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  RESUMO
A Fisioterapia é uma especialidade que atua junto com a equipe multidisciplinar no 

atendimento do paciente oncológico, utilizando-se de diversos recursos e técnicas para 
esta finalidade. Objetivo: esclarecer como a fisioterapia tem atuado no atendimento de 
pacientes com câncer, quais técnicas e recursos terapêuticos são utilizados, em quais fases 
do tratamento eles atuam, e quais complicações do câncer são mais comuns no atendimento 
na cidade de Salvador/Bahia. Materiais e Métodos: Estudo observacional descritivo. 
todos os fisioterapeutas que atuavam em dois centros de referência em oncologia em 
Salvador, Bahia, Brasil. Um questionário específico foi utilizado para a coleta de dados. 
Resultados: Foram considerados elegíveis para o estudo 45 fisioterapeutas, 89% possuem 
algum tipo de especialização, mas apenas 4% são especializados em oncologia. Os tipos 
mais frequentes de câncer incluem mama, cabeça e pescoço e câncer de pulmão, sendo 
linfedema e limitação da amplitude de movimento, os comprometimentos mais citados pelo 
fisioterapeuta. Conclusão: A provisão de todos esses recursos pelos centros permite um 
tratamento fisioterapêutico adequado para essa população com características específicas. 
Esse é um resultado importante, pois as duas instituições oferecem o serviço por meio 
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  ABSTRACT
Physiotherapy is a specialty that works together with the multidisciplinary team in the care of  cancer 

patients, using various resources and techniques for this purpose. Objective Claify how physiotherapy 
has been working within the oncology setting, which therapeutic resources are used, in which phases of  
the treatment they act, and which complications of  cancer are more common in the service of  the city 
of  Salvador/ Bahia. Materials and Method: A descriptive observational study. The population 
was all physical therapists who worked in two oncology reference centers in Salvador, Bahia, Brazil, 
and all the physiotherapists who worked in these units. A specific questionnaire was used for data 
collection. Results: Were considered eligible for the study 45 physiotherapists, 89% has some kind of  
specialization, but only 4% are specialized in oncology. The most frequent types of  cancer includes breast, 
head and neck, and lung cancer. Being lymphedema and limitation of  range of  motion the impairments 
more cited by the physiotherapist.  Conclusion: The provision of  all these resources by the centers 
allows a suitable physiotherapeutic treatment for this population that has specific characteristics. This is 
an important result, since the two institutions offer the service through the SUS, thus offering quality care 
to the users, especially to the low-income people, who are usually excluded from the best quality services.

Keywords: Cancer; Physical therapy department; Oncology; Health services research. 

  INTRODUÇÃO

Em 2020, a incidência de câncer no Brasil, segundo a Agência 
Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), foi de 592.212 casos novos 
sendo o câncer de próstata o mais prevalente, seguido pelo câncer de mama, 
colorretal e de pulmão, considerando ambos os sexos. Ainda segundo o 
IARC, a taxa de mortalidade em 2020 no Brasil foi de 259.949.1 Devido ao 
aumento no número de pacientes oncológicos e as complicações geradas 
pela própria doença e o seu tratamento que inclui procedimentos cirúrgicos, 
quimioterapia e radioterapia, faz-se necessário a implementação do serviço 
de reabilitação como parte do tratamento oncológico.2-5

Visando uma melhora global desses pacientes, de forma física, social 
e emocional, o tratamento do câncer acontece de forma multidisciplinar 
e interdisciplinar, maximizando o efeito das terapias e diminuindo os 

do SUS, oferecendo atendimento de qualidade aos usuários, principalmente às pessoas de 
baixa renda, que geralmente são excluídas dos serviços de melhor qualidade.

Palavras-chave: Câncer; Serviço hospitalar de Fisioterapia; Oncologia; Pesquisa sobre 
serviços de saúde. 
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impactos causados pela doença.3-6  Silver et al. em 2015, propuseram uma 
nova definição para a reabilitação do câncer, sendo este um cuidado 
médico composto por uma equipe interdisciplinar de profissionais 
treinados, capazes de diagnosticar e tratar deficiências físicas, psicológicas 
e cognitivas, como nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais de saúde 
mental, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos.4

Vários autores afirmam a importância e a eficácia da fisioterapia 
no tratamento oncológico, mostrando que o fisioterapeuta pode trazer 
benefícios não somente na reabilitação, como também no pré-tratamento, 
na detecção e prevenção de complicações, e nos cuidados paliativos 
destes pacientes.4,7-12 Um problema comum é a falta de conhecimento 
dos fisioterapeutas e outros profissionais de saúde sobre a especialização 
da Fisioterapia em Oncologia, o que acaba dificultando o acesso desses 
pacientes a este benefício, uma vez que a fisioterapia minimiza as 
complicações do tratamento de câncer e melhora a qualidade de vida 
desses pacientes.5,6,8

Baseado nos tipos de neoplasias mais prevalentes, as principais 
complicações físicas relacionadas ao câncer são, o linfedema 2,8,9,11,12, 
restrição de amplitude de movimento (ADM)8,9,12, alterações sensitivas8,12,13, 
sendo essas as mais comuns no câncer de mama. Outras complicações 
são a atrofia vaginal e despaurenia2,14, incontinência urinária2,15, dispneia e 
fadiga2,11,16, e a dor.2,8,9,11,12,16-18

Segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC)19, existem cerca de 60 
instituições de ensino superior que oferecem o curso de Fisioterapia na Bahia, 
sendo 25 dessas localizadas na cidade de Salvador-BA, e somente duas são 
instituições públicas. Em relação aos cursos de pós-graduação em fisioterapia 
oncofuncional, o número é bem reduzido, tendo somente duas instituições 
que oferecem o curso na cidade, que são também as únicas oferecidas em todo 
o estado da Bahia o que demonstra uma carência na área.19

Com a perspectiva do aumento do número de pacientes oncológicos, e 
a necessidade de profissionais capacitados neste atendimento, o estudo tem 
como objetivo esclarecer como a fisioterapia tem atuado no atendimento de 
pacientes com câncer, quais técnicas e recursos terapêuticos são utilizados, 
em quais fases do tratamento eles atuam, e quais complicações do câncer 
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são mais comuns no atendimento na cidade de Salvador / Bahia. 
  MATERIAIS E MÉTODOS

Tratou-se de um estudo observacional descritivo que teve como 
população alvo todos os fisioterapeutas que atuavam em duas unidades de 
referência em Fisioterapia com atendimento oncológico pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) na cidade de Salvador- BA. Foram escolhidas a Instituição 
A e Instituição B, sendo caracterizada uma amostra não probabilística de 
conveniência. Por tratar-se de uma pesquisa envolvendo seres humanos, o 
projeto foi submetido à avaliação e aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da instituição B, tendo sido aprovado sob protocolo n° 2.657.824 
(CAAE 85221418.1.0000.0047), respeitando a Resolução nº 466/12 do CNS.

A população alvo contava com um n total de 72 profissionais, sendo 
4 da Instituição A e 68 da Instituição B. Como critérios de inclusão, os 
fisioterapeutas deveriam ser registrados no CREFITO e deveriam atuar 
em uma das duas unidades escolhidas há no mínimo 6 meses. O critério 
de exclusão seria a observação de questionários respondidos de forma 
incompleta pelos profissionais. 

Cada fisioterapeuta participante recebeu uma via do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, contendo informações sobre a 
pesquisa, e concordando em participar do estudo de forma voluntária, 
e disponibilizar os dados coletados para divulgação, estando livre para 
abandonar o estudo a qualquer momento. 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário específico, elaborado 
pelas autoras e baseado no questionário de Borges et al.6, contendo 16 
questões objetivas e 6 subjetivas, totalizando 22 questões. O questionário 
incluía questões sobre a formação dos fisioterapeutas, se possuíam 
especialização, se possuíam conhecimento da especialidade de Fisioterapia 
em Oncologia, se já haviam atendido pacientes em tratamento oncológico, 
quais as neoplasias mais frequentes observadas nos ambulatórios, quais 
complicações mais comuns eram atendidas nos serviços de fisioterapia 
em que atuavam, quais os recursos fisioterapêuticos mais utilizados, em 
quais fases do tratamento oncológicos atuavam, e se já haviam atendido 
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pacientes em cuidados paliativos. Nas questões 14, 15 e 17 os participantes 
foram orientados a dar até três (3) respostas a fim de restringir os resultados 
para que fosse possível uma discussão mais objetiva e consistente; e nas 
questões 18 e 21 os participantes deveriam marcar todos os recursos/
técnicas utilizadas por eles. 

A coleta, através de resposta aos questionários, foi realizada por duas 
pesquisadoras previamente treinadas para tal, durante o período entre maio e 
junho de 2018, em dias e horários convenientes a ambas as partes, tendo sido 
realizadas sete visitas às unidades selecionadas. Os profissionais foram convidados 
a um local mais reservado, que permitisse privacidade de suas respostas e que 
não houvesse constrangimento perante o serviço em que estava inserido.

Os dados obtidos pelos questionários foram tabulados e analisados 
com estatística descritiva com uso de médias e percentuais através do 
programa Microsoft Office Excel versão 2016, e posteriormente expostos 
através de tabelas e gráficos.

  RESULTADOS

Da possibilidade de 72 fisioterapeutas participarem da pesquisa, 45 
foram entrevistados e considerados aptos a participar do estudo. Apenas 
um fisioterapeuta não foi incluído por não atender aos critérios de 
inclusão, que seria trabalhar na instituição por no mínimo seis meses, 23 
não foram encontrados nos dias de visita por estarem atuando em setores 
administrativos ou em plantões noturnos, e três profissionais se recusaram 
participar da pesquisa.

Dos 45 participantes da pesquisa, 91% (n= 41) são atuantes da 
Instituição B e 9% (n= 4) da A, e atuam em média há cinco anos nas unidades. 
O perfil sociodemográfico e de formação acadêmica e profissional estão 
descritos na Tabela 1.

A pesquisa mostrou que 40 desses profissionais (89%) possuem 
algum tipo de especialização há, em média, sete anos, sendo que três 
participantes possuem duas pós-graduações (Tabela 1). Sobre a Fisioterapia 
Oncológica, 98% (n= 44) dos fisioterapeutas têm conhecimento dessa área 
de especialização, porém somente dois (4%) são especializados na área. 
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TABELA 1. Dados sociodemográficos e de formação acadêmica 
e profissional.

N %

SEXO

Feminino 27 60%

Masculino 18 40%

FAIXA ETÁRIA

20-30 anos 12 27%

31-40 anos 27 60%

Mais de 40 anos 6 13%

TIPO DE INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA

Privada 45 100%

Pública 0 0%

TEMPO DE FORMADO

1-5 anos 13 29%

6-10 anos 21 47%

11-20 anos 11 24%

ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO

UTI adulto 19 41%

Traumato-ortopedia 5 11%

Neurologia adulto 4 9%

Hospitalar 4 9%

Osteopatia 3 7%

Oncologia 2 4%

Acupuntura 2 4%

Geriatria 2 4%

Cardiologia 1 2%

Pneumofuncional 1 2%

Outros 2 4%

Fonte: Autoria própria, Salvador-BA, 2018.
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Todos os fisioterapeutas afirmaram já ter atendido pacientes 
oncológicos na instituição em que trabalhavam. A frequência de 
atendimento desses pacientes pelos profissionais pode ser vista na Tabela 2. 

Os tipos de neoplasias mais atendidas por esses profissionais nas 
unidades, segundo relatado nos questionários, estão presentes na Tabela 2. 
Sobre as complicações do tratamento oncológico mais frequentemente 
atendidas pelos fisioterapeutas, estão as relacionadas ao câncer de mama, 
como linfedema e limitação de ADM. Essas e outras complicações podem 
ser vistas na Tabela 2.

TABELA 2. Tipos de neoplasias e complicações mais frequentes, 
e frequência de atendimento dos pacientes oncológicos atendidos 
pelos profissionais.

INSTITUIÇÕES A
n (%)

B
n (%)

TOTAL
n (%)

TIPOS DE NEOPLASIAS MAIS FREQUENTES

Cabeça e Pescoço 0 20 (49%) 20 (44%)

Colo de útero 0 10 (24%) 10 (22%)

Colón e Reto 0 3 (7%) 3 (7%)

Gastrointestinal 3 (75%) 3 (7%) 6 (14%)

Mama 4 (100%) 33 (80%) 37 (87%)

Próstata 2 (50%) 9 (21%) 11 (24%)

Pulmão 0 12 (29%) 12 (27%)

Outros 0 5 (12%) 5 (11%)

COMPLICAÇÕES MAIS FREQUENTES

Aderência cicatricial 0 11(27%) 11 (24%)

Dispneia 0 24 (58%) 24 (53%)

Dor 4 (100%) 1 (2%) 5 (11%)

Fadiga 0 16 (39%) 16 (36%)

Incontinência urinária 0 1 (2%) 1 (2%)

Limitação de ADM 4 (100%) 24 (58%) 28 (62%)

Linfedema 4 (100%) 27 (66%) 31 (69%)
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Outros 0 10 (24%) 10 (22%)

FREQUÊNCIA DE ATENDIMENTO 

Sempre 4 (100%) 17 (41%) 21 (47%) 

Quase sempre 0 16 (39%) 16 (35%)

Raramente 0  8 (19%) 8 (18%)

Fonte: Autoria própria, Salvador-BA, 2018.

As fases do tratamento oncológico em que os profissionais atuam estão 
descritas na Figura 1, tendo aparecido na opção “outros” o atendimento 
durante o tratamento de quimioterapia e radioterapia (n= 3) e na pré-
radioterapia (n= 3).  

Figura 1. Fases do tratamento oncológico em que os profissionais 
atuam. 

Fonte: Autoria própria, Salvador-BA, 2018.
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Os vários recursos e técnicas terapêuticas utilizadas no 
tratamento desses pacientes estão descritos na Figura 2. Dos recursos 
eletrotermofototerapêuticos (ETFT), 31% (n= 14) dos fisioterapeutas 
afirmam não utilizar esses recursos com os pacientes oncológicos; a 
Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) é utilizada por 62% 
(n= 28) dos profissionais, 29% (n= 13) utilizam a Estimulação Elétrica 
Funcional (FES), outros recursos ETFT como crioterapia (13%, n= 6), 
laser (4%, n= 2) e ultrassom (4%, n= 2) também foram citados.

Sobre o atendimento de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, 
73% (n= 33) dos fisioterapeutas afirmam já ter realizado. Os recursos 
e técnicas utilizados pelos profissionais nessa fase de tratamento estão 
expostos na Figura 3.

Figura 2. Recursos e técnicas terapêuticas utilizadas com 
pacientes oncológicos.  

Fonte: Autoria própria, Salvador-BA, 2018.



REVISTA INSPIRAR
 movimento & saúde

Volume 22 | Número 1 
JAN/FEV/MAR | 2022

- 10 -

Figura 3. Recursos e técnicas terapêuticas utilizadas com 
pacientes oncológicos em cuidados paliativos. 

Fonte: Autoria própria, Salvador-BA, 2018.

Quando questionados se a instituição oferecia recursos fisioterapêuticos 
suficientes para o tratamento adequado dos pacientes oncológicos, 71% 
(n= 32) dos fisioterapeutas responderam que a instituição ofertava recursos 
suficientes para este tipo de atendimento. 

  DISCUSSÃO

Esta pesquisa forneceu informações esclarecedoras sobre como a 
fisioterapia tem atuado na área oncológica, quais os recursos terapêuticos 
comumente usados, em quais fases do tratamento os profissionais atuam e 
quais complicações do câncer ou do seu tratamento são mais comuns nas 
instituições pesquisadas.
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Notou-se que 100% dos fisioterapeutas participantes realizaram 
a graduação em instituições privadas, o que  pode ser explicado pela 
característica de que esses profissionais estão formados há, em média oito 
anos, se relacionando com o fato de que existem apenas duas universidades 
públicas que ofertam o curso de Fisioterapia na cidade de Salvador, que 
são a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que começou a oferecer 
o curso no ano de 2006, e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), que 
iniciou o curso em 2010.19 Sendo assim, há uma expectativa que esse cenário 
mude com o decorrer do tempo, e que sejam ofertadas mais oportunidades 
para a graduação em fisioterapia em instituições públicas de ensino. 

No estudo foi observado que 89% dos participantes possuem algum 
curso de especialização além da graduação, porém somente dois são 
especialistas em Oncologia, o que chama a atenção, visto que o atendimento 
oncológico é exclusivo em uma das instituições (Instituição A) e bem 
importante em volume em outra (Instituição B). Porém, as ofertas de vagas 
para especialização na área em Salvador só aconteceram recentemente com 
a Residência Multiprofissional em Oncologia da UNEB, que oferece uma 
vaga para a área de fisioterapia. Ainda pode-se considerar as vagas de dois 
cursos de pós-graduação em instituições privadas.19 

De forma semelhante, no estudo realizado por Mariotti et al.20 em 
2017, com fisioterapeutas do Paraná, dos 377 participantes, 82,2% 
se graduaram em instituições privadas.  Desses, 73,5% afirmaram ter 
cursado ou estarem cursando no momento algum curso de especialização.  
Quatro fisioterapeutas possuíam curso de especialização em oncologia, 
mas somente um tinha o título de especialista na área. Ainda assim, 26 
profissionais afirmaram trabalhar com pacientes oncológicos. Espera-
se que esse resultado também se modifique no futuro, tanto em relação 
a formação acadêmica como também o número de vagas ofertadas em 
residências e cursos de pós-graduação em fisioterapia em oncologia, e que 
mais profissionais tenham conhecimento dessa especialidade. 

Sobre o conhecimento na especialidade Fisioterapia em Oncologia, 
apenas um fisioterapeuta respondeu não ter conhecimento sobre a área. 
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Este resultado chama à atenção, pois embora seja uma especialidade 
relativamente nova, sendo reconhecida pelo Conselho Federal de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) no ano de 200921, esse 
profissional está inserido em um centro onde o câncer e o atendimento 
fisioterapêutico a esses pacientes é uma realidade. Este dado, no entanto, 
serve para ressaltar a importância da divulgação do tema.

As neoplasias mais atendidas por esses profissionais, estão de acordo 
com os dados projetados pelo INCA para o ano de 2018, à exceção das 
neoplasias de cabeça e pescoço, que aparecem em segundo lugar, divergindo 
do esperado nas previsões do Instituto.22 Todavia, quando analisado de 
forma separada por centro estudado, mama, pulmão, cabeça e pescoço 
foram as neoplasias ditas como mais atendidas na Instituição B, sendo esse 
último possivelmente justificado pelo fato da unidade oferecer o serviço 
de radioterapia, que é um dos recursos de tratamento mais utilizado em 
pacientes com estas lesões.23,24 Já na Instituição A, surpreendentemente, 
além de mama, no qual o centro é especializado25, surgiram as neoplasias 
do trato gastrointestinal. Nenhum fato justificou o aparecimento dessa 
neoplasia no serviço como prioritária. 

No presente estudo, a principal complicação relatada pelos 
profissionais foi o linfedema, seguida pela limitação de ADM. Estes dados 
estão de acordo com a literatura quando dizem que o linfedema é uma das 
intercorrências mais frequentes pós-tratamento do câncer de mama.8,9,12,26 
Ainda, no estudo realizado por Batiston e Santiago8, observou-se que a 
limitação de ADM, é a complicação pós-cirúrgica do câncer de mama que 
é mais encaminhada ao serviço de Fisioterapia. Um dos possíveis motivos 
é que alguns dos pacientes precisem ser submetidos a radioterapia, onde é 
necessário fazer uma abdução e rotação de ombro para o posicionamento 
correto. Para Bergmann et al.9, o objetivo da fisioterapia no tratamento dessa 
complicação é recuperar a ADM dos pacientes ou pelo menos promover 
a amplitude necessária para a realização da radioterapia. 

Sabe-se que a dor é um dos sintomas mais frequentes que leva à 
limitações e causa grande impacto na qualidade de vida dos pacientes com 
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câncer.17,18 A Fisioterapia dispõe de vários recursos para atuar no manejo 
dessa dor, que incluem termoterapia (quente e frio), TENS, massagem e 
cinesioterapia.17,18,27 Apesar de não constar no questionário “dor” como uma 
das alternativas a serem assinaladas na questão sobre complicações mais 
frequentes do tratamento oncológico em que mais os fisioterapeutas atuam, 
havia um espaço para sugestões e, no entanto, apenas cinco fisioterapeutas 
citaram a dor. Isso parece sugerir que falta uma percepção dos profissionais 
em relação às características específicas do paciente oncológico. Por isso, 
faz-se importante uma equipe especializada em oncologia para atender 
as necessidades que são diferenciadas nessa população.28 É importante 
ressaltar que o fisioterapeuta que atua com pacientes oncológicos deve ter 
treinamento especializado para lidar com as especificidades desses pacientes,4, 

28-30 iniciando no período de graduação29 e seguido pela pós-graduação.29,30 
Avaliando-se as possibilidades de atendimento dos pacientes em 

oncologia, os métodos e recursos citados pelos profissionais são bastante 
amplos. Percebe-se que as técnicas/recursos citados se relacionam com 
as principais complicações descritas, onde a atuação do fisioterapeuta está 
mais ligada à fase de reabilitação, e os pacientes já apresentam complicações 
derivadas não somente do tratamento médico como do processo de 
desenvolvimento da doença.  Para Sampaio et al.27 a fisioterapia na equipe 
multidisciplinar oncológica tem atuado com o intuito de restaurar ou 
melhorar a funcionalidade e melhorar a qualidade de vida desses pacientes.

Quando questionados em quais fases do tratamento oncológico os 
profissionais atuavam, era sempre pontuado o fato de no pós-operatório o 
atendimento acontecer tardiamente. Em um estudo realizado por Dennett 
et al.5, onde os autores entrevistaram profissionais ligados ao exercício e 
reabilitação de pacientes oncológicos na Austrália, observou-se que uma 
das dificuldades para a reabilitação necessária era a falta de conhecimento 
por parte dos médicos sobre os benefícios que o exercício pode trazer 
na reabilitação de pacientes oncológicos, dificultando o encaminhamento 
desses pacientes para os profissionais da área.  Este estudo caracteriza como 
a fisioterapia ainda é vista como uma terapia principalmente reabilitadora 
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não valorizando a sua importância nas fases pré-tratamento. Ainda assim, 
o pré-operatório foi citado por 29% dos participantes deste estudo, onde 
a atuação acontece com o intuito de melhorar o condicionamento dos 
pacientes afim de torná-los aptos a realizar os procedimentos terapêuticos, 
prevenir possíveis complicações, e orientá-los de forma educativa sobre o 
pré e pós-operatórios.4,10 

Dos 45 participantes da pesquisa, 33 afirmaram já ter atendido 
pacientes oncológicos em cuidados paliativos. Os cuidados paliativos foram 
desenvolvidos para atender pacientes que não possuem prognóstico de cura, 
promovendo conforto, manutenção da capacidade funcional e diminuindo 
os sintomas decorrentes da doença, através de uma equipe multidisciplinar 
levando em conta aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais.3,11 Ressalte-
se que as condutas adotadas divergiram parcialmente daquelas citadas para os 
pacientes em tratamento curativo. Estas divergências podem ser justificadas 
pelas complicações apresentadas por estes pacientes no curso da sua doença 
e que incluem além da dor, fadiga e dispneia de forma significativa.11,17 

No presente estudo, 96% dos fisioterapeutas afirmaram dar orientações 
aos pacientes para a realização de exercícios em domicílio. A Fisioterapia 
tem como um dos principais objetivos manter a independência dos 
pacientes tratados, para que eles consigam desenvolver as atividades de 
vida diária da melhor maneira possível. Para isso é importante que tanto 
os pacientes quanto seus familiares ou cuidadores estejam cientes das 
limitações causadas pela doença e seu tratamento e serem capazes de se 
adaptarem à essa realidade.4,28 

É importante ressaltar que apesar de se tratarem de duas unidades que 
oferecem o tratamento oncológico e o serviço fisioterapia, as instituições 
A e B são duas instituições que não podem ser comparadas de forma 
direta, pois não apresentam a mesma dinâmica de serviço, como afirmado 
anteriormente, sendo essa uma limitação do estudo. A instituição B não 
realiza serviço ambulatorial de Fisioterapia dentro da Unidade de Alta 
Complexidade em Oncologia (UNACON). Neste caso, os pacientes eram 
encaminhados para os serviços oferecidos na rede do hospital, sendo esses 
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serviços do tipo ambulatorial, enfermaria ou UTI. No caso da Instituição 
A, o serviço acontece inteiramente no âmbito ambulatorial e voltado para 
o paciente oncológico. 

Entretanto foi de comum acordo para a maioria dos participantes 
que ambas as instituições oferecem recursos suficientes para o tratamento 
adequado de pacientes oncológicos, tanto durante o tratamento quanto na 
fase de cuidados paliativos. Isto é um resultado importante, visto que as 
duas instituições atendem pelo Sistema Único de Saúde, oferecendo, desta 
forma, atendimento de qualidade ao usuário, principalmente ao de baixa 
renda, que normalmente tem dificuldade de acesso à serviços de melhor 
qualidade.

  CONCLUSÃO

Foi possível concluir através do presente estudo que os fisioterapeutas 
têm atuado geralmente nas fases de pós-operatório e cuidados paliativos 
e atendendo principalmente pacientes com neoplasia de mama, cabeça 
e pescoço e pulmão. Atuam ainda nas repercussões que o câncer e o 
tratamento oncológico podem causar, principalmente o linfedema, 
limitação de ADM e a dispneia, utilizando diversos recursos e terapias para 
atender de melhor forma esses pacientes nas diversas fases do tratamento. 
A divulgação desses resultados é de grande valia para a disseminação do 
conhecimento na área de fisioterapia em oncologia, em especial na cidade 
de Salvador, Bahia.
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