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Resumo  
O câncer de pulmão é um tumor maligno de alta prevalência apresentando-se tardiamente 
com elevada taxa de incidência, causado principalmente pelo tabagismo e a tosse como o 
sintoma mais encontrado. A fisioterapia é um recurso indispensável, agindo para minimizar as 
consequências da doença e os efeitos do tratamento. O objetivo deste trabalho foi verificar os 
benefícios da fisioterapia em pacientes com câncer de pulmão. Através de revisão de literatura 
em livros e artigos selecionados entre 2007 a 2017. O programa de tratamento fisioterápico é 
indicado através de recursos, técnicas e exercícios para o alívio do sofrimento, da dor e outros 
sintomas estressantes, para que os pacientes sejam os mais ativos, com qualidade de vida, 
dignidade e conforto. Conclui-se que as técnicas e recursos que podem ser empregados, 
minimizam os efeitos causados pelo câncer de pulmão e tratamento oncológico. 
Palavra-chave: Fisioterapia, Neoplasia pulmonar, Qualidade de vida, Tratamento paliativo. 

Abstract 
The lung cancer is a malignant tumor of high prevalence showing belatedly with high incidence 
rate, caused mainly by tabagism and cough is the most common symptom. The physiotherapy 
is a indispensable resource, acting to minimize the consequences of the illness and the effects 
of the treatment. The objective of this paper was to verify the benefits of the physiotherapy in 
pacients with lung cancer. Through the review of literature in books and articles selected 
between 2007 and 2017. The fisioterapic treatment program is indicated though resources, 
techniques and exercises for the relief of the suffering, the pain and other stressful symptons 
so the patients can be more active, with quality of life, dignity and comfort. It is concluded that 
the techniques and resources that can be used minimize the effects caused by the lung cancer 
and oncologic treatment. 
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Introdução  

O câncer de pulmão ou carcinoma brônquico refere-se a um tipo maligno 

caracterizado pela transformação epitelial de células nas vias aéreas 

traqueobrônquica com resposta ao estimulo cancerígeno com proliferação anormal, 

invasiva e com descontrole celular. Classificado em dois grupos, os carcinomas de 

células pequenas e os de células não – pequenas. Os tumores de pequenas células 

crescem mais rapidamente e geralmente quando diagnosticado já disseminou para 

outros órgãos, enquanto o tumor de células não pequenas tem crescimento e 

disseminação mais lenta [1-3]. 
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a classificação 

histológica é dividida em quatro principais tipos que abrangem 95% dos casos. O 

carcinoma de células escamosas localizado no centro dos brônquios segmentares e 

subsegmentares, o adenocarcinoma que tem uma maior prevalência entre homens e 

mulheres que se localiza na periferia em forma de nódulos culminando em processo 

dessiminativo de metástase, o carcinoma indiferenciado de pequenas células 

originado nos brônquios terminais e alvéolos apresentando um crescimento mais lento 

podendo infiltrar ao longo da parede brônquica e por fim o carcinoma indiferenciado 

de células  grandes com crescimento rápido [4]. 

Desta forma as células cancerígenas começam a se proliferar em estrutura 

circunvizinhas dividindo-se rapidamente tendo uma agressão rápida e incontrolável 

levando a formação de metástase. Na maioria das vezes o diagnóstico acontece na 

forma avançada tornando o tratamento mais uma forma paliativa do que uma forma 

de cura [5]. 

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimou 17.330 novos casos para 

homens de câncer de traqueia, brônquio e pulmões e 10.890 para mulheres entre 

2016 e 2017 no Brasil. No início do século XX o câncer de pulmão era visto como uma 

doença rara transformando-se na doença neoplásica mais frequente e letal do mundo, 

representando atualmente 90% da mortalidade. Portanto, torna-se um grande desafio, 

apesar de todos os avanços nos tratamentos, manter uma taxa de sobrevida inferior 

a 13%, onde a média de tempo de tratamento não passe de 6 a 12 meses após o 

diagnóstico [6,7]. 

O principal fator de risco é o tabagismo, pois a chance de desenvolver o 

câncer de pulmão é de 20 a 30 vezes maior em quem fuma quando comparado a 

quem não têm esse hábito, sendo a causa em 90% dos casos e, portanto, quanto 

maior o número de cigarro e o tempo que a pessoa fuma, maior o risco de desenvolver 

o câncer de pulmão [8-10]. 

Apesar do tabagismo ser o principal fator de risco, também há outros fatores 

importantes para o desenvolvimento desta doença como a exposição a carcinógenos 

ocupacionais e ambientais, poluição de ar principalmente a exaustão motor e diesel, 

tabagismo passivo, repetidas infecções pulmonares, histórico de tuberculose [11]. 

O sintoma mais comum nos casos relatados de câncer de pulmão é a 

presença da tosse. Porém estes sintomas também podem ser classificados de acordo 
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com a localização do tumor. Quando central produzem sintomas como tosse, sibilo, 

devido obstrução brônquica, roncos, dor no tórax geralmente do lado do tumor 

tornando-se interna e persistente devido a extensão para o mediastino, pleura ou 

parede torácica, hemoptise, dispneia e pneumonia. Já quando é periférica a 

localização é geralmente assintomática. Porém quando atinge as pleuras ou parede 

torácica apresenta dor, tosse, dispneia do tipo restritivo com pouca expansibilidade 

pulmonar [12,13]. 

No diagnóstico mais de 50% são metastáticos de pulmão, onde referem a 

tosse como manifestação inicial apresentando em 50-75% dos pacientes. Hemoptise 

é comum e raramente grave. Dispneia precoce em 25% dos casos. Desconforto 

torácico acometem 60% no momento do diagnóstico [12]. 

Devido ao diagnóstico precoce ser de grande dificuldade e pela falta de 

conhecimento do paciente a fisioterapia torna-se um recurso indispensável como 

tratamento paliativo interagindo para minimizar as consequências da doença e 

principalmente, os efeitos do tratamento [14]. 

O programa de fisioterapia abrange todas as fases do câncer de pulmão 

sendo necessário reconhecer cada uma delas, a necessidade do paciente, sinais e 

sintomas e o impacto desta fase nas suas atividades de vida diária e assim traçar a 

melhor e mais eficaz conduta para o paciente. Desta forma, o benefício da atuação da 

fisioterapia é bastante efetivo para o sucesso do tratamento contribuindo com um 

arsenal de técnicas e recursos [15]. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar os benefícios da fisioterapia no 

paciente com câncer de pulmão. 

 

Material e método 

O presente trabalho foi realizado através de uma revisão de literatura 

utilizando os seguintes materiais: artigos científicos, teses, livros didáticos e 

documentos. Sendo utilizada como fontes de pesquisa: Lilacs, Bireme, Scielo, 

Pubmed, Elsevier e Google acadêmico dentre o período de 2007 a 2017.  

 

 

Discussão  
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O câncer de pulmão vem se mostrando de forma silenciosa e letal, mascarado 

por outras patologias e sendo tardiamente diagnosticado, dificultando o seu 

tratamento, de forma que os tumores iniciais se apresentam assintomáticos. Após o 

diagnóstico o tratamento será basicamente a cirurgia, radioterapia e a quimioterapia 

[8]. 

O tratamento visa em primeiro lugar a cura, em seguida a obtenção da 

qualidade de vida deste indivíduo. Sendo os pacientes que não recebem tratamento 

cirúrgico 97% vem a óbito em dois anos. A presença de sintomas é um mau 

prognostico, sendo observado a sobrevida em 5 anos de 13% e 21%, de forma que o 

tabagismo aumenta o risco do desenvolvimento de neoplasia pulmonar [11]. 

De acordo com Arrais [13] a partir da avaliação fisioterapêutica, de modo 

estabelecer um programa de tratamento adequado com utilização de recursos, 

técnicas e exercícios, objetivando, através da abordagem multiprofissional e 

interdisciplinar, alívio do sofrimento, e da dor e outros sintomas estressantes, para que 

os pacientes sejam os mais ativos, com qualidade de vida, dignidade e conforto, além 

de oferecer suporte para ajudar os familiares na assistência propriamente dita ao 

enfermo. 

Para Souza [16] dentre os programas de tratamento há os exercícios 

aeróbicos e resistidos, podendo ser utilizados de maneira isolada possuindo efeitos 

positivos na resistência e na força muscular periférica e nos níveis de ansiedade e 

depressão. O protocolo utilizado por ele avaliou a capacidade cardiopulmonar e a 

fadiga antes e após o exercício com duração de doze semanas com pacientes de 

diferentes diagnósticos de câncer. Os resultados obtidos realizados com combinação 

do treinamento físico aeróbico e resistido, foram significativos na manutenção ou 

melhora da função cardiopulmonar e na redução dos sintomas de fadiga, agindo 

positivamente sobre a capacidade funcional e na qualidade de vida dos portadores de 

neoplasia pulmonar. 

O alívio e o controle da dor podem ser alcançados com técnicas 

fisioterapêuticas como: terapias manuais, eletroterapia, termoterapia, cinesioterapia, 

posicionamentos adequados e técnicas de relaxamento. Já a fisioterapia oncológica 

é uma especialidade que traz grandes benefícios para o tratamento de pacientes 

internados e especialmente para aqueles que fazem tratamento em domicílio. Seus 

recursos contribuem para complementar o alívio da dor, diminuir a tensão muscular, 
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melhorar a circulação tecidual, prevenir ou reduzir linfedemas e minimizar a ansiedade 

do paciente, já que o estresse e a depressão podem ser agentes agravantes do câncer 

[13,17].  

Para Florentino [18] a dor é referente a infiltração neoplásica dos tecidos, 

podendo ocorrer nos tecidos ósseos, pela compressão dos troncos nervosos 

periféricos entre outros. Na qual a atuação fisioterápica deve ser realizada em todas 

as etapas da neoplasia. Dispondo de recursos a intervir no tratamento paliativo do 

mesmo, sem possibilidade de cura, monitoramento e diminuindo sinais e sintomas 

físicos. Visando assim a construção e manutenção da independência funcional, 

preservando o alivio dos sintomas por recursos fisioterapêuticos e aliviando os riscos 

de complicações. De modo a reabilitar e tentar minimiza o impacto do avanço da 

patologia, incentivando a realizar atividades funcionais respeitando o limite de cada 

paciente. 

Segundo Cardoso e Carlo [19] a fadiga esta dentre os sintomas relacionados 

ao câncer de pulmão com uma prevalência de 60 a 95%. Definida pela National 

Comprehensive Câncer Network, como uma sensação subjetiva e persistente de 

cansaço ou exaustão física, emocional e/ou cognitiva, de difícil manejo.  

Dentro da fisioterapia respiratória existem várias técnicas e manobras a serem 

utilizadas em determinada patologia, mas para o portador de neoplasia pulmonar deve 

ser realizado os seguintes recursos que facilitam a melhora do quadro respiratório, 

como as manobras de higiene brônquica (MHB) e manobras de reexpansão pulmonar 

(MEPs). No mais temos a tosse e o huffing que realizam o mesmo benefício na 

eliminação de secreções, o huff requer menos esforço quando comparado a tosse. De 

modo que podem eliminar secreções da região proximal das vias aéreas superiores 

conforme o alto volume pulmonar [20].  

Outra técnica a ser utilizada que auxilia na eliminação de secreções 

brônquicas é a drenagem postural onde pode ser realizada em mudanças de decúbito 

adequado, sendo contra-indicado em cirurgias recentes. Podendo ser associadas as 

manobras de higiene brônquicas atuando na prevenção de atelectasia e pneumonias 

pós-operatórias. Dentre outra a serem utilizadas como percussão torácica, 

vibrocompressão, inspirometria de incentivo na redução de complicações pulmonares 

pós-operatórias, sustentação máxima da inspiração, exercícios de expansão torácica 
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associada a inspiração sustentada, combinados com a deambulação podem ser mais 

eficazes na prevenção [20-22]. 

 

Conclusão 

Conclui-se que a fisioterapia através de técnicas e manobras de higiene 

brônquica, as técnicas de reexpansão pulmonar e ainda os exercícios aeróbicos e 

resistidos trazem uma melhora significativa durante o tratamento da doença. Embora 

ainda sejam mínimos os estudos que confirmem a eficácia da fisioterapia em 

pacientes com câncer de pulmão sabem-se que, quando é bem aplicada, traz 

resultados satisfatórios que contribuem significativamente para a recuperação dos 

portadores de neoplasias pulmonares trazendo uma melhora no quadro clínico do 

paciente, inclusive no alívio dos sintomas causados tanto pela doença como pelo seu 

tratamento. 
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