
Resultados: 

   Conclusão: A intervenção fisioterápica, nas complicações pós extravasamento 

de drogas quimioterápicas, neste estudo de caso, foi efetiva, recuperando a 

amplitude de movimento, a força muscular e diminuindo a dor. 
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Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), observa-se um aumento da 

incidência do câncer em todos os países, podendo ser a doença mais fatal do planeta em 

2010, superando as doenças cardiovasculares, e sendo, por isso, considerado um 

problema de saúde pública.

De acordo com INCA, ocorrerão 489.270 casos novos de câncer em 2010, números 

válidos também para o ano 2011. À exceção do câncer de pele não-melanoma, os 

cânceres mais incidentes em homens serão os de próstata e de pulmão, e, em mulheres, 

os de mama e colo do útero, acompanhando o mesmo perfil da magnitude observado na 

América Latina.

    No tratamento do câncer os objetivos são em primeiro lugar a cura, o diagnóstico 

precoce, o aumento da sobrevida e quando isso for possível, os cuidados paliativos e a 

melhor qualidade de vida dos pacientes. O manejo do câncer baseia-se em três 

modalidades principais: cirurgia, radioterapia e a quimioterapia. A cirurgia e a radioterapia 

objetivam controlar a doença localmente, já a quimioterapia antineoplásica é a forma 

sistêmica de tratamento dos tumores malignos, cuja ação ocorre tanto nas células sadias 

do organismo quanto nas células neoplásicas, sendo que nestas últimas agem com maior 

agressividade devido ao alto grau de diferenciação. Uma das complicações decorrentes 

do tratamento quimioterápico antineoplásico é o extravasamento de citostáticos vesicantes 

e irritantes, conceituado como o escape das drogas do vaso sanguíneo para os tecidos 

circunjacentes, e cujos efeitos tóxicos locais variam podendo causar dor, necrose tissular 

ou descamação do tecido, levando à limitação funcional do membro acometido. 

Objetivo:  Verificar a intervenção fisioterápica nas complicações: dor, diminuição da 

força muscular e da amplitude de movimento após extravasamento de drogas 

quimioterápicas.
 

Material e Método:  Este estudo foi realizado com a paciente, H.H.G.C., 53 anos, 

gênero feminino, com diagnóstico de câncer ductal infiltrante de mama esquerda, sendo 

submetida em outubro de 2008 a uma cirurgia de quadrantectomia esquerda, com 

linfonodenectomia axilar.  Após a cirurgia a paciente foi submetida ao tratamento de 

quimioterapia. Já no primeiro ciclo, ocorreu uma intercorrência de extravasamento de 

drogas quimioterápicas, ao receber na face posterior da mão direita, por via endovenosa, 

o quimioterápico adriamicina em janeiro de 2009. Após três mesesdo ocorrido, procurou o 

serviço de fisioterapia no Hospital Pérola Byington, apresentando dor, edema em mão e 

antebraço direito, limitação de movimento da articulação do punho e dedos da mão direita, 

fibrose na região proximal dos músculos flexores e extensores de punho e dedos da mão 

direita e retração e aderência de tecidos. A paciente informou que durante esse período 

de 3 meses procurou o serviço médico, o qual a informou que não teria tratamento para as 

complicações. Por limitações estruturais por parte do hospital, a paciente recebeu 

tratamento fisioterápico domiciliar. Foi realizado anamnese e testes de força muscular, 

amplitude de movimento e escala de dor. Foram realizadas 43 sessões de fisioterapia no 

período de abril a outubro de 2009, em duas sessões semanais, Todas as sessões com 

uma hora de duração. Foram utilizadas diferentes técnicas terapêuticas como: 

Eletroterapia (TENS e  Utrassom),  Massoterapia, Linfoterapia, Cinesioterapia e 

Orientações domiciliares.


