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RESUMO
Em Cuidados Paliativos a fisioterapia tem um papel importante como parte da equipe multidisciplinar. Através
desta revisão discutiremos a atuação da fisioterapia no controle de alguns sintomas apresentados por estes
pacientes, como a dor, o linfedema, a dispneia, a fadiga e as alterações neurológicas.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em conceito definido em 1990 e
atualizado em 2002, os Cuidados Paliativos consistem em medidas que promovem a
qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a
continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento por meio de identificação
precoce, avaliação correta e tratamento impecável da dor e outros problemas físicos,
psicossociais e espirituais1, 2,3.
Só se entendem os Cuidados Paliativos quando realizados por equipe
multiprofissional em trabalho harmônico e convergente. O foco da atenção não é a doença a
ser curada/controlada, mas o doente, entendido como um ser biográfico, ativo, com direito
a informação e a autonomia plena para as decisões a respeito de seu tratamento. A prática
adequada dos Cuidados Paliativos preconiza atenção individualizada ao doente e à sua
família, busca da excelência no controle de todos os sintomas e prevenção do sofrimento. O
alívio dos sintomas, o alívio do sofrimento humano, pela complexidade, requer um
planejamento interdisciplinar, com atuação multiprofissional, incluindo-se a família e a
utilização dos recursos disponíveis na comunidade como aspectos fundamentais4. Desta
forma, o tratamento em Cuidados Paliativos deve reunir as habilidades de uma equipe
interdisciplinar para ajudar o paciente a adaptar-se às mudanças de vida impostas pela
doença,  e  promover  a  reﬂexão  necessária  para  o  enfrentamento  desta  condição  de  ameaça
à vida para pacientes e familiares. Visto que, na interdisciplinaridade há reciprocidade,
enriquecimento mútuo, com tendência à horizontalização das relações de poder entre as
áreas envolvidas, permitindo a troca entre áreas de conhecimento, demonstrando que
nenhuma profissão consegue abranger todos os aspectos envolvidos no tratamento de
pacientes desses pacientes, destacando a importância do trabalho coletivo, que permite a
assistência integral 5,6.
É neste contexto que podemos contar com a fisioterapia que é uma ciência aplicada
que tem por objeto de estudos o movimento humano em todas as suas formas de expressão
e potencialidades, tanto nas alterações patológicas quanto nas repercussões psíquicas e
orgânicas. Seu objetivo é preservar, manter (forma preventiva), desenvolver ou restaurar

(reabilitação) a integridade de órgãos, sistema ou função6. Assim, o fisioterapeuta pode
atuar de forma a complementar a abordagem paliativa a fim de obter, dentro de seu alcance
profissional, o cuidado que o paciente necessita. Portanto, este tem por objetivo descrever a
atuação da fisioterapia em cuidados paliativos oncológicos.
METODOLOGIA
Foi realizada uma busca na literatura no período de setembro a novembro de 2013
nas bases de dados científicos eletrônicos (MEDLINE e Scielo), sites de organizações ou
instituições voltadas à pesquisa ou ao atendimento de pacientes com câncer. Utilizaram-se
como descritores: cuidados paliativos, fisioterapia e assistência paliativa. Os textos foram
analisados e sintetizados de forma reflexiva a fim de obter informações consistentes acerca
do tema.
ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA
A formação do profissional fisioterapeuta deve estar vinculada à realidade das
condições de vida e de saúde da população, centrada no paciente e em seus diferentes
contextos (domicílio, clínica, trabalho, hospitais), desenvolvendo ações de promoção,
prevenção, tratamento e reabilitação de agravos e, acima de tudo, deve estar comprometida
não só com o paciente como também com a sua família. Isto requer uma formação
generalista, que permita a realização de intervenções adaptadas e modificadas de acordo
com as necessidades da comunidade, levando em conta a cultura, tradições e outros
aspectos psicossociais6.
Em Cuidados Paliativos, a avaliação do paciente, realizada pelo fisioterapeuta, é
abrangente e observa sinais e sintomas como: dor, linfedema, dispneia, fadiga, alterações
neurológicas etc. Atenta para que fatores importantes não passem despercebidos e para as
limitações funcionais que influem na tomada de decisão. Ele ouve as queixas e as
necessidades do paciente, discute o caso clínico com a equipe multidisciplinar e desenvolve
o plano terapêutico, esclarecendo as ações a serem desenvolvidas à família.
E a partir da avaliação fisioterapêutica, estabelece-se um programa de tratamento
adequado com utilização de recursos, técnicas e exercícios, objetivando, através da
abordagem multiprofissional e interdisciplinar, alívio do sofrimento, alívio de dor e outros
sintomas estressantes, oferecer suporte para que os pacientes vivam o mais ativamente
possível, com qualidade de vida, dignidade e conforto, além de oferecer suporte para ajudar
os familiares na assistência propriamente dita ao enfermo, no enfrentamento da doença e
no luto7.
Perracini (2000) divide o foco de atuação do fisioterapeuta de acordo com a
funcionalidade do paciente, ou seja, quando totalmente dependente, o enfoque deve ser o
posicionamento e orientação quanto às mudanças de decúbito, transferências e mobilização
global, prevenindo deformidades e complicações (respiratórias, cardiovasculares). Em casos

de maior independência, estimular o autocuidado, atividades de vida diária, adequando o
ambiente e favorecer a funcionalidade8.
FISIOTERAPIA NO CONTROLE DA DOR
A dor no câncer é talvez o sintoma mais angustiante que apresenta um paciente com
neoplasia, devido o isolamento social, diminuição da capacidade funcional e à deteriorização
de sua qualidade de vida9.
No controle da dor, o fisioterapeuta pode utilizar técnicas como: terapias manuais,
eletroterapia, termoterapia, cinesioterapia, posicionamentos adequados e técnicas de
relaxamento10.
Em geral, observa-se nos pacientes com câncer o aumento da tensão muscular
causada pela presença da dor. As terapias manuais através de técnicas que incluem a
massoterapia, liberação miofascial/pompage, inibição de trigger points, dessensibilização,
Maitlan e Mulligan objetivam um relaxamento muscular, diminuição da sobrecarga
muscular, liberação cicatricial e pontos de fibrose, redução de bloqueios articulares, controle
postural, além da redução do stress e dos níveis de ansiedade11. Os benefícios finais são a
melhora da qualidade do sono e da qualidade de vida. Também para diminuição da tensão
muscular gerada pela dor, o uso de alongamentos é eficaz e pode ser utilizado com relativa
facilidade e baixo custo, sempre que possível com orientação de um fisioterapeuta ou
fisiatra8, 9.
Dentre as intervenções fisioterapêuticas para a dor a eletroterapia traz resultados
rápidos, no entanto, traz alívio variável entre os pacientes. As correntes elétricas com fins
analgésicos mais utilizadas são as TENS. A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS),
é um método que utiliza a corrente elétrica para induzir analgesia. O mecanismo de
analgesia obtido pela TENS é devido à teoria da comporta espinhal proposta por Melzack e
Wall (1965), na qual descreveram a participação de um mecanismo neurofisiológico de
controle da dor situado na medula espinhal (mecanismo de neuromodulação). Além da
participação do mecanismo da comporta espinhal na analgesia induzida pela TENS, alguns
estudos mostram que a estimulação elétrica nervosa transcutânea é capaz de ativar o
sistema descendente inibitório da dor, e modular a atividade dos neurônios de transmissão
situados no corno dorsal da medula a partir da liberação de opióides endógenos8, 9.
Pode ser utilizada com segurança em pacientes oncológicos, desde que aplicada em
locais onde a pele esteja íntegra e a sensibilidade tátil preservada, porém, no contexto
terapêutico atual, não é possível tratar a dor oncológica somente com o uso de corrente
elétrica analgésica, mas é possível diminuir de forma significativa o uso de analgésicos e
consequentemente seus efeitos colaterais além das possibilidades de induzir analgesia
prolongada, não provocar efeitos colaterais, ter pouquíssimas contraindicações, e não
apresenta um custo elevado9.
Na presença de dor oncológica é comum os pacientes reduzirem a movimentação e a
atividade física. Este padrão comportamental gera o comprometimento gradual do

condicionamento físico e da força muscular, bem como da flexibilidade e da capacidade
aeróbica, predispondo o paciente ao desenvolvimento da Síndrome de imobilização. Nos
estágios mais avançados, desuso e estado de caquexia favorecem a atrofia muscular 9.
A Síndrome do imobilismo e o desuso muscular podem ser agravados pela
quimioterapia, radioterapia, por metástases ósseas ou outros medicamentos prescritos pelo
médico. Assim, exercícios para os principais grupos musculares podem ser inseridos,
considerando o estágio que o paciente se encontra. Geralmente, o sistema
musculoesquelético é o mais acometido pelo imobilismo, seguido das alterações
tegumentares, que promovem a formação de úlceras de pressão, especialmente em lugares
com pouco tecido adiposo e nos locais de proeminências ósseas. Dentro do período de
imobilidade no leito, o sistema cardiovascular também apresenta alterações em seu
funcionamento, sendo que no quadro de complicações de maior relevância encontram-se a
hipotensão postural e a trombose venosa profunda (TVP). Falta de apetite, diminuição de
volume plasmático e da absorção de nutrientes, desidratação e dificuldade no esvaziamento
da bexiga por fraqueza da musculatura do abdome e do assoalho pélvico também são
manifestações presentes na síndrome do imobilismo. No sistema respiratório, as ameaças
mais comuns são a perda de trocas gasosas eficazes devido a uma alteração na relação V/Q
(ventilação/perfusão), diminuição dos movimentos diafragmáticos e da musculatura
intercostal por perda de força muscular, e aumento da frequência cardíaca devido a uma
redução da respiração alveolar, que se torna mais superficial12.
A cinesioterapia é uma terapia que se utiliza de movimentos como forma de
tratamento, a partir de movimentos voluntários que proporcionam a mobilidade, permite
restaurar ou melhorar o desempenho funcional dos segmentos corporais comprometidos.
Os programas de atividade física têm como objetivo, desenvolver a força e o trofismo
muscular, o senso de propriocepção do movimento, resgatar a amplitude do movimento
articular e prevenir a imobilidade no leito e a resistência à fadiga. O posicionamento é
importante para o paciente acamado8,9.
A termoterapia superficial (bolsa térmica e compressa de parafina) pode ser utilizada
para aliviar a dor oncológica de pacientes em controle paliativo. O objetivo é o de promover
relaxamento muscular interferindo no ciclo dor-espasmo-dor, em indivíduos portadores de
tumores primários ou secundários, os quais podem estar comprimindo estruturas
neuromusculares e, dessa forma, causando dor. A termoterapia superficial é contraindicada,
quando aplicada diretamente sobre as áreas de tumor maligno e deve ser evitada nas áreas
desprovidas de sensação térmica e sobre as áreas de insuficiência vascular, dos tecidos
lesados ou infectados e de radioterapia localizada. A crioterapia (utilização do frio) pode ser
utilizada em disfunções musculoesqueléticas, traumáticas, inflamatórias incluindo processos
agudos. No entanto, não há estudos conclusivos sobre a diminuição de dor oncológica
através da crioterapia9.
A utilização de órteses (muletas, andadores, cadeiras adaptadas e coletes) minimiza a
percepção sintomática da dor. São dispositivos que podem ser de uso definitivo ou não, com

o objetivo de alinhar, prevenir e/ou corrigir deformidades, além de contribuir na diminuição
da dor9.
A dor é um sintoma frequente associado a metástase óssea, cujo sitio pode ser por
invasão tumoral direta ou por outras vias. De acordo com sua localização representa um
sinal de envolvimento ósseo, bem como de uma futura fratura patológica.
O uso profilático de uma órtese propicia a estabilização de uma lesão dolorosa e
auxilia na prevenção de fraturas, evitando uma experiência álgica maior, alem da restrição e
perda da mobilidade voluntaria. A sua utilização ou de veículos auxiliares para marcha
permitem ao paciente uma maior funcionalidade do membro e a preservação de sua
mobilidade e autonomia. Nos casos de lesões ósseas em nível da coluna vertebral, as órteses
podem proporcionar o único meio de proteção do canal vertebral. O tipo da órtese
dependera do quadro de instabilidade e os movimentos que necessitam de proteção e
estabilizacao9.
FISIOTERAPIA NO CONTROLE DO LINFEDEMA
O linfedema pode ser definido como o acúmulo anormal de líquido rico em proteínas
no espaço intersticial decorrente da drenagem linfática deficiente 8. Pode ser causado pelo
bloqueio dos ductos linfáticos ou linfonodos por um tumor maligno ou suas metástases,
levando a um desequilíbrio no sistema venolinfático11.
Quando não tratado traz repercussões para o indivíduo como a diminuição da
amplitude de movimento e da função do membro, infecções, assimetria corporal, alterações
posturais, prejuízo na locomoção e nas atividades de vida diária, entre outras.
A fisioterapia tem um papel ímpar no tratamento do linfedema por meio de técnicas
bem descritas e aceitas na literatura científica. A Terapia Física Complexa (TFC) ou CPTComplex Physical Therapy ou Terapia Complexa Descongestiva ou Linfoterapia é o
tratamento preconizado para estas situações e envolve cuidados com a pele, Drenagem
Linfática Manual (DLM), enfaixamento compressivo funcional, contenção elástica e
cinesioterapia.
FISIOTERAPIA NO CONTROLE DA FADIGA
A fadiga é um fenômeno complexo caracterizado pelo rápido cansaço e redução na
capacidade de manter a performance; fraqueza generalizada, definida como uma sensação
antecipatória de cansaço ao iniciar determinada atividade e/ou redução da capacidade de
concentração, perda de memória e labilidade emocional11, 13.
A fadiga é relatada pelos doentes com câncer, em todas as fases da doença, como um
dos sintomas mais frequentes, sendo um dos sintomas mais prevalentes no câncer
avançado. Conill et al encontraram fadiga em 82% dos pacientes com câncer na última
semana de vida13.

Para alguns pacientes o déficit de capacidade física é tão severo que limita atividades
diárias simples como banho, alimentação e vestuário, o que contribui para a diminuição da
independência e da qualidade de vida. Parte da fadiga após o tratamento decorre da
anemia, sendo necessário na fase aguda aperfeiçoar o gasto energético, impedir os
sangramentos e prover nutrientes como ferro e proteína13.
Os objetivos da intervenção fisioterapêutica são: melhorar a tolerância aos esforços;
maximizar a independência funcional nas atividades de vida diária; melhorar a qualidade de
vida viabilizando o convívio social; otimizar o gasto energético com os princípios de
conservação de energia; avaliar indicação de recondicionamento físico, utilizando energia de
forma eficiente, funcional e segura13.
Uma opção de treinamento físico é o exercício aeróbico, como caminhada, corrida,
ciclismo e natação, além de atividades funcionais que também podem ser utilizadas, como
jardinagem, trato de animais, dança ou outros hobbie. Os exercícios são meios importantes
para o controle da fadiga. Atividade física leve preserva a força muscular. Estudos
mostraram bons resultados na redução da fadiga através de exercícios aeróbicos. No
entanto, se inadequado, deixa de ser um beneficio e passa a ser um risco 13.
Courneya (2001) revisou sistematicamente a influência do exercício nos sintomas
relacionados ao câncer. Dos ensaios clínicos revisados, os resultados que tiveram melhoras
significantes dentre os fatores físicos foram capacidade funcional, força muscular,
composição corporal, índices hematológicos, padrões de sono e fadiga, diminuição de dores,
náuseas e diarreia. Entre os sintomas psicológicos os benefícios demonstrados foram
satisfação corporal, melhora do humor (diminuição de ansiedade, irritabilidade e depressão)
e melhora na qualidade de vida13.
FISIOTERAPIA NO CONTROLE DA NÁUSEA
A náusea é comumente entendida como sensação desagradável, que provoca malestar e que pode levar à necessidade de vomitar. Já o vômito é o resultado de um estímulo
ou evento complexo que se caracteriza pela saída de conteúdo gástrico do organismo. Em
oncologia, episódios de náuseas e vômitos são efeitos colaterais bastante frequentes e
estão, na maioria das vezes, associados aos tratamentos antineoplásicos, em especial aos
agentes citotóxicos da quimioterapia, particularmente em protocolos que contenham
cisplatina. Também a radioterapia, as intervenções cirúrgicas e a própria neoplasia podem,
muitas vezes, aumentar a incidência desses eventos, levando a condições clínicas
incapacitantes como a intensificação dos quadros de anorexia, desidratação, alterações
metabólicas, eletrolíticas, aumento dos quadros de ansiedade e depressão, entre outros 14.
O termo acupuntura refere-se a diferentes métodos de estimulação neural periférica
e podem ser classificados em invasivos: acupuntura manual, eletroacupuntura, injeção de
pontos; e não invasivos como: acupressão e estimulação elétrica nervosa transcutânea
(TENS) em pontos de acupuntura, de baixa frequência e alta largura de pulso e intensidade 14.

Os novos conhecimentos em neurofisiologia embasam a concepção mais atual da
acupuntura médica como sendo um método de estimulação neural periférica, com o intuito
de promover mudanças orgânicas e funcionais (sensoriais, motoras, viscerais, autonômicas,
imunitárias, hormonais e cerebrais) com resultados terapêuticos, ou simplesmente
neuromodulação. Ao que parece, estariam envolvidos nesse processo mecanismos
neuroanatômicos e neurofarmacológicos tanto periféricos quanto no sistema nervoso
central14.
Existem evidências científicas apoiando o uso do ponto de acupuntura PC6 (neiguan),
com diferentes métodos (invasivos ou não) para o tratamento de náuseas e vômitos de
diversas etiologias: pós-operatório, na gestação, quimioterapia entre outros. O ponto PC6
(neiguan,   “Passagem   interna”)   localiza-se no meridiano do Pericárdio, sobre o nervo
mediano, entre os tendões dos músculos palmar longo e flexor radial do carpo no antebraço,
a um sexto da distância entre a prega distal do punho e a prega cubital 14.
Segundo Tonezzer T, a abordagem fisioterapêutica, com o uso da TENS nos
parâmetros definidos (Frequência: 10Hz e Largura de Pulso: 150µs), pode ter efeito benéfico
no controle dos sintomas de náuseas e vômitos14.
FISIOTERAPIA NO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES PULMONARES - DISPNEIA
Alterações pulmonares como a dispneia, a atelectasia, o acúmulo de secreções e
outros sintomas ou complicações respiratórias podem ser prevenidos, tratados ou aliviados,
por meio da fisioterapia respiratória (padrões ventilatórios e conscientização diafragmática;
manobras desobstrutivas; manobras reexpansivas; recondicionamento aeróbio; otimização
energética; orientação postural e técnicas de relaxamento; oxigenioterapia; Ventilação nãoinvasiva)6.
Uma complicação frequente em pacientes acamados é a atelectasia, que é o
fechamento parcial ou total do alvéolo com resultado de diminuição da capacidade funcional
residual, da respiração superficial e diminuição dos movimentos ativos e mudanças de
decúbito. Pode levar a hipoxemia e ao aumento de secreção, e pode ser prevenida com
mudanças de decúbitos, incentivo da atividade voluntária e aumento da profundidade da
respiração8.
A dispneia é uma experiência subjetiva de desconforto respiratório, que consiste em
sensações qualitativamente distintas e de intensidade variável, tendo influência fisiológica,
psicológica e comportamental10. Sendo, multifatorial e multidimensional e um importante
fator prognóstico, pois apresenta grande morbidade e grave limitação para o
desenvolvimento das atividades físicas e sociais. Os meios fisioterapêuticos para o manejo
da dispneia são exercícios de controle respiratório; orientações sobre gasto energético; o
relaxamento, útil na diminuição da ansiedade e dos aspectos emocionais da dispneia, e alívio
da tensão muscular gerada pelo esforço respiratório. Quando ocorre a queda da saturação
para menos de 85% em ar ambiente, durante o repouso, a oxigenioterapia é indicada,
podendo se valer de recursos como ventilação não-invasiva8, 11.

O acúmulo de secreção pulmonar devido à diminuição da movimentação do
transporte mucociliar e enfraquecimento da tosse pode ser tratado através da higiene
brônquica com técnicas de percussões, vibração, drenagem postural, manobras respiratórias
como tosse assistida e o posicionamento do paciente. A posição sentada aumenta os
volumes pulmonares e diminui o trabalho respiratório dos pacientes. A posição em prono
aumenta a capacidade residual funcional e a relação ventilação/perfusão, enquanto que as
posições laterais aumentam a ventilação e a mobilização de secreção pela ajuda da
gravidade8.
A fisioterapia respiratória fundamental no manejo dos sintomas respiratórios,
entretanto, para atuação da mesma é necessário o conhecimento do curso evolutivo da
doença oncológica e o estabelecimento dos critérios para indicar ou contraindicar condutas,
principalmente em cuidados paliativos. A utilização das técnicas disponíveis deve ser
voltada para o conforto respiratório do paciente, prevenção de complicações respiratórias
secundárias ao câncer e manutenção da função pulmonar, sempre que possível8, 11.
FISIOTERAPIA NO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS
A sintomatologia da lesão neurológica pode ser tão variada e ampla, dependente de
tantos aspectos, que nem sempre é possível prever todas as complicações que o paciente
pode desenvolver. Os sintomas podem ser alterações de comportamento e de consciência,
déficits motores de um hemicorpo, de algum segmento ou global, movimentos
involuntários, paralisias, dificuldades de comunicação, alterações na percepção e alterações
autonômica8.
A compressão da medula espinhal, originada de tumores primários ou metástases, é
uma complicação comum em pacientes com neoplasia maligna avançada, sendo uma causa
de morbidade muito importante. Os cânceres de mama, próstata e pulmão são responsáveis
por mais de 60% dos casos. Aproximadamente 70% das síndromes de compressão medular
(SCM) afetam a coluna torácica, sendo menos frequente o comprometimento da coluna
cervical e sacra. Os pacientes geralmente apresentam deterioração aguda de funções
neurológicas, tais como incapacidade de deambular, devido ao efeito de massa das doenças
metastáticas na medula espinhal14.
Os principais sintomas são dor, fraqueza muscular, parestesias e disfunções vesicais.
Os objetivos da fisioterapia são corrigir as alterações da postura e do equilíbrio, manter a
força muscular, evitar encurtamentos e prevenir complicações respiratórias. Estes objetivos
podem ser conseguidos através de exercícios ativos livres funcionais, exercícios de incentivo
respiratório, atividades com bola terapêutica, hidrocinesioterapia e adequação de órteses 8.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os Cuidados Paliativos requerem sempre uma abordagem humanista e integrada no
tratamento, onde o principal objetivo é primordialmente o controle dos sintomas, a

qualidade de vida e a autonomia do paciente. É muito importante também a compreensão
de todas as dimensões da vida desses pacientes e seus familiares, que estão afetadas neste
momento e devem ser cuidadas: necessidades físicas, psicoemocionais, espirituais e sociais.
A fisioterapia tem importante papel nos Cuidados Paliativos, possuindo os
conhecimentos e recursos terapêuticos específicos para tratar muitos dos sintomas, entre
eles a dor, náuseas, fadiga, dispneia, acúmulo de secreção, etc., melhorando assim a
qualidade de vida e o bem-estar desses pacientes. Além disso, pode auxiliar nos quadros de
edema e linfedema, nos déficit de locomoção/equilíbrio e na perda de funcionalidade.
Enfim, pode ajudar o paciente a manter sua autonomia, treinando as habilidades
remanescentes e apoiando a manutenção de vida ativa o mais confortável possível até os
momentos finais de vida.
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