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INTRODUÇÃO: Os cuidados paliativos estão ganhando cada vez mais destaque devido ao
crescente número de pacientes em fases terminais de uma doença crônica. Os cuidados paliativos
são definidos, segundo a OMS como “... medidas que aumentam a qualidade de vida do paciente e
de seus familiares, através da prevenção e alívio do sofrimento”. É imprescindível a abordagem
multiprofissional desses pacientes, envolvendo médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos,
dentre outros. A fisioterapia por sua vez tem um papel fundamental no tratamento desses pacientes,
diminuindo os sintomas e aumentando a qualidade de vida. OBJETIVO: Propor um protocolo para
padronizar, elencar e catalogar os procedimentos realizadas pela equipe de fisioterapia, no âmbito
hospitalar, na assistência a pacientes em cuidados paliativos. MATERIAL E MÉTODOS: Foi
realizada uma revisão da literatura, a partir da seleção de artigos publicados entre 2005 e 2020,
através de pesquisa eletrônica nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO. Foram incluídos
sete estudos para elaboração do protocolo, todos no idioma português. Os descritores utilizados
foram: Cuidados Paliativos, Manejo da Dor, Fisioterapia e Modalidades de Fisioterapia.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: O atendimento fisioterapêutico deve sempre começar através
da avaliação do paciente que deve ser feita de forma completa, contemplando todas as áreas do ser
humano, sejam elas físicas, mentais ou espirituais. A avaliação deve contemplar uma anamnese rica
em detalhes, uma avaliação dos sintomas e da funcionalidade e um exame físico, que englobe a
aferição dos sinais vitais, a observação, palpação, a inspeção, o tônus e a força muscular. Os
objetivos da fisioterapia devem incluir a diminuição da dor e dos demais sintomas, a prevenção de
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complicações respiratórias, musculoesqueléticas e linfáticas e aumentar a funcionalidade e a
qualidade de vida. As condutas fisioterapêuticas irão depender da avaliação do paciente, e de como
o mesmo se apresenta no início e durante o atendimento. Dentre as condutas se destacam a
eletroterapia e a termoterapia (desde que permitido pelo setor de controle de infecção do hospital)
para o alívio da dor; a cinesioterapia, o posicionamento no leito, a deambulação e os dispositivos
auxiliares para a prevenir as consequências da síndrome do imobilismo e condutas mais lúdicas para
tornar o atendimento mais humanizado e benéfico para o paciente que está sob grande estresse
emocional. CONCLUSÃO: A partir da pesquisa realiza foi possível elaborar uma orientação de
padronização para os profissionais da área da fisioterapia terem como uma base na hora de realizar
um atendimento voltado para os pacientes em cuidados paliativos, levando em consideração as
diferenças encontradas entre os pacientes de diferentes idades. Além disso, o estudo permite aos
fisioterapeutas, sejam eles profissionais formados ou estudantes/estagiários visualizar o paciente de
forma global, incentivando um atendimento mais humano, com interação entre profissional e o
paciente e sua família.
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