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 COFFITO 364/2009 
Reconhece a especialidade Fisioterapia Onco-funcional, como
especialidade própria e exclusiva do profissional Fisioterapeuta.

 Resolução COFFITO390/2011
Considerando a necessidade de aprimoramento da nomenclatura da
especialidade profissional de forma que atenda aos anseios da
comunidade cientifica;

 “Art. 1 Reconhecer e denominar a Fisioterapia Oncológica , como 
especialidade própria e exclusiva do profissional Fisioterapeuta.”



 A Fisioterapia em Oncologia atua de forma integral e interdisciplinar 
na promoção à saúde, detecção precoce, diagnóstico e tratamento
dos distúrbios cinéticos funcionais provenientes das intercorrências 

oncológicas e cuidados paliativos em todos os níveis de atenção 
(atenção básica, de média e de alta complexidade) resgatando a 

funcionalidade do indivíduo, por meio do diagnóstico fisioterapêutico, 
prescrição e execução de métodos, técnicas e recursos 

fisioterapêuticos e educativos.





50% casos novos estimados

(WHO, 2008)
Fonte: Global Action Against Cancer, 2005



Fonte: Global Action Against Cancer, 2005

cerca de dois terços dos óbitos 

por câncer (WHO,2008)













fonte: DATASUS, 2016

14.388 mil

(SIM)

* 9.675 mil

mulheres



fonte: DATASUS, 2016

*14.811
(SIM)



NOVOS   CASOS (2016)                                                           596 mil(*)

MORTALIDADE (2016)                                                              197 mil

Pacientes atendidos no SUS (2016)

Internações (anual)                                   158 mil

Tratamento ambulatorial:

Quimioterapia (mês) 126.910 mil
Radioterapia    (mês) 86.966  mil

Fontee: Datasus & INCA
(*) Exceto câncer de pele não melanoma



(MS, 2013)

2013

40%

R$ 2,8 bilhões 



Inca/Estimativa de câncer, 2016





Política Nacional de 
Atenção Oncológica 
Portaria GM Nº 2.048 de 03/09/2009 - Subseção VIII

PROMOÇÃO DA 
SAÚDE

DETECÇÃO  
PRECOCE

TRATAMENTO

CUIDADOS 
PALIATIVOS



Níveis de atenção:
Primária
Secundária
Terciária 

Modalidades de atendimento:
Promoção
Prevenção
Diagnóstico
Tratamento
Reabilitação 
Cuidados paliativos 





http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/pdf_final_Cancerfatoresrisco.pdf



Vitaminas e micronutrientes 

Fibras (verduras, frutas, legumes, cereais) 



V – AUTO EXAME DAS MAMAS

1) Quando e como deve Ser Feito: 





 Medo da morte
 Preconceito
 Medo da dor
 Medo do sofrimento
 Conseguirá cuidado?
 Haverá força para cuidar?
 Saberá cuidar?
 Medo do desconhecido
 Alta tecnologia, hospitalização,cronicidade, 

gravidade
 Aspectos religiosos



RASTREAMENTO 

80% casos  novos são 
diagnosticados em estadios

avançados 
III ou  IV

(GEBRIM, 2009; INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA 
SILVA, 2011; OLIVEIRA E. X. G et al., 2011)



TRATAMENTO MORBIDADES

3 MILHÕES anualmente 
em todo mundo

(HARRIS et al., 2012; JEMAL et al., 2011) 

10% e 64% das mulheres com CA de mama irão apresentar pelo
menos um sintoma no membro superior no período de 6 meses
e 3 anos após a cirurgia. (Hayes et al.,2012b)

20% 
linfedema

12% a 51%
dor



Qual o campo de atuação do Fisioterapeuta na oncologia?

REABILITAÇÃO



Quando iniciar o acompanhamento 
fisioterapêutico ? 



Primeiro contato com a paciente





O que a fisioterapia pode fazer na 
prevenção e tratamento das complicações 

pós-operatórias?













Na  visão multidisciplinar em cuidados 
paliativos, qual o nosso papel?

 Alívio do sofrimento
 Apoio emocional
 Apoio familiar
 Apoio espiritual
 Alivio dos sintomas
 Infra estrutura 
 Cuidador 

Marcucci, 2004
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