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Resumo 

 

Introdução: O cuidador do paciente com câncer em cuidados paliativos enfrenta, além da 

sobrecarga física e emocional, uma sobrecarga extra que é a falta de conhecimento e 

informação que causam insegurança e sentimento de impotência por não saberem se estão 

prestando um cuidado adequado e correto. Essa problemática vem de encontro ao dever do 

fisioterapeuta em promover ações de educação em saúde e contribuir para a minimização 

desse fator negativo no cotidiano do cuidador domiciliar. Objetivo: Elaborar um guia 

informativo para os cuidadores de pacientes oncológicos em cuidados paliativos domiciliares 

com informações pertinentes a estratégias fisioterapeuticas para auxiliar e orientar o manejo 

adequado e esclarecer sobre as principais demandas nesse contexto. Materiais e método: 

Estudo metodológico descritivo, cujas etapas de elaboração foram constituídas por três fases: 

Levantamento bibliográfico; Estruturação do Guia informativo e Organização gráfica. 

Resultados: Esta pesquisa resultou em um guia informativo intitulado “Fisioterapia paliativa 

domiciliar: Métodos e técnicas de alívio de sintomas, prevenção e cuidados- Guia do 

cuidador”, contendo informações ricas em detalhes e ilustrações, linguagem clara e informal 

abordando os principais sintomas e as principais condutas fisioterapêuticas para minimizá-los. 

Conclusão: Espera-se que este trabalho contribua para a prática clínica do fisioterapeuta em 

cuidados paliativos e seja útil ao cuidador, auxiliando-o no manejo adequado e na melhoria do 

cuidado oferecido ao paciente paliativo e que o mesmo possa possibilitar futuros estudos a 

respeito da elaboração de materiais informativos direcionados aos cuidadores de pacientes 

oncológicos em cuidados paliativos domiciliares. 
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Abstract 

 

Introduction: The caregiver of cancer patients in palliative care faces, besides the physical 

and emotional burden, an extra burden that is the lack of knowledge and information that 

cause insecurity and feelings of impotence for not knowing if they are providing an adequate 

and correct care. This problematic meets the physical therapist's duty to promote health 

education actions and contribute to minimize this negative factor in the home caregiver's daily 

life. Objective: To prepare an informative guide for caregivers of cancer patients in home 

palliative care with information pertinent to physiotherapeutic strategies to help and guide the 

appropriate management and clarify the main demands in this context. Materials and 

method: A descriptive methodological study, whose elaboration stages were composed of 

three phases: bibliographic survey; structuring of the informative guide and graphic 

organization. Results: This research resulted in an informative guide entitled "Home 

palliative physical therapy: Methods and techniques for symptom relief, prevention and care - 

Caregiver's guide", containing information rich in details and illustrations, clear and informal 

language addressing the main symptoms and the main physical therapy procedures to 

minimize them. Conclusion: It is expected that this work contributes to the clinical practice 

of the physiotherapist in palliative care and be useful to the caregiver, helping him/her in the 

adequate management and improvement of the care offered to the palliative patient and that it 

may enable future studies regarding the elaboration of informative materials directed to the 

caregivers of oncologic patients in home palliative care. 
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1 INTRODUÇ ÃO 

O termo câncer compreende mais de cem doenças malignas sendo caracterizado por 

uma alteração celular anormal. Essas alterações celulares tendem a ser agressivas e 

incontroláveis se descobertas tardiamente, podendo se espalhar para várias regiões do corpo, 

ocasionando inúmeras repercussões (INCA, 2022). Em 2018 foram notificadas 

aproximadamente 9,6 milhões de mortes no mundo por causa do câncer segundo a 

Organização Panamericana da Saúde (OPAS, 2020). Uma estimativa do Instituto Nacional do 

câncer para o Brasil no triênio de 2020, 2022 e 2023, seria a ocorrência de 625 mil novos 

casos de câncer (INCA, 2019). 

 No Brasil, a Portaria Nº 874, de 16 de maio de 2013, institui a política nacional para 

a prevenção e controle do câncer na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças 

crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e estabelece na Sessão V, Art. 13, que 

o paciente com câncer tem direito ao cuidado integral desde sua prevenção até os cuidados 

paliativos de fim de vida (BRASIL, 2013). Os cuidados paliativos (CP) são descritos como 

um conjunto de métodos que melhoram a qualidade de vida de pacientes e suas famílias com 

diagnóstico de doenças ameaçadoras da vida. Tais métodos incluem identificação precoce, 

avaliação da dor e tratamento correto, além de tratar todos os demais sintomas e problemas de 

cunho físico, emocional, social e espiritual com foco no alívio do sofrimento e qualidade de 

vida (WHO, 2002). A Resolução nº 41, de 31 de Outubro de 2018 dispõe sobre as diretrizes 

para a organização dos cuidados paliativos à luz dos cuidados continuados integrados no 

âmbito SUS e determina que os CP, devem fazer parte dos cuidados continuados integrados 

os quais são ofertados pela Rede de Atenção a Saúde (RAS) e em todos os níveis de atenção à 

saúde, básica, ambulatorial, hospitalar e domiciliar, sendo ofertados por uma equipe 

multiprofissional (BRASIL, 2018).  

Dentro da equipe multidisciplinar de cuidados paliativos, encontram-se vários 

profissionais, e dentre estes o fisioterapeuta, que tem um papel indispensável na atenção ao 

paciente paliativo. De acordo com a Resolução nº 539, de 27 de Setembro de 2021 que dispõe 

sobre a atuação do fisioterapeuta em ações de CP, todos os fisioterapeutas, devem oferecer 

atendimento paliativo a todos os pacientes com doenças ameaçadoras da vida e estes o devem 

fazer de acordo com os níveis de complexidade e seus respectivos graus de formação e 

competências em CP, visando um atendimento adequado e seguro ao paciente (COFFITO, 

2021). No Art. 4°; IV, a resolução enfatiza sobre o dever do fisioterapeuta em promover 



 

 

educação em saúde aos cuidadores e discorre a respeito de responder as necessidades dos 

mesmos, sobre a execução do cuidado ao paciente, execução de procedimentos prescritos pelo 

fisioterapeuta e intervenções de prevenção, promoção e recuperação da saúde de familiares e 

cuidadores (COFFITO, 2021). 

Nesse sentido, observou-se que o paciente oncológico apresenta uma enorme carga 

de sintomas e efeitos colaterais advindos do tratamento e da própria doença que interferem no 

seu bem estar e independência, apresentando rápido declínio funcional, necessitando de 

assistência parcial ou total para realização de suas atividades instrumentais e básicas de vida 

diária (SILVA, 2021). Nesse contexto de extrema fragilidade emocional encontra-se o 

familiar/cuidador do paciente oncológico em CP. Este enfrenta além da sobrecarga física e 

emocional uma carga extra, que é a insegurança e o medo, ocasionados pela falta de 

conhecimento e técnicas de manejos que geram sentimentos de impotência por não saberem 

se estão prestando um cuidado adequado e correto (CUNHA et al., 2018; SILVA, 2021; 

HEYNSBERGH et al., 2018; MOREIRA; FERREIRA; COSTA, 2012). 

Com vista nessa problemática, este estudo teve por objetivo elaborar um guia 

informativo para fornecer aos cuidadores de pacientes oncológicos em cuidados paliativos 

domiciliares informações pertinentes a estratégias fisioterapeuticas que possam auxiliar e 

orientar o manejo adequado e fornecer esclarecimentos sobre as principais demandas nesse 

contexto, com vista a melhorar a qualidade de vida tanto do paciente quanto do seu cuidador. 

Seus objetivos são: apresentar informações a respeito do câncer e dos cuidados paliativos; 

informar a respeito dos principais sintomas que podem ser amenizados com estratégias 

fisioterapeuticas, orientar através de imagens e linguagem acessível o passo a passo do 

manejo adequado de mudanças de decúbito, posicionamentos funcionais, conservação de 

energia, alívio de sintomas, prevenção de agravos e orientações de autocuidado ao cuidador. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

Esta pesquisa foi realizada através de um estudo metodológico descritivo, cujas 

etapas de elaboração foram constituídas de três fases: Fase 1. Levantamento bibliográfico; 

Fase 2. Estruturação do Guia informativo; Fase 3. Organização gráfica (Design, ilustrações e 

fotografias).  



 

 

Fase 1. Levantamento bibliográfico: foi realizado em artigos científicos, livros, 

manuais validados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Academia Nacional de 

Cuidados Paliativos (ANCP) e The Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA).  

Fase 2. Estruturação do guia informativo: conta com 26 páginas, frente e verso com 

dimensão de 148 x 210 mm, contendo capa, contra capa, sumário, introdução e 

desenvolvimento do conteúdo com tópicos em forma de perguntas e respostas, elementos 

textuais, figuras e fotografias. Os tópicos contem informações sobre Câncer; Cuidados 

paliativos; Alívio de sintomas como: Dispneia, Edema, Lesões por pressão, Delírium, 

Náuseas; Posicionamento funcional; Manejo de mudanças de decúbito; Conservação de 

energia e orientações adicionais sobre prevenção de quedas e autocuidado direcionado ao 

cuidador. 

Fase 3. Organização gráfica: foi elaborada pelos autores com a utilização do software 

Adobe Fhotoshop, Editor e banco de imagens Canva, e banco fotográfico dos próprios 

autores. 

 

3 RESULTADOS  

O desenvolvimento do guia informativo seguiu a metodologia proposta com rigor e 

obteve um resultado satisfatório. O guia informativo recebeu o título de “Fisioterapia paliativa 

domiciliar: Métodos e técnicas de alívio de sintomas, prevenção e cuidados- Guia do 

cuidador”, contem informações ricas em detalhes e ilustrações, linguagem clara e informal. 

O guia aborda conceitos sobre o câncer e cuidados paliativos, métodos e técnicas de 

forma exemplificada e didática, abordando os principais sintomas e as principais condutas 

fisioterapeuticas para minimiza-los, apresentando um passo a passo ilustrado e um capítulo 

especial direcionado ao próprio cuidador com exercícios de relaxamento, dicas de saúde e 

orientações.  

 O guia foi escrito na fonte Open Sans, tamanho 28 na cor azul escuro, títulos em 

caixa alta em formato de perguntas na cor laranja. A dimensão do documento é de 148 x 210 

mm, em formato vertical, sendo um arquivo para uso virtual não impresso contendo 26 

páginas. 

 

 

 



 

 

Páginas 1,2,3 - Apresentam a capa, contra capa e sumário respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Páginas 4,5,6 - Abordam o câncer, cuidados paliativos e fisioterapia paliativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páginas 7,8,9 - Abordam tópicos sobre falta de ar, exercícios respiratórios e medidas de conservação de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Páginas 10,11,12 –Abordam adaptações ambientais, oxigenoterapia e como amenizar o edema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Páginas 13,14,15 - Abordam prevenção de lesões, posicionamento correto e uso de travessa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Páginas 16,17,18- Mostram o passo a passo da colocação da travessa e como amenizar enjoos e delírium. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Páginas 19,20,21 – Abordam delírium, quedas, engasgos e o capítulo “Especial para o cuidador”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Páginas 22,23,24 - Abordam autocuidado, medidas de relaxamento e automassagem. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Páginas 25,26 – Apresenta a finalização da cartilha e suas referências. 

 

 

 

 



 

 

4 DISCUSSÃO 

O guia Fisioterapia paliativa domiciliar: Métodos e técnicas de alívio de sintomas, 

prevenção e cuidados- Guia do cuidador, vem de encontro a carência de recursos educativos 

na área de cuidados paliativos, principalmente no que se refere ao cuidador. A literatura é 

escassa para esse público, entretanto, o uso de cartilhas educativas em saúde é bem aceita e 

tem resultados satisfatórios no que tange à diminuição da insegurança no cuidado e ao 

desenvolvimento de habilidades e autonomia na tomada de decisão diária (RIEDL et al., 

2020). 

Partindo desse princípio, o guia aborda o manejo de alguns sintomas recorrentes em 

CP, como a dispneia, um sintoma predominante em até 70% dos pacientes em fase avançada e 

que causa extrema angústia tanto no paciente quanto em seus familiares e cuidadores 

(BRASIL, 2013; SILVA, 2021). Trabalhou-se no guia medidas de conforto, técnicas de 

posicionamento, conservação de energia, oxigenoterapia e adaptações ambientais que visam à 

minimização desse sintoma. 

Outro ponto discorrido é a prevenção e controle das lesões por pressão. Essas lesões 

surgem em diversos locais com proeminências ósseas por consequência do tempo prolongado 

na mesma posição, umidade e fricção da pele sensibilizada, ocorrem mais frequentemente em 

pacientes acamados, que têm pouco ou nenhum movimento ativo levando-os a limitação 

funcional, sofrimento e óbito precoce (GOMES et al., 2022). Pensando nisso, o guia traz 

inúmeras orientações preventivas e um passo a passo abordando as mudanças de decúbito e o 

uso correto da “travessa”, item usado em ambiente hospitalar para facilitar o manejo de 

pacientes com alguma imobilidade. 

O mesmo também apresenta um capítulo sobre métodos de alívio e prevenção do 

delírium, que é uma síndrome neurológica causada por fatores metabólicos que causam 

confusão mental e resultam em agitação, sonolência, alucinações, apatia e agressividade 

(WILSON et al., 2020). O delírium é uma síndrome que pode ser amenizada e prevenida com 

métodos não farmacológicos (D’ALESSANDRO, 2020; FERREIRA; MEDONÇA, 2017), e 

por ser um sintoma frequente e incapacitante em pacientes paliativos foi dedicado um capítulo 

para explicar como esse sintoma pode ser amenizado e prevenido. 

Outro ponto importante incluído no guia foi o capítulo “Especial para o cuidador”. O 

cuidador é o principal ator no cuidado ao paciente paliativo, desempenha cuidados complexos 

como a gestão dos sintomas, administração dos medicamentos, curativos, alimentação e 



 

 

higiene (DELALIBERA; BARBOSA; LEAL, 2018). Este abdica de sua própria vida, saúde e 

lazer para prestar cuidados ao seu ente querido o que lhe acarreta em inúmeros eventos 

adversos como depressão, ansiedade e prejuízos a sua qualidade de vida (GARCIA et al., 

2021). Para Meneguin e Ribeiro (2016), as necessidades dos cuidadores são negligenciadas, 

em frente às múltiplas demandas do paciente, a equipe de saúde acaba não dando atenção 

devida as necessidades do cuidador. Buscando atender essa problemática o capítulo “Especial 

para o cuidador”, trás orientações, dicas de autocuidado e reflexões para que o cuidador se 

sinta acolhido e valorizado. 

A construção deste guia baseou-se em outros trabalhos (RIEDL et al., 2020; ROCHA 

et al., 2019; SILVA et al., 2022), na experiência e desenvolvimento dos mesmos, construindo 

um guia claro e didático, assegurando que o resultado final obtivesse o mesmo sucesso. Para 

os autores acima mencionados é de suma importância oferecer um conteúdo simplificado, de 

fácil compreensão e ilustrativo. 

A utilização de métodos de educação em saúde proporcionam maior clareza e pode 

intensificar e exemplificar as informações prestadas pelos profissionais de saúde (VARELA et 

al., 2017; ALBUQUERQUE et al., 2016). Sabendo disso, esta proposta de um guia de 

fisioterapia paliativa proporcionará ao cuidador uma ferramenta que o auxiliará a recordar as 

orientações do fisioterapeuta intensificando sua compreensão e assimilação. 

Para Castro e Junior (2014), que construíram e validaram uma cartilha para pacientes 

queimados, consideraram que a cartilha informativa foi bem avaliada pelos usuários sendo 

considerado um recurso importante para esclarecimentos de dúvidas e desenvolvimento de 

habilidades. 

A relevância de materiais educativos em saúde é de suma importância, entretanto, 

não se tem base científica consolidada a respeito de materiais educativos voltados a cuidados 

paliativos em domicílio (VALE et al., 2019). Há escassez na literatura pesquisada que façam 

menções a trabalhos educativos no campo de CP domiciliares realizados por profissionais 

fisioterapeutas apontando uma lacuna para possíveis estudos e contribuições futuras. 

 

5 CONCLUSÃO 

O guia informativo “Fisioterapia paliativa domiciliar: Métodos e técnicas de alívio de 

sintomas, prevenção e cuidados- Guia do cuidador”, é uma ferramenta que pode ser muito útil 

ao cuidador do paciente oncológico em cuidados paliativos domiciliares, pois aborda de 



 

 

maneira objetiva e clara, métodos e técnicas extremamente úteis no cuidado ao paciente 

oncológico paliativo em domicílio.  

Sabendo que o público alvo da cartilha possui múltiplas demandas e necessitam de 

inúmeras intervenções individualizadas, é imprescindível que a cartilha seja utilizada pelo 

profissional fisioterapeuta capacitado em cuidados paliativos mediante avaliação criteriosa e 

individual de cada paciente prezando pela sua qualidade de vida e segurança. Para isto é 

essencial sua aplicação e validação, bem como sua atualização mediante ao avanço do 

conhecimento sendo isto uma limitação que será suprimida futuramente. 

Espera-se que este trabalho contribua para a prática clínica do fisioterapeuta em 

cuidados paliativos e seja útil ao cuidador, auxiliando-o no manejo adequado e na melhoria do 

cuidado oferecido ao paciente paliativo e possibilite futuros estudos a respeito da elaboração 

de materiais informativos direcionados ao cuidadores de pacientes em cuidados paliativos 

domiciliares tendo em vista a lacuna na literatura a este respeito. 
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