 23.  

Ausência de sensibilidade não é fator de exclusão para uso da EEF, e o ombro 

doloroso por hemiplegia ou por deslocamento autoprotetor apresenta melhora significativa na 

subluxação, porém são necessários mais estudos para comprovação da redução da dor19. 

É comum a depressão nos estágios pós-cirúrgicos de mastectomia radical, mesmo com 

a possibilidade de restauração da mama com os implantes de silicone utilizados na cirurgia 

plástica, pois é grande a preocupação com recidivas 26. 

Outra complicação que pode acometer o paciente neoplásico acamado é a atelectasia, 

fechamento do alvéolo com a consequente diminuição da capacidade respiratória superficial, 

que pode levar à hipoxemia e aumento de secreção pulmonar. Movimentos ativos, e mudanças 

de decúbito são medidas eficientes de prevenção. Essas patologias pulmonares obstrutivas e a 

dispneia (falta de ar, desconforto respiratório) são tratadas com drenagem postural e manobras 

respiratórias, como a tosse assistida25. Na dispneia, os padrões respiratórios, o relaxamento, a 

distração e a massagem terapêutica são as bases para o tratamento desse desconforto30. 

Os cuidados fisioterápicos estendem-se à recomendação da posição sentada, quando 

possível, pois esta aumenta a ventilação, diminuindo a secreção. Na tosse assistida utiliza-se 

uma manobra chamada ‘huffing’, criando uma base de suporte para os abdominais abraçando 

um travesseiro, e pedindo que o paciente realize três expirações com a boca aberta, seguindo-

se a tosse. Durante o repouso a elevação do tronco (pela cama hospitalar) pode ser útil 25.  

A fisioterapia é construção e manutenção da independência funcional do paciente, 

preservando a vida e o alívio dos sintomas psicofísicos. Atua também nas complicações pelos 
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recursos fisioterapêuticos, tais como: terapia para a dor, para as complicações 

osteomioarticulares, complicações linfáticas e cardiopulmonares, fadiga, alterações 

neurofuncionais e úlceras de pressão, conforme preconiza o seu Código de Ética, regido pelo 

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO). (Resol. n.10, de 

03/07/1978)29.  

A evolução da neoplasia com possibilidades de complicações estende-se além dos 

períodos pós-cirúrgicos, das quimioterapias e radioterapias. Em pacientes hospitalizados as 

mudanças podem ocorrer em curto período de tempo, com alterações teciduais, 

desalinhamento de sarcômeros, fraqueza e hipotrofia.  

Alterações musculares, aumento da fibrose em tecidos periarticulares, com a 

diminuição da massa óssea e da síntese do líquido sinovial desorganiza as fibras de colágeno, 

diminuindo ainda mais a força do paciente já debilitado pela neoplasia agravada, não raro, 

pela quimioterapia, radioterapia, metástases ósseas (osteopenia e osteoporose)26. O fêmur é o 

osso mais acometido por fraturas patológicas: a perda da capacidade de andar é frequente, e o 

tratamento fisioterapêutico deve visar o aumento de funcionalidade e de readaptação, quando 

necessário (cadeira de rodas e muletas, por exemplo)25,27. 

Pesquisas indicam a prevalência de doença oncológica na população brasileira nos 

segmentos socialmente desfavoráveis, pela desigualdade de condições financeiras e de 

escolaridade 28. 

 

Conclusão 

O tratamento fisioterapêutico oncológico é a aplicabilidade de técnicas e métodos para 

melhorar o desempenho das tarefas funcionais dos pacientes com dor e funções motoras e 

sensitivas comprometidas. Pacientes com dor, acamados e deprimidos perdem o modo 

funcional e o paciente com câncer, especificamente, é condicionado por experiências prévias 

de preconceito e por medo da doença. As técnicas fisioterápicas contribuem para o controle 

do impacto da doença, para a redução das taxas de morbidade/mortalidade e para a redução da 

dor. O fisioterapeuta intervém para que o resultado do seu trabalho atenue as disfunções 

motoras, direcionando esforços no processo de reabilitação. A abordagem multiprofissional é 

muito importante no contexto da doença neoplásica. As ações de educação e de prevenção 

reduzem o estresse, importante vetor de patologias, e desmistificam a doença.  
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