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RESUMO
Introdução A prática de exercício físico regular com intensidade moderada por pacientes com câncer é segura durante
o tratamento, reduz a fadiga oncológica, aprimora a capacidade física e a qualidade de vida. Dessa forma, com o
intuito de ampliar a adesão destes pacientes, a cartilha educativa apresenta-se como um recurso eficaz, pois desenvolve
a autonomia, facilita o entendimento, desconstrói mitos e pode ser utilizada na ausência do profissional de saúde.
Objetivo descrever a experiência da elaboração de uma cartilha informativa para pacientes oncológicos quanto à
prática de exercício físico. Método Trata-se de um relato de experiência acerca da produção de uma cartilha ao final
do estágio em uma clínica oncológica. Resultados e Discussão Obteve-se uma cartilha em formato de folder, ilustrada
e de fácil compreensão, com informações sobre o câncer; a competência do fisioterapeuta em prescrever exercício
físico; tipos de exercícios; recomendações gerais sobre tempo e intensidade; a necessidade de buscar o profissional
para prescrevê-los; e a importância de manter-se fisicamente ativo. Conclusão A construção da cartilha ajudou a
aprimorar conhecimentos, a transmiti-los de forma acessível e mostrou-se efetiva para incentivar e esclarecer dúvidas
de pacientes oncológicos sobre a prática de exercício físico.
Palavras-chave: fisioterapia, neoplasias, doença crônica, efeitos adversos, exercício físico, qualidade de vida.

ABSTRACT
Introdution The practice of regular physical exercise with moderate intensity by cancer patients is safe during treatment,
reduces cancer fatigue, improves physical capacity and quality of life. Thus, in order to increase the adherence of these
patients, an educational booklet is an effective resource, as it develops autonomy, facilitates understanding, deconstructs
myths and can be used in the absence of the health professional. Objective describe the experience of preparing an
information booklet for cancer patients regarding the practice of physical exercise. Methods It is an experience report
about the production of a booklet at the end of the internship in an oncology clinic. Results and DIscussion A
booklet in the form of a folder was obtained, illustrated and easy to understand, with information about cancer; the
physiotherapist’s competence in prescribing physical exercise; types of exercises; general recommendations on time
and intensity; the need to seek the professional to prescribe them; and the importance of staying physically active.
Conclusion The construction of the booklet helped to improve knowledge, to transmit it in an accessible way and
proved to be effective in encouraging and clarifying doubts of cancer patients about the practice of physical exercise.
Keywords: Physical therapy specialty, neoplasms, chronic disease, adverse effects, exercise, quality of life.
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Fisioterapia na atenção ao paciente com câncer

INTRODUÇÃO
Câncer,

também

Existem diversas classes de medicamentos
conhecido

como

neoplasia maligna, é o termo referente ao
conjunto de mais de 100 doenças malignas, que
se caracterizam por uma proliferação rápida e
desordenada de células anormais, as quais podem
invadir tecidos adjacentes e órgãos à distância
por acometerem a corrente sanguínea . Essa
(1)

patologia é originada a partir de mutações no Ácido
Desoxirribonucleico (DNA) de células normais ou
modificações epigenéticas, que alteram a expressão
gênica sem transformar a estrutura física do DNA.
Essas alterações podem ativar proto-oncogenes
-genes especiais, geralmente, inativos em células
normais- transformando-os em oncogenes, que
são responsáveis pelo desenvolvimento de células
cancerígenas

.

(1,2)

O câncer é um problema de saúde pública
de impacto mundial, em que sua incidência e
prevalência estão em rápida ascensão. As causas
são complexas, mas refletem o envelhecimento
da

sociedade,

crescimento

populacional

e

transformações na distribuição e na prevalência
dos fatores de risco da doença, principalmente
relacionados ao desenvolvimento socioeconômico.
Hoje, no Brasil, o câncer é a segunda causa de
mortalidade mais prevalente, tornando-o um dos
principais problemas de saúde pública que assolam
a população brasileira

. Segundo o Instituto

(2)

Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
(INCA), na estimativa para os anos 2020/2022,
foram previstos 625 mil casos novos a cada ano .
(3)

utilizados pelos pacientes oncológicos. Entre
eles, os quimioterápicos antineoplásicos são os
mais conhecidos pela população, os quais atuam
diretamente sobre as células em diferentes fases
do ciclo celular, podendo ser administrados
isoladamente ou associados a outros fármacos.
Além disso, conforme a necessidade também
podem

ser

imunoterápicos,

prescritos

hormonioterápicos,

analgésicos

opioides,

antieméticos, antidepressivos, corticoesteroides,
entre outros (4).
Apesar de necessário e dos benefícios
advindos

do

tratamento

medicamentoso

comumente causa efeitos colaterais, como a
toxicidade de diversos órgãos e tecidos, a qual
pode gerar acometimento dos nervos periféricos,
injúrias

cardiovasculares,

fadiga

crônica,

depressão, ansiedade, redução das funções
cognitivas, caquexia – caracterizada pela redução
expressiva de massa corporal, principalmente
muscular, podendo estar associada ou não à perda
de massa gorda – e entre outros. A presença
destes sintomas deprime o bem-estar destes
pacientes, visto que pode gerar dificuldades na
execução das tarefas de vida diárias, diminuição
da participação social e do desempenho laboral,
interferindo negativamente na qualidade e vida (5).
Dentro dessa perspectiva, com o intuito
de minimizar os efeitos colaterais gerados pelo
tratamento e os prejuízos na funcionalidade de
pacientes oncológicos, a prática de exercício
físico apresenta-se como uma intervenção
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eficaz(5). No passado, acreditava-se que pacientes
portadores de doenças crônicas, como o câncer,
deviam manter-se em repouso para a recuperação
e, assim, eram orientados por seus médicos a
reduzirem as atividades físicas. Atualmente, em
contrapartida, estudos apontam que o repouso
em excesso pode promover grandes malefícios,
como atrofia muscular, perda funcional e redução
da amplitude dos movimentos do paciente (6).
A prática de exercício físico regular com
intensidade moderada por pacientes com câncer
é segura durante o tratamento, reduz a fadiga
oncológica, aprimora a capacidade física e a
qualidade de vida. Ademais, é um recurso não
farmacológico, logo não gera efeitos adversos
provocados pela polifarmácia que estes pacientes
utilizam. No entanto, como qualquer tratamento,
caso seja praticado incorretamente pode causar
malefícios à saúde. Deste modo, é necessário ser
orientado por profissionais capacitados, como o
fisioterapeuta, que respeitará a individualidade de
cada paciente para prescrevê-lo (6,7).

MÉTODOS
Trata-se de um relato de experiência
acerca da produção de uma cartilha informativa
final do estágio em uma clínica de oncologia no
município de Belém no estado do Pará. A cartilha
foi elaborada a partir da busca bibliográfica,
embasar as informações utilizadas e atualizadas,
no período de 2015 a 2021, sobre os assuntos
exercício físico e pacientes oncológicos, nas bases
de dados Scielo e Pubmed e nos sites do INCA e
do Instituto Oncoguia.
Foram utilizados o programa Microsoft
Office Publisher e o criador de caça palavras
online Geniol para confeccionar esta ferramenta.
A cartilha foi construída em fevereiro de 2021,
sob orientação do fisioterapeuta responsável pela
preceptoria do estágio, e entregue aos pacientes
em tratamento na clínica após a sua finalização.

RESULTADOS
Obteve-se uma cartilha em formato

Dessa forma, com o intuito de ampliar

de folder, ilustrada e de fácil compreensão,

a adesão de paciente oncológicos, a cartilha

visando o esclarecimento deste paciente sobre

educativa

recurso

o exercício físico, com informações sobre o

eficaz, pois desenvolve autonomia, facilita o

câncer; repercussões do tratamento oncológico

entendimento, desconstrói mitos e pode ser

na funcionalidade do paciente; a competência do

utilizada na ausência do profissional de saúde .

fisioterapeuta em prescrever exercícios físicos e

Deste modo, o objetivo deste estudo é descrever

os benefícios desta prática; recomendações gerais

a experiência da elaboração de uma cartilha

sobre tempo e intensidade; a necessidade de buscar

para pacientes oncológicos quanto à prática de

um profissional especializado para prescrevê-

exercício físico.

los; tipos de exercícios físicos; e exemplos de

apresenta-se

como

um

(8)

atividades físicas para praticar, ressaltando a
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importância de manter-se fisicamente ativo e os

Além disso, a cartilha estimula a interação

malefícios do sedentarismo na condição de saúde.

com o leitor, pois foi construído um caça-palavras
ao final para fixar o conhecimento adquirido.
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DISCUSSÃO

de treino de força durante a semana, pois, entre

De acordo com Nogueira e Lima
(2018) em sua revisão narrativa da literatura
sobre câncer, sistema imunológico e exercício, a
prática regular de exercícios físicos por pacientes
com câncer, supervisionados por profissionais
habilitados, durante e após o tratamento
oncológico, com duração de no mínimo 150
minutos semanais de treino cardiorrespiratório
associado à 2 vezes na semana de exercício de
força muscular, evidentemente, gera benefícios
nos aspectos fisiológicos, funcionais, na saúde
mental, emocional e na percepção do bem-estar
deste público .
(5)

Somado

a

isso,

destacam

outras

vantagens, como melhora na cognição, regulação
do apetite, redução da inflamação, dos efeitos
colaterais ocasionados pela terapia convencional,
de danos celulares e de outros efeitos deletérios
de comorbidades pré-existentes, a exemplo
de diabetes e obesidade, destruição de células
cancerígenas e regulação de genes. Além disso,
ressaltam que, devido as melhorias nas condições
de saúde destes pacientes, o exercício físico pode
ser considerado um tratamento adjuvante do
medicamentoso .
(5)

Em concordância com os autores
supracitados, o instituto Oncoguia, por meio
de um texto publicado pela American Cancer
Society, também recomendou o exercício de
intensidade moderada regularmente, por pelo
menos 150 minutos, incluindo no mínimo 2 dias

diversos benefícios, pode manter ou melhorar a
capacidade física, evitar a atrofia e fadiga muscular,
tornar o paciente independente para executar suas
atividades de higiene pessoal e instrumentais de
vida diária, potencializar a circulação sanguínea,
autoestima, o humor, relacionamento pessoal e
equilíbrio, o que minimiza o risco de quedas e
fratura, diminuir o desenvolvimento de doença
cardíaca,

recidiva

de

câncer,

osteoporose,

náuseas, ansiedade e depressão, contribuindo
para a melhora da qualidade de vida (6).
O autor ainda salienta que, embora um
programa de exercícios físicos produza melhores
condições de saúde no paciente com câncer,
a particularidade de cada indivíduo deve ser
respeitada. Dessa forma, antes de iniciar prática é
necessário que o médico oncologista esteja ciente
e que o profissional responsável pela prescrição
dos exercícios seja especializado, conheça seu
diagnóstico e suas limitações. A prescrição dos
exercícios deve considerar os hábitos de vida
anteriores à doença e atuais, a necessidade e o
interesse, o tipo e o estadiamento da doença, o
tratamento utilizado e condicionamento físico do
cliente.
Ademais, não há um consenso sobre
o tipo de exercício que deve ser realizado. O
importante é que ele objetive manter a resistência,
força muscular e flexibilidade para que o paciente
tenha capacidade de fazer o que deseja e precisa.
Quanto mais exercitar-se, melhor irá sentir-se (6).
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Nesta perspectiva, Cormie et al (9) em uma

a utilização do treinamento funcional como

revisão sistemática observaram que o exercício

recurso terapêutico para o desenvolvimento de

físico realizado regularmente é frequentemente

capacidades. Em clientes saudáveis visa prevenir

indicado e utilizado como um tratamento

lesões e desequilíbrios corporais, por meio da

oncológico complementar ao convencional. Além

correção de padrões de movimento e postura.

disso, notaram que pacientes que realizavam

Já em pacientes portadores de patologias, como

exercício físico desde o diagnóstico da patologia

o câncer, pretende restaurar à saúde, tratando

apresentavam menor risco de óbito, reincidência

lesões e disfunções, responsabilidade privativa do

da doença e efeitos colaterais. Deste modo,

fisioterapeuta (7).

indicaram a prática desta atividade como uma das
formas de intervenção na atenção ao câncer (9).
A

cartilha

educativa

Em conformidade com o Acordão,
Tomás

(10)

retrata que os fisioterapeutas por

produzida

serem especialistas em movimento e exercício,

recomenda aos pacientes com câncer o exercício

tendo conhecimentos sobre fatores de risco,

constantemente, de intensidade moderada, com

patologias e seus efeitos em todo o organismo,

no mínimo 150 minutos semanais, contemplando

são profissionais com expertise para promover,

pelo menos 2 dias de treino de força muscular.

orientar, prescrever e gerir programas de

No entanto, evidencia que é necessário procurar

atividade e exercício físico. Além disso, aborda

um profissional especializado para prescrever

que o exercício é uma excelente intervenção

o treinamento ideal para cada indivíduo, com

para promover o ganho de força, de potência,

base em suas necessidades individuais. Informa

resistência muscular, flexibilidade, equilíbrio

déficits funcionais que podem ser causados como

e para prevenir alterações fisiopatológicas e

consequência do tratamento oncológico e os

suas limitações na funcionalidade do paciente,

benefícios da prática regular do exercício físico.

contribuindo para um melhor bem-estar

Outrossim, identifica e explica tipos de exercícios

Portanto, o fisioterapeuta apresenta-se como um

físicos, opções de atividades físicas para realizarem

profissional habilitado para orientar a prática de

no dia a dia e os prejuízos do comportamento

exercícios e atividades físicas por meio da cartilha

sedentário, objetivando incentivar a adesão do

educativa criada.

.

(10)

paciente para a prática e, principalmente, criar o

Segundo Torres et al (8), a cartilha educativa

interesse em ser fisicamente ativo com alegria em

de fácil leitura e compreensão oferece subsídios

sua rotina, reduzindo o repouso absoluto.

ao paciente para ser o agente transformador de

Com base no Acordão nº 497 de 30

sua própria saúde. Este recurso tem sido cada

de setembro de 2016 é competência, mas

vez mais utilizado no processo de educação em

não exclusiva, do profissional fisioterapeuta

saúde, principalmente no tratamento de doenças
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crônicas, visto que amplia o conhecimento sobre
a patologia e a satisfação do paciente, desenvolve
atitudes, habilidades e a autonomia, melhora a
adesão e facilita o entendimento de como suas
ações interferem na sua condição de saúde. Além
disso, a leitura constante da cartilha reforça
informações orais, esclarece dúvidas e auxilia na
tomada de decisões no cotidiano (8). Assim, este
recurso mostra-se eficaz para ampliar a adesão de
exercícios físicos, reduzindo o sedentarismo, por
pacientes com câncer.

CONCLUSÃO
A construção da cartilha educativa
ajudou a aprimorar conhecimentos teóricos
acerca do câncer e repercussões do tratamento,
da diferença entre exercício e atividade física, dos
malefícios do sedentarismo, do exercício físico e
seus benefícios neste público; e a transmiti-los de
forma acessível e concisa. Além disso, mostrouse efetiva para incentivar e esclarecer dúvidas de
pacientes oncológicos sobre a prática de exercício
físico.
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