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Introdução

Câncer de Mama no mundo contemporâneo

O termo câncer se refere ao conjunto de doenças causadas pela
presença de células malignas que são caracterizadas por sua divisão des-
controlada, promovendo um crescimento anormal, invadindo tecidos e
órgãos, comprometendo suas funções (DAVIES, 2012). 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (2014) o câncer
se tornou um problema de saúde pública, especialmente entre os países
em desenvolvimento,  estão estimados 20 milhões  de  casos novos  em
2025.

O câncer apresenta causas multifatoriais, seus fatores de risco es-
tão associados a doenças e hábitos de vida, dentre eles destacam-se os fa-
tores endócrinos, reprodutivos, alimentares, histórico familiar de incidên-
cia da doença, etnia, consumo de álcool, dieta alimentar, exposição pro-
longada a estrogênios endógenos, obesidade, bem como o sedentarismo
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e  tabagismo que  podem aumentar  a  chance  de  se  adquirir  a  doença
(SANTANA, SILVA, 2017; VIEIRA et al., 2015)

No Brasil, estima-se que no triênio 2020 a 2022, ocorrerão 450
mil novos casos de câncer. Dentre esses, os tipos com maior frequência
entre os homens são próstata (29,2%),  cólon e reto (9,1%) e pulmão
(7,9%), enquanto nas mulheres são mama (29,7%), cólon e reto (9,2%) e
colo do útero (7,4%) (DE OLIVEIRA SANTOS, 2020).

A identificação precoce da doença pode melhorar seu prognós-
tico. Relacionado ao câncer de mama (CM) em mulheres, os exames mais
eficientes para detecção da doença são: mamografia, ultrassonografia e
ressonância magnética. Apesar da mamografia constatar lesões subclíni-
cas (SANT’ANA et al., 2016).

Entre os primeiros sintomas do CM, destacam-se o aparecimento
de nódulo indolor, duro e irregular, assim como linfonodos palpáveis na
axila e tumores com consistência branda e globosos (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2017), entre outros (figura 1). 

Figura 1. Sintomas do câncer de mama.

              Fonte: adaptado de www.vectorstock.com. 
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O tratamento depende da magnitude da doença, dentre os recur-
sos mais utilizados encontram-se a cirurgia para retirada do tumor (neo-
adjuvante ou adjuvante), quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e
agentes imunobiológicos (FIGUEIREDO et al., 2014). Contudo, os tra-
tamentos podem apresentar alguns efeitos colaterais como alopecia, ane-
mia, vômitos, menopausa prematura, ganho de peso corporal, aumento
da fadiga e redução da força muscular (KIRJNER; PINHEIRO, 2007). 

Nesse sentido, na última década, ocorreu um crescimento expo-
nencial de pesquisas sobre exercício físico na perspectiva de atenuar ou
prevenir estes efeitos colaterais, melhorando o prognóstico durante e/ou
após o tratamento. Portanto, o objetivo do presente capítulo foi abordar
os efeitos do exercício físico para mulheres com CM durante e/ou após
os diferentes tipos de tratamento. 

Desenvolvimento
Dados epidemiológicos sobre câncer de mama

Foram estimados para o último biênio 2018-2019, aproximada-
mente 59.700 casos de câncer de mama em mulheres, com um risco esti-
mado  de  56,33  casos  a  cada  100  mil  mulheres  (MINISTÉRIO  DA
SAÚDE, 2017). 

Atualmente no Brasil, de acordo com De Oliveira Santos (2020)
o câncer de mama apresenta maior incidência em mulheres quando com-
parado aos demais (tabela 1). 

Tabela 1. Estimativa de câncer em mulheres para 2020. 
Localização primaria Casos novos %
Mama feminina 66,280 29,7
Cólon e Reto 20,470 9,2
Colo do útero 16,710 7,5
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma 223,110 100,0

Fonte: <https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer  .  >

Apesar da taxa de mortalidade ser maior do que outros tipos de
câncer (12,9/100 mil), o CM apresenta uma baixa letalidade, visto que a
taxa  de  mortalidade  é  menor  que  um  terço  da  taxa  de  incidência
(STEWART; WILD, 2014). Porém, com diferentes índices de incidência
de acordo com as regiões, como por exemplo, a África Central e Ásia
Oriental os valores variam entre 27,0/100 mil habitantes, enquanto na
América do Norte temos 92,0/100 mil habitantes (FERLAY et al., 2013).
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As principais causas para o aparecimento do CM podem ser divi-
didas entre internas e externas. A primeira está relacionada com altera-
ções no sistema endócrino, imunológico e/ou mutações genéticas, dais
quais estão “predeterminadas” para ocorrer de forma aleatória. Porém, a
maior incidência do câncer de mama não está vinculada somente aos fa-
tores hereditários, familiares e étnicos, mas também a alimentação e taba-
gismo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Nesse sentido, as causas externas relacionam-se com substâncias
químicas,  irradiação,  vírus  e  fatores  comportamentais,  correlacionadas
com o meio ambiente, constituindo os fatores de risco ambientais associ-
ados a 80 e 90% dos casos de CM  (INCA, 2012;  MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2017).

Outros fatores também podem influenciar a incidência da doen-
ça, como história de menarca precoce (inferior a 12 anos), menopausa
tardia (após os 55 anos), primeira gravidez após os 30 anos, nuliparidade,
uso de contraceptivos orais (estrogênio-progesterona), bem como terapia
de  reposição  hormonal  pós-menopausa  (estrogênio-progesterona).  Os
fatores de risco comportamentais e ambientais incluem a ingestão de be-
bidas alcoólicas, sobrepeso e obesidade na pós-menopausa, além da ex-
posição à radiação ionizante  (ADAMI; HUNTER; TRICHOPOULOS,
2008; IARC, 2015; WHO, 2015).

Adicionalmente, apesar da incidência e prevalência da doença au-
mentar, nos países desenvolvidos a taxa de mortalidade tem demonstran-
do um declínio exponencial  (STEWART; WILD, 2014). Possivelmente,
a detecção precoce da doença pode ser responsável por este fato (P.-Q.
et al., 2016). 

Tratamentos para o câncer de mama 

O tratamento contra o CM depende da magnitude do desenvolvi-
mento da doença, dentre os recursos mais utilizados encontram-se cirur-
gia para retirada do tumor (neoadjuvante – antes do tratamento ou adju-
vante – após o tratamento) a quimioterapia, radioterapia e hormoniotera-
pia (FIGUEIREDO et al., 2014).

Cirurgia 

Existem quatro tipos de procedimentos cirúrgicos: remoção do
tumor (cirurgia conservadora ou mastectomia), cirurgia diagnóstica, en-
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cenação e paliativa. No primeiro tipo, pode ser realizado a remoção da
extensão  possível  do  tumor  e  tecidos  adjacentes  ou  retirada  total  da
mama. O segundo, refere-se a retirada parcial do tumor a fim de identifi-
car a característica do mesmo. O terceiro tipo é usado para identificar se
o câncer disseminou para os nódulos linfáticos e, por último, a paliativa,
é utilizada para atenuar os efeitos colaterais do tumor, assim como para
reconstrução cirúrgica da mama (INCA, 2020). 

Radioterapia

O tratamento denominado radioterapia, consiste em um método
local (área específica que está localizada o câncer) o qual recebe radiação
a fim de coibir o crescimento e/ou extinguir o tumor  (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2017). 

A principal modalidade de tratamento radioterápico é denomina-
da curativa. Entretanto, esse método também pode ser utilizado no perí-
odo pré-operatório, momento que antecede a cirurgia, com o objetivo de
reduzir o tumor e facilitar o procedimento operatório. Adicionalmente, a
radioterapia também pode ser utilizada no pós-operatório ou pós-quimi-
oterápico, com a finalidade de erradicar focos microscópicos do tumor,
assim como a radioterapia paliativa que objetiva o tratamento do tumor
local primário ou de metástase (INCA, 2020). 

Quimioterapia

O tratamento quimioterápico  apresenta característica  sistêmica,
decorrente da utilização de medicamentos denominados “quimioterápi-
cos” (ou antineoplásicos), administrados na maioria dos casos via intra-
venosa em intervalos regulares, conforme caraterísticas do paciente ou
tumor (INCA, 2012). Existem cinco tipos de quimioterapia: a prévia, ne-
oadjuvante ou citorredutora; adjuvante ou profilática; curativa; paliativa e
quimioterapia de controle temporário da doença (DE OLIVEIRA SANTOS,

2020). 
Dentre essas, a quimioterapia curativa é utilizada com a finalidade

de curar pacientes com neoplasias malignas  (INCA, 2012).  Entretanto, a
quimioterapia voltada para o controle da doença é indicada para o trata-
mento de tumores sólidos, recidivados ou neoplasias hematopoiéticas de
evolução crônica (INCA, 2012). 
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As principais substâncias utilizadas no tratamento são os taxanos
e as antraciclinas. Ambos atuam reprimindo ou inibindo o crescimento
celular, contribuindo para auxiliar na diferenciação e diminuição da proli-
feração de vários tipos de câncer (figura 2) (FAUZEE; DONG; WANG,
2011; KATZUNG, 2014). 

Figura 2. Atuação dos quimioterápicos nas fases da divisão celular.

Fonte: Adaptado de Hoffman et al., 2106 

Hormonioterapia 

A  hormonioterapia consiste na utilização  de substâncias seme-
lhantes ou inibidoras de hormônios para tratar neoplasias que são hor-
mônio–dependentes (INCA, 2014). Cerca de 75% dos tumores de mama
são diagnosticados como receptores positivos, ou seja, são decorrentes
de fatores hormonais, no qual altos níveis de estrogênio e/ou progeste-
rona ajudam as células cancerosas a se proliferarem (NADJI et al., 2005).
Por conseguinte, o tratamento hormonioterápico impede que esses hor-
mônios sinalizem aos seus receptores, diminuindo os riscos de recidiva
do câncer de mama (MELCHER et al., 2012).

Existem diversos tipos de medicamentos que são utilizados na
hormonioterapia de acordo com as características do paciente, podemos
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citar o tamoxifeno e os inibidores da aromatase, que são administrados
via oral. Além de outros, como a goserelina ou fulvestranto, que são inje-
táveis (MAUGHAN; LUTTERBIE; HAM, 2010).

Efeitos colaterais dos tratamentos contra o câncer de mama

Apesar da eficiência dos diferentes tipos de tratamento contra o
CM em mulheres, os mesmos podem ocasionar diversos efeitos colate-
rais como fadiga, ansiedade, náuseas, vômito, diarreia, irritação na pele,
dores musculares, diminuição da força muscular, diminuição da densida-
de mineral óssea, linfedema, neuropatias periféricas, aumento do sobre-
peso e/ou obesidade, assim como risco de doenças cardiovasculares, etc.
(CURIGLIANO et al.,  2016;  KLASSEN et al.,  2016;  MUTRIE et al.,
2012; PICON-RUIZ et al., 2017; VILLAR et al., 2017).  

Contudo, na última década, foram publicadas diversas pesquisas
utilizando intervenções não medicamentosas, tais como a prática de exer-
cício físico como fator coadjuvante aos tratamentos tradicionais, visando
atenuar ou prevenir os efeitos colaterais citados anteriormente. Ao pes-
quisar  o  termo  “Breast  câncer  and  physical  exercise” na  base  de  dados
PUMED, verificamos que foram publicadas mais pesquisas na última dé-
cada, do que nas quatro décadas anteriores (gráfico 1). 

Gráfico 1. Número de artigos disponíveis no PUBMED.              
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Fonte: https://pubmed.ncbi.  (acessado em 17 jun. 2020). 

No contexto, as pesquisas investigam o efeito dos diferentes ti-
pos de exercício físico em mulheres com câncer de mama antes, durante
e após os diferentes tipos de tratamento e/ou procedimentos cirúrgicos. 

Exercício físico e câncer de mama 

Atualmente, diversas pesquisas corroboram sobre os benefícios
inerentes  a  prática  do  exercício  físico  para  mulheres  com  câncer  de
mama, sendo constatado melhoras  no bem estar físico, mental e social
(KLECKNER  et  al.,  2018;  KRUK,  2007;  LAHART  et  al.,  2015;
TRAVIER et al., 2015; VAN WAART et al., 2015). 

A seguir, destacaremos os principais benefícios do exercício físi-
co e seus efeitos para as pacientes com CM, analisando as diferentes mo-
dalidades, tipos e características dos exercícios (figura 3). 

Figura 3. Principais benefícios do exercício físico no câncer de mama. 

                
Setas azuis = melhora; setas vermelhas= reduz. 
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Importantes efeitos positivos parecem ocorrer com a prática de
exercícios, independentemente do tipo de tratamento e/ou procedimen-
to cirúrgico. Em uma revisão sistemática conduzida por Yang; Sokolof e
Gulati, (2018), foi demonstrado que a prática de exercícios físicos no pe-
ríodo pré-operatório está relacionado com uma melhor recuperação so-
bre a mobilidade do ombro e força muscular.

Lipsett  et  al.  (2017) evidenciaram que a combinação de treina-
mento aeróbios (TA) e resistidos podem melhorar os escores de fadiga,
assim como da qualidade de vida de mulheres com câncer de mama em
tratamento radioterápico. 

Melhoras nos escores de fadiga, assim como aumento da força
muscular, estão relacionados ao melhor prognóstico da doença e ambos
são potencializados com a prática do treinamento resistido (TR) durante
a  quimioterapia  (BATTAGLINI  et  al.,  2006). Alterações  positivas  sobre  a
massa muscular magra, % de gordura e força muscular também são evi-
denciados com a prática do TR, TA e alongamentos (BATTAGLINI et al.,

2007).
A combinação de exercícios, também demonstra resultados posi-

tivos durante a hormonioterapia,  Luca et al (2016) constataram altera-
ções positivas na qualidade de vida de mulheres após 24 semanas de trei-
namento. Adicionalmente, diversas evidências sugerem efeitos positivos
para a função física, saúde óssea, controle do sobrepeso, obesidade e du-
rante o tratamento (DIELI-CONWRIGHT et al., 2018).

Muitos estudos têm demostrado a eficiência do exercício para um
melhor prognóstico no tratamento contra o câncer, incluindo um menor
risco de recorrência da doença (IDORN; THOR STRATEN, 2017). An-
tagonicamente,  Schmid & leitzmann (2014a) identificou uma associação
entre o sedentarismo e o aumento do risco de desenvolver câncer em
10%.

Portanto, concomitantemente ao incentivo da prática de exercí-
cio físico para reduzir o sedentarismo, pesquisas recentes, estão tentando
determinar qual a melhor relação “dose-resposta”, ou seja, qual deva ser
a quantidade, qualidade e tipo de exercício a fim de promover os benefí-
cios citados anteriormente. 

Modelos de treinamento

O Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM), respon-
sável pelas diretrizes mundiais sobre prescrição de exercício físico, incen-
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tiva de modo geral, a prática média de 150 minutos de TA por semana,
assim como o TR duas vezes por semana, sendo que, estes podem ou
não serem combinados a fim de promover diversos benefícios para indi-
víduos com câncer em diferentes estágios e/ou tipos (CAMPBELL et al.,
2019b).

Contudo, apesar das diretrizes do ACSM, constantemente novas
pesquisas são realizadas com o objetivo de compreender a relação dos
fatores associados ao câncer de mama em mulheres, juntamente com as
diferentes possibilidades de prescrição de exercícios. Portanto, ao longo
deste tópico vamos abordar as principais evidências para nortear os leito-
res sobre a relação “dose-resposta” do exercício físico e câncer de mama.

As principais modalidade de exercício físico utilizadas como in-
tervenção coadjuvante, aos convencionais, no câncer de mama são: trei-
namento resistido (TR), TA, além de atividades alternativas como yoga e
tai  chi-chuan  (CAMPBELL  et  al.,  2019b;  MUSTIAN;  PALESH;
FLECKSTEINER, 2008; STAN et al., 2016). Visto pela distinção entre
as modalidades de exercícios, assim como as diferentes intensidades, vo-
lume, frequência e demais variáveis, faz-se necessário compreendê-las se-
paradamente, para posterior combinação. 

Treinamento resistido e câncer de mama 

Dentre os diferentes tipos de exercício físico, evidências científi-
cas demonstram que o TR promove diversos benefícios relacionados à
saúde  em diferentes  populações  (WESTCOTT,  2012).  No câncer  de
mama, apesar de ser uma área cientificamente recente, diversas pesquisas
estão investigando os efeitos do TR nas diferentes fases do tratamento. 

De acordo com Battaglini et al., (2014), o TR durante a hormoni-
oterapia promove alterações positivas em parâmetros da aptidão física
como a força muscular e, está relacionado com melhoras nos escores de
qualidade de vida durante este tratamento em mulheres. Corroborando
com a metanálise conduzida por  Dos Santos et al.,  (2017), a qual de-
monstrou que o TR é uma modalidade segura e eficiente, sem intercor-
rências relevantes. 

A  prática  do  TR  também  pode  melhorar  outros  parâmetros,
como a fadiga advinda após os tratamentos convencionais  (SCHMIDT
et al., 2015), redução da ansiedade (LOH et al., 2019), melhora do siste-
ma imunológico e diminuição de citocinas inflamatórias advindas da ex-
posição aos tratamentos (HAGSTROM et al., 2016), bem como aumen-
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to  da  funcionalidade  após  mastectomia  (BENTON;  SCHLAIRET,
2017). 

Entretanto, para que o TR seja eficiente e seguro conforme cita-
do anteriormente, o ACSM faz algumas recomendações sobre o volume,
intensidade, como uma frequência entre 2-3 vezes por semana, duas séri-
es de 8-15 repetições para grandes grupamentos musculares, com mode-
rada a vigorosa intensidade (CAMPBELL et al., 2019b). Contudo, apesar
das recomendações serem importantes, outras pesquisas fornecem novas
informações sobre as variáveis relacionadas ao TR. 

Vieira et al., (2015) investigaram o intervalo de recuperação ideal
entre as séries para mulheres sobreviventes do CM. Os autores compara-
ram os efeitos de dois intervalos de recuperação (1 e 2 minutos) sobre a
recuperação da força muscular, utilizando um protocolo de 3 séries com-
postas por 10 repetições de extensão de joelho no equipamento isocinéti-
co. Foi verificado que ambos os intervalos não foram suficientes para to-
tal recuperação, sugerindo que são necessários intervalos superiores a 2
minutos para atenuar a redução da força entre séries.   

Cormie et al., (2013) avaliaram diferentes intensidades do TR so-
bre a extensão do inchaço, gravidade dos sintomas, função física e quali-
dade de vida em mulheres com linfedema. Os achados demostraram que
intensidades baixas (65% de 1RM), assim como altas (85% de 1RM) são
eficientes em melhorar estes parâmetros, sem apresentar agravantes do
linfedema. 

Diferentes volumes de TR também demonstram efeitos positivos
na saúde de mulheres com câncer de mama, Silva et al., (2020) encontra-
ram resultados similares entre grupos, com diferentes volumes de treina-
mento (alto:12 a 15 repetições Vs. baixo: 6 a 8 repetições) para o aumen-
to da força, capacidade funcional e qualidade de vida.

Interessantemente, ao analisar qual a frequência de treino sema-
nal ideal, diversas pesquisas demonstraram  efeitos positivos para os pro-
tocolos  de treinos  entre 2  e 5 vezes  na semana  (KLECKNER et al.,
2018;  LUCA et al.,  2016; MIJWEL et al.,  2018; VAN WAART et al.,
2015), contudo,  Dos Santos et al., (2019) encontraram respostas positi-
vas, com a aplicação de doses mínimas de TR. Os autores utilizaram fre-
quência de treino de 1 vez na semana, exercícios prioritariamente multi-
articulares e alta  supervisão dos treinos (1 professor para 1 paciente).
Surpreendentemente, foram encontrados resultados similares ou superio-
res aos estudos com frequências maiores sobre os níveis de força. 
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Apesar das poucas evidências, algumas pesquisas demonstram al-
terações positivas sobre a composição corporal e variáveis fisiológicas,
porém, predominantemente utilizando frequências e volumes de treino
maiores  e/ou  combinação  entre  exercícios  resistidos  e  TA
(BATTAGLINI et al., 2007; DE PAULO et al., 2018; PUDKASAM et
al., 2017; THOMAS et al., 2017). 

Apesar da necessidade de mais estudos para consolidar essas in-
formações, a prescrição do TR demostra ser eficiente durante os diferen-
tes tipos de tratamento, além disso, pode ser prescrito com diferentes
volumes, intensidades e frequências. 

Treinamento aeróbio e câncer de mama 

Em seu recente posicionamento, o ACSM recomenda a prática
do treinamento aeróbio com intensidade moderada, frequência média de
3 vezes por semana, e com duração de 30 minutos por sessão para mu-
lheres com câncer (CAMPBELL et al., 2019a).

Dentre as principais justificativas, evidências sugerem que o TA
pode contribuir para reduzir a ansiedade, sintomas de depressão, fadiga,
gordura corporal total,  além de melhorar a aptidão cardiorrespiratória,
sistema imunológico,  perfil  lipídico,  inflamatório e afins  (BARUTH et
al.,  2015;  BASEN-ENGQUIST  et  al.,  2006;  FAIREY  et  al.,  2005;
JONES et al., 2013). 

Contudo, existem diferentes tipos de TA como os contínuos, in-
termitentes e intervalados, assim como possibilidades de realização sem
equipamentos como caminhadas e corridas ao ar livre ou em bikes, estei-
ras entre outros. 

JONES et al.,  (2013) verificaram que 150 minutos de TA com
baixa-moderada intensidade, realizado 5 vezes por semana 5 vezes por
semana, sendo 3 com supervisão e 2 sem supervisão por mulheres du-
rante a hormonioterapia, não foi eficiente melhorar marcadores inflama-
tórios como proteína C-reativa e fator de necrose tumoral alpha (TNF-
a), contudo ocorreu uma redução nas concentrações de IL-6 uma impor-
tante interleucina relacionada a resposta inflamatória. 

Acreditamos que a intensidade pode influenciar essas respostas,
Fairey et al., (2005) utilizaram o TA realizado em ciclo ergômetro 3 vezes
por semana, com intensidade moderada (70-75% VO2pico) por mulhe-
res sobreviventes do câncer que estavam em hormonioterapia, melhorou
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a atividade de linfócitos, além de melhora as concentrações de células na-
tural killers (NK). 

Curiosamente, parece que a intensidade do TA também pode in-
fluenciar nas respostas sobre a composição corporal. O estudo de Win-
ningham et al., (1989) que utilizou TA intervalado de moderada a alta in-
tensidade  (60-85% da frequência  cardíaca  máxima)  em mulheres  com
obesidade e/ou sobrepeso, após quimioterapia, identificou redução signi-
ficativa do percentual de gordura, assim como o tecido adiposo subcutâ-
neo, além de discreto incremento da massa muscular. 

Adicionalmente, respostas positivas na aptidão cardiorrespiratória
também são evidenciadas com TA de moderada a alta intensidade, reali-
zados  de  forma  contínua ou  intervalada,  conforme demonstrado  por
Dolan et al., (2016) ao verificar que o High Intensity interval Training (HIIT)
ou treinamento contínuo moderado aumentaram a aptidão cardiorrespi-
ratória em 12% após seis semanas, sem diferenças entre os protocolos,
corroborando com outros estudos (COURNEYA et al., 2003).

Ao verificarmos o efeito do TA de baixa intensidade nas variá-
veis de composição corporal e aptidão cardiorrespiratória, Denysschen et
al., (2011) submeteram mulheres com câncer de mama, durante e após a
quimioterapia, ao TA realizado 3 vezes por semana de baixa a moderada
intensidade,  não  foram encontradas  diferenças  para  o  % de  gordura,
massa corporal total e massa magra, corroborando com resultado simila-
res de Cornette et al., (2016) sobre a aptidão cardiorrespiratória.  

Por outro lado, o TA de baixa intensidade demonstra efeitos po-
sitivos em variáveis biopsicossociais como fadiga, ansiedade, depressão,
função cognitiva, qualidade de vida e afins durante e após os diferentes
tipos  de  tratamento  (HUANG  et  al.,  2019;  SCHWARTZ,  2017;
WITLOX et al., 2019). Portanto, os diferentes tipos e intensidades do
TA parecem promover alterações positivas para mulheres antes, durante
ou após o tratamento contra o câncer de mama e devem ser escolhidos
de acordo com os objetivos e individualidades. 

Treinamento combinado 

Diante do exposto, nos tópicos anteriores, aparentemente a com-
binação do TR com TA pode ser interessante, tendo em vista as diferen-
tes magnitudes de alteração sobre os parâmetros relacionados a saúde
dessa população.  Pesquisas recentes têm verificado alterações simultâ-
neas nos parâmetros da aptidão física, assim como nos biopsicossociais
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com  esse  tipo  de  intervenção  (DIELI-CONWRIGHT  et  al.,  2018;
SORIANO-MALDONADO et al., 2019). 

Utilizando  TA de  moderada–vigorosa  intensidade  (65-85% da
frequência cardíaca máxima) combinado com TR realizado 3 vezes na se-
mana, durante aproximadamente 5 meses,  Dieli-Conwright et al., (2018)
encontraram respostas positivas para a diminuição da fadiga, depressão,
bem como aumento da força muscular, aptidão cardiorrespiratória, saúde
óssea  e  qualidade  de  vida  para  mulheres  sobreviventes  do câncer  de
mama. 

Corroborando com os achados anteriores, Soriano-Maldonado et
al.,  (2019) evidenciou que mulheres sobreviventes do câncer de mama
aumentaram em maior  magnitude a força e qualidade vida  inerente  a
prática do treinamento combinado, quando comparado com o TA isola-
damente e sem supervisão, além disso, este estudo demonstra que a su-
pervisão pode ser um fator importante no TA, conforme demonstrado
também no TR anteriormente (DIVINO et al., 2019). 

Evidências sugerem que os programas de treinamento sem super-
visão feitos em casa, devem ser combinados com TA e TR supervisiona-
dos para maximizar os resultados  (HIRAOUI et al., 2019). Além disso,
devemos considerar a individualidade dessa população, a preferência, dis-
ponibilidade de tempo, tolerância ao esforço, limitações físicas e entre
outros  para  prescrever  o  treinamento,  seja  ele  combinado  ou  não
(AYCINENA et al., 2017; WHITEHEAD; LAVELLE, 2009). 
         Além da criteriosa escolha dos tipos de treinamento utilizados com
maior frequência (TA, TR ou combinados), conforme apresentado nos
tópicos anteriores, SCHMIDT et al., (2017) constataram uma taxa de de-
sistência de 32% após 12 meses de treinamento com mulheres sobrevi-
ventes do câncer de mama. Devemos considerar não somente os benefí-
cios fisiológicos, mas também questões motivacionais vinculadas a ade-
são ao exercício, podendo incluir outras atividades além do TA e TR. 

Atividades alternativas 

Atividades alternativas podem promover benefícios  importantes
para sobreviventes de câncer de mama, tais como melhora na qualidade
de  vida  e  fadiga  desta  população  (KOCH  et  al.,  2017;  MUSTIAN;
KATULA;  ZHAO, 2006b;  MUSTIAN;  PALESH;  FLECKSTEINER,
2008; STAN et al., 2016).
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O yoga consiste em uma atividade alternativa complexa envol-
vendo exercícios de respiração, práticas espirituais e meditação (WHITE,
2019), seu principal objetivo é promover bem estar físico e mental atra-
vés, do que seus praticantes chamam de união entre mente, corpo e es-
pírito (WHICHER; CARPENTER, 2003). 

Galantino et al (2012), analisaram os efeitos do yoga sobre os ní-
veis de dor e qualidade de vida em mulheres durante o tratamento quimi-
oterápico. Elas realizaram sessões de yoga de 60 minutos, 2 vezes por se-
mana, durante 8 semanas. Ao final do estudo, foi verificado melhoras
nos níveis de dor e qualidade de vida das pacientes. 

Posteriormente,  Danhauer et  al.,  (2015) encontraram melhoras
significativas sobre os níveis de fadiga e qualidade do sono ao avaliar mu-
lheres em tratamento quimioterápico submetidas a prática do yoga 4 ve-
zes semanais durante 10 semanas. Adicionalmente,  Lötzke et al., (2016)
demonstraram resultados similares ao comparar a prática do yoga com o
treinamento resistido durante 12 semanas sobre os níveis de qualidade de
vida. 

O tai chi-chuan também é uma atividade alternativa que tem de-
monstrado benefícios para a saúde de mulheres com câncer de mama
(MUSTIAN;  KATULA;  ZHAO,  2006b;  MUSTIAN;  PALESH;
FLECKSTEINER, 2008; STAN et al., 2012).  Caracterizada como uma
arte marcial chinesa, sua prática combina gestos motores lentos com flui-
dez, técnicas de respiração e relaxamento (JANELSINS et al., 2011).

Alguns estudos evidenciaram que a prática do tai chi-chuan após
cirurgia para retirada do tumor, melhorou a função física relacionada aos
movimentos  da  articulação  do  ombro,  além  da  força  muscular
(MUSTIAN et al., 2004; MUSTIAN; KATULA; ZHAO, 2006a). 

Sprod et al., (2012) submeteu mulheres sobreviventes do câncer
de mama a 12 semanas de Tai chi-chuan, realizado 3 vezes por semana,
durante 60 minutos por sessão. Ao final do estudo, as mulheres melhora-
ram a qualidade de vida geral, função física, limitações de aspectos físi-
cos, além da saúde mental e social. 

Adicionalmente, em uma revisão sistemática e metanálise condu-
zida por  Pan et al., (2015) foi verificado que a prática do tai chi-chuan
melhora a força e flexibilidade muscular, reduz a massa corporal,  bem
como melhora os movimentos articulares do ombro após cirurgia. 

Portanto, podemos considerar as atividades alternativas como yoga e
tai chi-chuan como possibilidades a serem utilizadas coadjuvantes aos tratamen-
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tos tradicionais na perspectiva de melhorar o prognostico do câncer de mama
em mulheres. 

Mudando paradigmas sobre o exercício e câncer

A cirurgia mamária, com ou sem dissecção do linfonodo axilar,
pode resultar em obstrução,  trauma e inflamação do sistema linfático.
Posteriormente, outra complicação pode aparecer, o linfedema (um acú-
mulo anormal de líquido) pode causar edema e inflamação crônica no
braço. Os fatores de risco para linfedema são índice de massa corporal,
idade, tipo de cirurgia, desenvolvimento de seroma pós-operatório, nível
de dissecção de linfonodos axilares, estágio da doença, radiação e quimi-
oterapia adjuvante ou neoadjuvante (SORAN et al., 2016).
        Os efeitos negativos  do linfedema incluem  dor,  diminuição da
amplitude de movimento, flexibilidade, sensação de peso na extremidade
superior e, consequentemente, pode afetar negativamente a saúde relaci-
onada à qualidade de vida através de alterações no estado emocional, so-
cial, domínios funcionais e físicos (SHAITELMAN et al., 2015). 
         Devido ao estresse muscular e fisiológico ocasionado pelo TR,
em parte devido a utilização de carga externa, empiricamente acreditava-
se que a prática do TR poderia contribuir para o surgimento do linfede-
ma (mesmo após vários meses da cirurgia). Essa crença, por muito tem-
po, pode ter interferido negativamente sobre a saúde ao se restringir a
prática do TR. 

Contudo, diversas evidências não corroboram com essas premis-
sas, seja inerente a associação do risco aumentado de linfedema e/ou so-
bre a restrição da prática do TR para mulheres com linfedema.  

Em  uma  revisão  sistemática  realizada  por  Hasenoehrl  et  al.,
(2020), foi demonstrado que, além do treinamento resistido não estar as-
sociado com o risco de linfedema, sua prática pode auxiliar no tratamen-
to, sem intercorrências. 

Um estudo clássico sobre a temática, conduzido por Cormie et al.,
(2013), 62 mulheres com diagnóstico clínico de linfedema foram distri-
buídas em dois tipos de TR, alta carga (75-85% de 1RM) ou baixa carga
(55-65% de 1RM). Ao verificar e comparar os grupos sobre a  extensão
do inchaço no membro afetado, gravidade dos sintomas, função física e
qualidade da vida, não foi encontrado diferenças entre os grupos na ex-
tensão do inchaço do membro afetado ou gravidade dos sintomas. Além
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disso,  ambos os grupos aumentaram a força muscular  e qualidade de
vida, sem exacerbações de linfedema ou outros eventos adversos.

Portanto, ressaltamos que até o momento, não existem evidên-
cias associando a prática do TR ao risco de linfedema, pelo contrário, sua
prática parece contribuir para melhorar o prognóstico do linfedema, in-
dependentemente da carga utilizada. 

Questões aplicadas

Diante do exposto ao longo do capítulo, podemos sugerir alguns
parâmetros de prescrição do exercício físico de forma eficiente e segura
para mulheres com câncer de mama (tabela 2). 

Tabela 2. Modelo geral de prescrição de exercício físico para mulheres
com câncer.

Desfechos Treinamento aeróbio Treinamento 
resistido

Atividades 
alternativas

força muscular máxi-
ma e/ou potência

Evidências insuficien-
tes

1-3x por semana com
2-3 séries por grupa-
mento muscular; 6-15
rep; exercícios multi-
articulares; moderada 
a alta intensidade. (2)

Tai chi-chuan; 3x por
semana; 30-60 min. 
por sessão. (3)

Aptidão cardiorrespi-
ratória

3x por semana; 30-60
min. por sessão; mo-
derada-alta intensida-
de. (1)

Evidências insuficien-
tes

Evidências insuficien-
tes

Perfil lipídico, infla-
matório e afins

3x por semana; 30-60
min. por sessão; mo-
derada-alta intensida-
de. (1)

3x por semana com 
2-3 séries por grupa-
mento muscular; 8-15
rep; exercícios multi-
articulares; moderada 
a alta intensidade. (2)

Evidências insuficien-
tes

Saúde óssea Evidências insuficien-
tes

2-3x por semana com
2-3 séries por grupa-
mento muscular; 6-10
rep; exercícios multi-
articulares; moderada 
a alta intensidade. (2)

Evidências insuficien-
tes

Composição corporal 3-5x por semana; 30-
60 min. por sessão; 
moderada-alta inten-
sidade. (1)

3-5x por semana com
2-3 séries por grupa-
mento muscular; 8-15
rep; exercícios multi-
articulares; moderada 
a alta intensidade. (2)

Tai chi-chuan; 3-4x 
por semana; 30-60 
min. por sessão. (3)
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Parâmetros biopsi-
cossociais

2-3x por semana; 30-
60 min. por sessão; 
baixa-moderada in-
tensidade. (1)

2x por semana com 
2-3 séries por grupa-
mento muscular; 8-15
rep; exercícios multi-
articulares; baixa a 
moderada intensida-
de. (2)

Yoga ou Tai chi-chu-
an; 2-4x por semana; 
30-60 min. por ses-
são. (3)

1= (BARUTH et al., 2015; BASEN-ENGQUIST et al., 2006; FAIREY et al., 2005; JONES et al.,

2013;  HUANG et al., 2019; CAMPBELL et al., 2019b);  2= (BATTAGLINI et al., 2014;  DOS

SANTOS et al., 2017;  SCHMIDT et al., 2015;   HAGSTROM et al., 2016; CAMPBELL et al.,

2019b; CORMIE et al., 2013;  Silva et al., 2020; KLECKNER et al., 2018; DOS SANTOS et al.,

2019;  PUDKASAM et  al.,  2017);  3= (GALANTINO et  al  2012;  DANHAUER et  al.,  2015;

LÖTZKE et al., 2016; MUSTIAN et al., 2004; PAN et al., 2015) 

Considerações finais

Recomendamos a prática de exercício físico para pessoas em tra-
tamento ou pós-tratamento do câncer de mama. Tais  práticas podem
promover melhoras nos aspectos físicos, mentais e sociais o que certa-
mente acarretará melhoras na saúde e qualidade de vida dessa população.

Esse conhecimento é relevante para os profissionais da área da
saúde que atuam ou pretendem atuar nesse campo. É importante desta-
car, que mais evidências são necessárias a fim de consolidar os protoco-
los de treinos aplicados a essa população. 
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