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INTRODUÇÃO:  A  elevada  incidência  do  câncer  está  relacionada  com
diversos  fatores,  tornando-a  complexa  e  de  difícil  tratamento.  O  paciente
oncológico  necessita  da  assistência  de  diferentes  profissionais,  dentre  eles  o
Fisioterapeuta  Oncológico  que  atua  na  prevenção  de  efeitos  colaterais,  na
preservação  funcional  de  órgãos  e  sistemas,  no  alívio  da  dor  e  na  melhora  da
qualidade  de  vida  do  paciente.  OBJETIVO:  conhecer  o  objeto  de  estudo  da
Fisioterapia Oncológica por meio das percepções e experiências de um renomado
fisioterapeuta.  METODOLOGIA:  a  amostra  da  pesquisa  foi  composta  por  um
Fisioterapeuta  Daniel  Salgado  Xavier,  especialista  em Fisioterapia  Oncologia  pela
Fundação  A/C  Camargo.  A  obtenção  dos  dados  ocorreu   por  meio  da  plataforma
Lattes  e  das  respostas  a  um  questionário  produzido  pelos  entrevistadores.  A
comunicação com o entrevistado deu-se através de e-mail. RESULTADOS: a partir
das respostas do profissional supracitado, observou-se as dificuldades na formação
do  Fisioterapeuta  em  Oncologia  e  a  sua  importância  no  tratamento  do  paciente
neoplásico,  uma  vez  que  o  Fisioterapeuta  está  em  constante  contato  com  o
indivíduo  em  tratamento,  proporcionando  melhorias  em  seu  quadro  de  saúde,
sendo esta resposta à intervenções físicas realizadas por esse profissional,  assim
como  ao  suporte  psicológico  por  ele  oferecido.  CONCLUSÃO:  a  Fisioterapia
Oncológica  é  importante  para  o  processo  terapêutico  humanizado  em  pacientes
com  neoplasia,  porém  ainda  existe  pouca  literatura  cientifica  relacionada  a  essa
especialista.  Faz-se  necessário  destacar,  que  o  Fisioterapeuta  Daniel  Salgado
Xavier mostrou-se um profissional humanizado, ciente de suas responsabilidades e
otimista no desenvolvimento da referida especialidade e, portanto, um exemplo de
profissional a ser seguido.

Palavras-chave: oncologia. Fisioterapia. Ocupações em Saúde.
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