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câncer de 
mama  
metastático 

Cerca de 5% dos casos no 
momento do diagnóstico

20% -30% após



ATIVIDADE FÍSICA X EXERCÍCIO FÍSICO

ATIVIDADE FíSICA: 

ATO DE SE MOVIMENTAR 

  Movimento dos músculos com gasto de 

energia maior do que quando estamos de 

repouso. Atividades do dia a dia:

 Arrumar a casa ....lavar a louça 

 Subir escada, 

 Passear com o cachorro, 

 Caminhar para o trabalho....

EXERCÍCIO FÍSICO

SEQUÊNCIA DE MOVIMENTOS DE TODO O 
CORPO

 Planejada 

 Objetivo

�  caminhada orientada: 

 planejando 

intensidade 

duração 

Objetivo= ex: queima de gordura. 



SEDENTARISMO
 Falta de atividade física suficiente que afeta 

a saúde da pessoa. 

 Perda muscular de uma pessoa sedentária
- Dos 25 aos 50 anos: 10 %

- Dos 50 aos 80 anos: 30%

 Atividade física não esta ligada 

necessariamente a não praticar esportes....



SEDENTARISMO + OBESIDADE

No BRASIL 
 cada 10 mulheres 

com CA mama  2  
tem essa 

“combinação”



1. BENEFICIOS DO EXERCÍCIOS FÍSICO: QUANDO?

Prevenção (pré tratamento)

Durante o tratamento

Após o tratamento 

Doença crônica

 Recomendações desde 1995/NCI 2008



ESTUDOS

 Fundamental na recuperação e bem-estar 

durante e após o câncer.

 Atua: sintomas relacionados a metástases 

e tratamentos. 

 Demonstram:  benefícios físicos, 

biológicos, psicológicos, clínicos e  QDV da 

atividade física regular durante o 

tratamento; 

 Pouca literatura= atividade física e 

mudança de comportamento  em câncer 

de mama metastático.



Exercício 
regular 
benefícios 

 Prevenção de doenças: diabetes e doenças 

cardíacas (<colesterol, HAS, osteoporose...)

 Reduzir o risco de recidiva (aprox.12.000 mulheres) 

com pratica exercício regular.

 2.987 mulheres (cirurgia/radioterapia e 
quimioterapia), =passaram a caminhar por pelo 
menos 30 min, 5x por sem, 5/6 Km/h– ou exercícios 
equivalentes 

60% de redução do risco de recidiva da doença, 
menor mortalidade por câncer de mama e menor 
probabilidade de morrer por outras causas.

 2 estudos recém-publicados reforçam a hipótese de 
que a atividade física aumenta as chances de cura 
de quem teve câncer. 

JAMA 2015



QUAIS 
BENEFICIOS
 EM 
GERAL 

Mantém articulações, tendões e ligamentos flexíveis

Reduz alguns dos efeitos do envelhecimento

Contribui para o seu bem-estar emocional: confiança, 
humor, depressão e ansiedade 

Aliviar o estresse e a ansiedade

Aumenta sua energia e resistência

Qualidade do sono

 Controle do peso  corporal



NO CÂNCER DE MAMA….

    Risco de Recorrência

 Fadiga / anemia

Gravidade da náusea 

 Manutenção /  aumento  densidade MO, 

 > Força muscular

 Melhora a composição corporal (massa magra)

 Prevenção /Redução/Controle  do 
Linfedema

 DOR (artralgia, mialgia)

 Capacidade funcional

 Flexibilidade

 Índices hematológicos, 

 Atividade celular natural killer

 Bem-estar

 humor/ansiedade

Kolden GG et al., Psychooncology,  2002



MAIOR QUALIDADE DE 
VIDA

Auto- estima

RESULTADOS:

89% dos estudos resultados 
estatisticamente positivos 

exercício

Physical Exercise and Quality of Life Following 

Cancer Diagnosis: A Literature Review 
Courneya KS, Friedenreich CM, Annals Behav Med, 1999



DURANTE O 
TRATAMENTO
....

 Exercícios aeróbicos 

 Não há restrições à atividade, apenas 

recomenda-se que ela seja intensificada de 

forma gradual e seguindo os limites de cada um, 

de acordo com a rotina de exercício antes do 

diagnóstico. 

 Redobrar cuidado em pessoas previamente 

sedentárias 

 Descondicionamento: 

prévio, diagnostico,tratamento, pós tratamento



BENEFÍCIOS 

 Não tem relação com a intensidade do treinamento.

 O cansaço associado à quimioterapia pode 

desestimular a atividade = mas mesmo em níveis 

leves e moderados há benefícios...

 Tratamento (QT e RxT) provocam alterações 

fisiológicas, e podem limitar a capacidade física do 

paciente=  fazer exercícios na intensidade 

adequada pode retardar esses efeitos e melhorar a 

qualidade de vida 

 Muitos estudos = mostrando o aumento na 

tolerância à quimioterapia e a redução do risco de 

recidiva em vários tipos de câncer.

American College of Sports Medicine 



Quem???



cerebral

óssea

pulmonar



cerebral
óssea

pulmonar

hepática

 Local
 Tipo
 Temp

o



RISCOS

DURANTE O TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA: 
Monitorizar respostas fisiológicas = FC , FR

 Estar atenta 

Ex. durante o exercício (como dispnéia, palidez, 
sudorese e fadiga).

 As diretrizes atuais recomendam =  não se 

exercitar dentro de 2 horas / quimioterapia ou 

radiação



RISCOS

DURANTE O TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA: 
Monitorizar respostas fisiológicas = FC , FR

 Estar atenta 

Ex. durante o exercício (como dispnéia, palidez, 
sudorese e fadiga).

 As diretrizes atuais recomendam =  não se 

exercitar dentro de 2 horas / quimioterapia ou 

radiação

Supervisionado !!!



Algumas 
restrições

Não praticar atividade física com contagem 

de glóbulos vermelhos baixa 

Neuropatia: evitar superfícies instáveis 

como esteira

Não treinar em dias de vômito e diarreia 

intensa

Contagem de glóbulos brancos (plaquetas) 

baixa: evitar treinar em lugares públicos 

Evitar piscina durante a radioterapia e no 

caso de uso de cateter 



FADIGA
e 
exercícios 

Exercitar-se ao longo do tratamento além de reduzir os índices 
de fadiga: 

 Libera endorfina
 Aumenta os níveis de energia
 Mantem a força muscular
 Evita o ganho de peso
 Melhora a auto estima
 Promove o ganho de funcionalidade 

 Melhora a auto percepção
 Fortalece o Sistema Imunológico
 Otimiza o sono
 Controla a depressão 

Evidências de meta-análises e revisões sistemáticas em 
pacientes com câncer de mama localizado demonstraram os 
benefícios da atividade física em múltiplos desfechos de 
saúde 



Outros 
cuidados

Osteoporose....Lesões ósseas 

(tipos/ local)

Cardiotoxidade (herceptin...)



Deve se levar 
em conta

Tipo de câncer e de tratamento

Estado físico e histórico esportivo

Estado emocional atual do paciente 

Reais necessidades e limitações

Indicação/liberação médica 

BIOGRAFIA



Exercício 
Ideal

   recomendações baseadas em estudos realizados dentro da população não oncológica.

Aquele que você consiga manter a 
regularidade

 Que goste e seja agradável
 Que faça suar, respirar mais rápido 
 Que acelere os batimentos
 Que traga algum desafio 



Duração
 graduação ...

5... 10...15...30.....60 

minutos????

n0 vezes por dia ... 

por semana....



EXERCÍCIOS 
AERÓBICOS



EXERCÍCIO 
RESISTIDO

MEDIDO POR: 

 Frequência de exercício 

 Intensidade do exercício 

 Tipo de exercício (por exemplo, pesos 
livres, exercícios com peso corporal); 

 Repetições



A Escala de Percepção Subjetiva de Esforço de Borg (1998), é um entre vários métodos para controlar 
e avaliar o exercício físico / treino. Métodos “objetivos” incluem a frequência cardíaca, 

http://www.guia-fitness.com/frequencia-cardiaca.html#anchor-name


TIPOSCaminhada 

corrida

Yoga

Ballet fitness

Circo

Hidroginástica

Pilates

Vôlei

Boxe 

Dança de salão, do ventre, 

zumba, clássico, jazz, 

street dance, flamenco....

 Bike
 Insanity
 Surf
 Tenis
 Escalada
 Capoeira
 Hidroginastica
 Golf
 Cirquito
 Steps
  Kangoo jumps
 Remo
 Taichi

 Exercícios 
/academia

 Taekwondo
 Slackline
 Handball
 Alongamento
 Jiu Jitsu
 Natação
 Skate
 Stand up paddle
 Patins
 Handball
 Sh’bam
  Lambaeróbica
 Crossfit
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Insanity

Sh’bam



Qual 
profissional

Fisioterapeuta

Educador 
Físico



� Comunicação com o oncologista antes 
de começar a se exercitar.

Quando posso 
começar a me 
exercitar?

 A qualquer momento: durante/após o 

tratamento

 Quanto mais cedo você começar, melhor. 

 Lentamente e gradualmente chegar ao 

nível recomendado de exercício, 

 Idade!??

 Avaliação médica 



Quando devo  
começar ?

 Muitos estudos mostram que pacientes 
com bom condicionamento físico (aptidão 
cardiorrespiratória e força muscular) 
toleram melhor o tratamento e por 
consequência respondem melhor ao 
tratamento.

 PORTANTO COMECE O QUANTO ANTES! 



Quantidade 
exercício

 Quanto é bom e suficiente “para mim”? 

 Qualquer quantidade de exercício é melhor 

que nenhum, 

 Quanto +  melhor ?!
 Recomendação: 2 horas e 30min de exercício de 

intensidade moderada por semana. fazendo 30 min. de 
exercício 5 dias X semana. (Australia)

 Pelo menos 150 min/sem, combinado 2x c/ treino de força

 Você pode dividir seus 30 minutos de exercício em 
períodos mais curtos ou pequenas doses;  

 Em algum momento você pode não conseguir. ...

   
   3 “R” RESPEITO/REPOUSO/ RETOMADA

Diretrizes ACS(Rock 2012)



Com qual 
Intensidade devo 
exercitar?

 "Exercício de intensidade moderada" = que 
aumenta a frequência respiratória e cardíaca, 
não sem fôlego. 

 Treino de força: ....

 Importante começar com intensidade menor e 
progredir para um nível moderado

 Se você já tem um bom condicionamento fisico 
pode iniciar > intensidade.

Breast Cancer Networck Australia



VOCÊ FAZ A 
DIFERENÇA 
NO 
SEU CUIDADO!!!!!

 Pode levar algum tempo para que o exercício se torne parte 

regular da vida. 

 Se você é incapaz de atingir suas metas de exercício, isso 

não é um fracasso - você pode simplesmente começar de 

novo na próxima semana!!!

“Eu vejo o exercício como essencial para 
curar meu corpo. Eu penso nisso como parte 
do meu tratamento - assim como eu tenho a 

minha quimio, eu vou nadar ou andar de 
bicicleta”.... 



KG 
ou 

À la carte



QUANTIDADE EXERCÍCIO SEMANAL: 

 2 hrs 30 min de ex:(cerca de 30 min. por dia 

durante 5 dias, ou cerca de 50 min. por dia / 3 

dias)

 Intensidade moderada - aumento da FR, onde 

você pode falar, mas não cantar

 Comece devagar e gradualmente até o nível 

recomendado de exercício; 

 Esse período pode variar

Resumo 
das 
recomendações

Breast Cancer Networck Australia



Que tipos de 
exercícios posso 
experimentar

 Existem muitos, o importante é encontrar 

algo de que goste, assim é provável que 

você o mantenha. 

 Experimentar alguns tipos diferentes de 

exercícios

 Pode optar por alternar os tipos de 

exercícios para mantê-los interessantes. 

 Ex: alternar caminhadas, ioga e natação em 

dias diferentes.

Breast Cancer Networck Australia



Alguns tratamentos 
para o câncer de 
mama podem diminuir 
sua densidade óssea 

Aumentam o risco de fratura óssea, 

 Incluindo as terapias hormonais: tamoxifeno 

(mulheres na pré-menopausa) e inibidores de 

aromatase (Arimidex, Femara e Aromasin). 

Certos exercícios demonstraram ser muito bons 
em aumentar a densidade óssea e reduzir o risco 
de fratura, incluindo:

 "Exercícios de sustentação de peso" - são 

exercícios em que seu corpo precisa suportar seu 

próprio peso. Ex:caminhada, subir escadas.... 

dança... 

Exercícios de treinamento de resistência 



Precauções

 Se você tiver um risco aumentado de fratura 
óssea, evite exercícios de alto impacto

 com um risco aumentado de queda: exercícios 
de menor impacto, como caminhar, nadar, 
pilates, taichi...

 Hidroginástica?!



Exercício não 
estruturado

ATIVIDADES DIÁRIAS REGULARES:

 Exercício incidental contribuirá apenas p/ as 2:30 hs  de 

exercícios recomendados por semana se for 

"intensidade moderada". 

 Exemplos:

subindo as escadas em vez de usar o elevador

caminhando para as lojas 

sair do trem ou ônibus algumas paradas antes...

passear com o cão

tarefas domésticas: ex: limpeza e jardinagem.



• 1º  “Aquecendo", começando devagar e aumentando 
gradualmente o seu ritmo !!!

• “Efeito cebola”

 Exercício em clima mais quente ...

Para manter o exercício regular nos dias mais quentes, 
considere:

 Hidratar-se = antes, durante e após o exercício

 Evitar o exercício nos horários mais quente do dia. 

 Protetor solar pelo menos 20 minutos antes de sair. 

Não existe mau 
tempo, apenas 
roupas ruins... 



LINFEDEMA

É importante falar com um terapeuta 

qualificado em linfedema antes de 

começar o exercício.

Compressão do braço durante o 

exercício..

 Independentemente de você ter ou não 

sido diagnosticado com linfedema, 

lembre-se = é importante começar 

devagar e gradualmente, aumentando ao 

longo do tempo até o nível recomendado 

de exercício.



Objetivos: 

• Avaliar a viabilidade de uma intervenção de atividade física de 6 
meses com medidor de atividade em pacientes com câncer de 
mama metastático.

• Exerc. não supervisionado e personalizado/ pedômetro de 
passos

• Investigar como a intervenção da atividade física altera a 
atividade física global total, o tempo sedentário e a aptidão física.

2018



“O segredo não é correr atrás das 
borboletas ....

É cuidar do jardim para que elas venham até 
você “ 

M Quintana



MUITO OBRIGADA!!!!

ttonezzer@uol.com.br
11 97101-0062

lucastelliass@hotmail.com
11 99126-1737

mailto:ttonezzer@uol.com.br
mailto:lucastelliass@hotmail.com

	Slide 1
	Slide 2
	câncer de mama metastático
	ATIVIDADE FÍSICA X EXERCÍCIO FÍSICO
	SEDENTARISMO
	SEDENTARISMO + OBESIDADE
	1. BENEFICIOS DO EXERCÍCIOS FÍSICO: QUANDO?
	ESTUDOS
	Exercício regular benefícios
	QUAIS BENEFICIOS EM GERAL
	NO CÂNCER DE MAMA….
	Slide 12
	DURANTE O TRATAMENTO ....
	BENEFÍCIOS
	Quem???
	Slide 16
	Slide 17
	RISCOS
	RISCOS
	Algumas restrições
	FADIGA e exercícios
	Outros cuidados
	Deve se levar em conta
	Exercício Ideal
	Duração graduação ...
	EXERCÍCIOS AERÓBICOS
	EXERCÍCIO RESISTIDO
	Slide 28
	TIPOS
	TIPOS
	Insanity
	Qual profissional
	Quando posso começar a me exercitar?
	Quando devo começar ?
	Quantidade exercício
	Com qual Intensidade devo exercitar?
	VOCÊ FAZ A DIFERENÇA NO SEU CUIDADO!!!!!
	KG ou À la carte
	Resumo das recomendações
	Que tipos de exercícios posso experimentar
	Slide 41
	Precauções
	Exercício não estruturado
	Não existe mau tempo, apenas roupas ruins...
	LINFEDEMA
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48

