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1.RESUMO:Este estudo teve como objetivo descrever as terapias 

complementares existentes para o controle da dor oncológica. O método 

utilizado foi à pesquisa bibliográfica, com consulta a artigos científicos 

publicados entre 2007 a 2014. Os resultados preliminares foram discutidos 

seguindo os métodos físicos(calor, frio, TENS, entre outros) e métodos 

cognitivos(relaxamento, musicoterapia, entres outos). 

2.INTRODUÇÃO  
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a dor associada 

ao câncer é uma emergência mundial, uma vez que a mesma é de grande 

intensidade nos pacientes oncológicos (SALAMONDE et. al, 2006; PILATTO, 

2011, p. 4). A dor é um dos sinais e sintomas que o paciente com câncer mais 

apresenta e relata. O seu controle para o alívio do desconforto e sofrimento é 

uma das preocupações mais presentes no dia-a-dia do enfermeiro que trabalha 

com esse tipo de paciente (WATERKEMPER; REIBNITZ, 2010, p. 85). 

  Acredita-se que as terapias alternativas, associadas ao tratamento 

convencional do paciente oncológico, apresentam possibilidades de reduzir o 

consumo de analgésicos e, conseqüentemente, minimizar os efeitos colaterais 

ocasionados pela medicação de longo prazo. Verificamos em nossa prática 

profissional que existe pouca utilização das terapias complementares na dor 

oncológica, principalmente por profissionais da enfermagem,seja por 

desconhecimento quanto aos métodos existentes ou quanto a sua eficácia. 

Nesse sentido, este estudo visa investigar os métodos existentes 

proporcionando subsídios para sua utilização pelo enfermeiro. 

3.OBJETIVO 
Descrever as terapias complementares existentes para o controle da dor 

oncológica. 

4.METODOLOGIA 

O método deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo 

e exploratório. Foram investigados artigos nas fontes: BVS (Biblioteca 

Virtual em Saúde), BIREME (Biblioteca Regional de Medicina) e base de 

dados Scielo. 

Foram utilizadas como palavras chave: Terapias Alternativas; Paciente 

terminal; Dor. e Câncer. O período de abrangência da investigação bibliográfica 

foi de 2007 a 2014. 



5.DESENVOLVIMENTO 

Barnes et al (2008 apud GRANER; COSTA JUNIOR;  ROLIM, 2010, p. 

346) definem intervenções terapêuticas complementares como técnicas que 

não substituem os tratamentos convencionais prescritos (medicamentoso), mas 

são utilizadas de forma concomitante. 

Salvador; Rodrigues; Carvalho (2008, p. 121), referem que[...] diante das 

reações adversas do tratamento farmacológico da dor oncológica, terapias não-

farmacológicas também podem ser utilizadas para o alívio da dor, conforto do 

paciente e mesmo redução da farmacoterapia. Essas ações, usualmente 

empregadas como adjuvantes ao tratamento farmacológico, são realizadas 

principalmente pela equipe de enfermagem apta para esse fim. 

6.RESULTADOS 
 
MÉTODOS FÍSICOS 
 

Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) 
         TENS consiste em um método que utiliza a corrente elétrica para a 

indução da analgesia, com a transmissão dos impulsos elétricos na área da 

dor(FONSECA; BRITTO, 2009, p. 390).  

Aplicação de calor ou termoterapia 
      A termoterapia superficial (bolsa térmica e compressa de parafina), 

promove relaxamento muscular interferindo no ciclo dor-espasmo-dor         

(FLORENTINO; SOUZA,2012,p.57). 

 Aplicação de frio ou crioterapia 

A crioterapia  reduz os mediadores químicos que são liberados no local 

da lesão e, dessa forma, controlam o contato desses mediadores inflamatórios 

com os nociptores, reduzindo a do (SAMPAIO;MOURA;RESENDE,2005). 

Massoterapia 
 Promove a estimulação mecânica dos tecidos, estimula os receptores 

sensoriais, e pode ser utilizada com objetivo de induzir o relaxamento muscular 

e o alivio da dor(TRAMBORELLI;COSTA;PEREIRA;TORTURELLA,2010p.339). 

 

MÉTODOS COGNITIVOS   
 Relaxamento 



        O indivíduo deve tensionar e relaxar um grupo de músculos de cada vez, 

aprendendo a controla-los de forma simultânea (GRANER; COSTA JÚNIOR; 

ROLIM, 2010, p.350).           

Musicoterapia         

 A musicoterapia é um método que emprega o som para aliviar os 

estados emocional, físico e comportamental, deviando o foco da dor 

(FONSECA;BRITTO, 2009, p. 391).                                        

 Imaginação dirigida e Respiração profunda 

 Visam desviar a atenção do indivíduo de um procedimento doloroso. 

(GRANER; COSTA JÚNIOR; ROLIM, 2010, p.351).         
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