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Resumo 

Introdução: O câncer é o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e 
órgãos podendo fazer metástase e chegar a outras regiões do corpo. A ocorrência de 
câncer no mundo, nos últimos anos, é apresentada por estudos que mostram que novos 
casos aparecem a cada dia e que, o número de portadores de câncer tem crescido a uma 
taxa muito alta. Um dos tratamentos é a quimioterapia que traz muitos efeitos colaterais por 
ser muito agressiva, entre eles: náuseas, vômitos, diarreias, mucosites, alopecias, 
mielossupressão, neutropenia, leucemia, menopausa prematura, ganho de peso, fadiga e 
caquexia. Objetivo: Avaliar o efeito do exercício físico sobre a fadiga em pacientes com 
câncer. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica de ensaios clínicos, 
randomizados ou não, publicados entre os anos de 2008 a 2016. Resultados: O exercício 
físico se mostrou eficaz na redução da fadiga em pacientes de câncer por meio de 
adaptações intracelulares que ocorrem a partir da execução de um programa de exercícios 
resistidos e/ou aeróbicos, o que proporciona uma melhora na qualidade de vida. 
Palavras chave: Câncer; Exercício Físico; Fadiga. 

 Abstract  

Introduction: Cancer is the disordered growth of cells that invade the tissues and organs 
that can metastasize and reach other regions of the body. The occurrence of cancer in the 
world in recent years is presented by studies that show that new cases appear every day and 
that the number of cancer carriers has grown at a very high rate. One of the treatments is 
chemotherapy which brings many side effects because it is very aggressive, among them: 
nausea, vomiting, diarrhea, mucositis, alopecias, myelosuppression, neutropenia, leukemia, 
premature menopause, weight gain, fatigue and cachexia. Objective: To evaluate the effect 
of physical exercise on fatigue in cancer patients. Methods: A literature review of 
randomized or non-randomized clinical trials published between 2008 and 2016 was 
performed. Results: Physical exercise was shown to be effective in reducing fatigue in 
cancer patients through intracellular adaptations that occur from execution of a resistance 
and / or aerobic exercise program, which improves the quality of life. 

Key words: Cancer; physical exercise; fatigue. 



3 
 

Introdução 

O exercício físico tem grande importância na melhora da qualidade de vida, sendo 

ele aeróbico, anaeróbico ou misto. Os resultados desses protocolos podem ser percebidos 

em diferentes alterações fisiológicas, como por exemplo diminuição da resistência à insulina, 

melhora na composição corporal, melhorias no sistema cardiovascular, entre outros 

resultados. Essas alterações estão diretamente relacionadas com a diminuição da fadiga, 

uma vez que adaptações (por exemplo o aumento de hemácias no transporte de oxigênio e 

melhoramento das fibras musculares) ocorrem após o indivíduo ser colocado em situação 

de estresse controlada¹. Existem evidências que o exercício físico é capaz de promover 

benefícios na aptidão física e funções fisiológicas em indivíduos portadores de câncer em 

tratamento².  

O câncer é uma das doenças mais temidas do mundo inteiro devido à dificuldade de 

se encontrar o tratamento efetivo em grande parte dos tumores metastáticos que não podem 

ser retirados cirurgicamente, mesmo com tantos avanços e progressos em relação às 

terapias e técnicas cirúrgicas em meados do século XX³. Esta doença celular pode ser 

causada por diferentes fatores internos ou externos ao organismo como hereditariedade, 

tabagismo, hábitos alimentares, alcoolismo, medicamentos entre outros4. Existem fatores os 

quais, se o organismo ficar exposto, podem acelerar o processo de mutação e desenvolver 

mais rapidamente o câncer, estes são fatores químicos, físicos ou biológicos²³.  

Estima-se que em 2016 a quantidade de novos casos de câncer tenha ultrapassado 

a marca de 535.000 pessoas sem contar o câncer de pele não-melanoma, que é o mais 

incidente no Brasil com estimativa de mais de 214.000 mil novos casos5. Existem quatro 

opções de tratamento do câncer, e em muitos casos é necessário que se combine mais de 

uma modalidade, sendo elas cirurgia, radioterapia, quimioterapia e transplante de medula 

óssea6. Os efeitos colaterais mais comuns durante o tratamento do câncer são náuseas, 

vômitos, diarreias, mucosites, alopecias, mielossupressão, neutropenia, leucemia, 

menopausa prematura, ganho de peso e fadiga crônica ou caquexia7. 

Uma das queixas mais frequentes dos pacientes com câncer é a fadiga crônica ou 

caquexia (do grego: “kakos”, mal, e “hexis”, condição do corpo) que se caracteriza por 

intensa atividade de catabolismo em células normais do corpo “hospedeiro” e tem como 

fatores causadores a anemia e o hipotireoidismo que podem ser corrigidos a partir da prática 

de exercício aeróbico, desde que seja devidamente acompanhado e orientado pois há 

restrições neste cenário83. Temos como fator contribuinte para a morbidade e mortalidade no 

câncer a síndrome da caquexia, presente na maioria dos pacientes com câncer em 
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tratamento, além de certo grau de sedentarismo devido aos efeitos colaterais das terapias 

utilizadas². 

Efeitos benéficos do exercício físico, quando praticado por indivíduos com câncer, 

estão sendo observados desde 1980². Tais efeitos são: redução na sensação de náusea, 

diminuição da depressão, o aumento do consumo máximo de oxigênio e aumento da força 

dos membros inferiores em mulheres². Resultados otimistas em animais também foram 

observados como: resistência à implantação do tumor, diminuição da taxa de crescimento 

tumoral, inibição da tumorigênese, redução do aparecimento de metástases e aumento da 

síntese proteica muscular². Logo, a hipotese que será norteadora para o trabalho é que o 

exercício físico pode minimizar os efeitos do tratamento e promover um aumento na 

qualidade de vida dos pacientes acometidos pelo câncer, bem como atuar na prevenção de 

novos casos e reincidência nos mesmos pacientes². 

O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos do exercício físico sobre a fadiga em 

portadores de câncer. 

Método 

O estudo consiste em uma revisão de literatura sobre o efeito do exercício físico 

sobre a fadiga em pacientes portadores de diferentes tipos de câncer. Esta revisão foi 

conduzida por meio de artigos obtidos nas bases de dados: MEDLINE, SCIELO e PUBMED, 

bem como em revistas, livros e teses de mestrado e doutorado. A maioria dos artigos 

selecionados foi escrita no idioma inglês e os demais em português.  

Como critérios de inclusão, foram pesquisadas as palavras-chave: exercício físico, 

câncer, fadiga, physical exercise, cancer e fatigue. Os mesmos deveriam ser revisões 

sistemáticas e/ou ensaios clínicos, randomizados ou não, que pudessem refletir a melhor 

evidência disponível na literatura. Foram pesquisados trabalhos publicados nos últimos 10 

anos, entre 2008 e 2016. E após análise do resumo e enquadramento nos critérios de 

inclusão foram inclusos 13 artigos. 

Resultados 

O quadro a seguir ilustra os resultados dos artigos selecionados que relacionaram o 

exercício físico com o câncer e a fadiga. 
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Autor 
(ano) 

Amostra 
(indivíduos) 

Tipo de Exercício 
Duração 

Frequência 
Intensidade 

Tipo de 
Câncer 

Resultados 

Battaglini et 

al, (2008)
9
 

20 
Exercício Aeróbico e Anaeróbico 

24 semanas 
- não especificado 

Variada Mama 

Melhora na Composição 
Corporal; 

Melhora na Fadiga; 
Redução da Ingestão 

Calórica Total 

Mustian et al, 

(2009)
10

 
38 

Exercício Aeróbico e Anaeróbico 
4 semanas 

- não especificado 
Variada 

Mama e 
próstata 

Melhora na qualidade de 
vida; 

Redução na Fadiga 

Dodd et al, 

(2010)
11

 
119 

Exercícios realizados em casa 
- não especificado 
- não especificado 

Variada Variados 
Melhora na Fadiga; 
Qualidade no Sono; 

Melhoria da dor. 

Ingram et al, 

(2010)
12

 
8 

Exercícios realizados em casa 
24 semanas 

- não especificado 
Variada Mama 

Melhora na Qualidade de 
Vida 

Kapur et al, 

(2010)
13

 
65 

Caminhada Aeróbica 
4 semanas 

3x/sem 
30 min/dia Próstata 

Redução na toxicidade 
retal 

Taylor et al, 

(2010)
14

 
260 

Exercício Aeróbico e Anaeróbico 
96 semanas 

- não especificado 

85-75% 
VO2máx 

Mama 
Melhora nos níveis de 

fadiga e PA. 

Voskuil et al, 

(2010)
15

 
435 

Exercícios aeróbicos 
- não especificado 
- não especificado 

Variada Mama 
Melhora na qualidade de 

vida; 
Redução na fadiga 

van Waart et 

al, (2010)
16

 
360 

Exercício Aeróbico e Anaeróbico 
- não especificado 
- não especificado 

50-80% 
VO2máx 

Mama e 
Cólon 

Melhora na aptidão física; 
Redução na Fadiga; 

Melhora na Qualidade de 
vida 

Bourke et al, 

(2011)
17

 
18 

Exercício Anaeróbico 
12 semanas 

- não especificado 
Variada Cólon 

Melhora na Composição 
Corporal; 

Melhora na Fadiga; 
Maior tolerância ao 
exercício aeróbico 

Rogers et al, 

(2011)
18

 
483 

Exercício Aeróbico e Anaeróbico 
- não especificado 
- não especificado 

Variada Mama 
Alteração nos níveis de 

fadiga 

Truong et al, 

(2011)
19

 
80 

Exercício Aeróbico 
12 semanas 

3x/sem 

20 min/dia; 60-
70% FCmáx 

Próstata 
Melhora na qualidade de 

vida; 
Redução na fadiga 

Yeh et al, 

(2011)
20

 
22 

Exercício Aeróbico 
6 semanas 

- não especificado 
Variada Leucemia 

Redução nos níveis de 
fadiga 

 

Filha et al, 

(2016)
21

 
24 

Exercício Aeróbico e Anaeróbico 
10 semanas 

3x/sem 

50 min/dia; 
Submáxima 

Mama 
Melhora nos aspectos 
psicológicos, sociais e 

físicos. 
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Discussão 

Os trabalhos apresentaram resultados positivos independentemente do tipo de 

câncer, Battaglini et al9 fizeram seu estudo com 20 portadoras de câncer de mama durante 

24 semanas com exercícios aeróbicos e anaeróbicos e Mustian et al10 realizaram sua 

pesquisa com 38 indivíduos com câncer de mama e próstata por 4 semanas de exercícios 

aeróbicos e anaeróbicos e seu resultados foram positivos em relação à redução nos níveis 

de fadiga e melhora na qualidade de vida. 

Truong et al19 avaliaram a tolerabilidade e a adesão a um programa de exercício de 

caminhada e seu efeito sobre a fadiga durante e após radioterapia externa radical, ambos 

apresentam uma melhora significativa na qualidade de vida e na redução da fadiga. 

Dodd et al11 em seu estudo controlado e randomizado, que avaliou a influência dos 

exercícios sobre a fadiga em mulheres com câncer em tratamento ou não, apresentaram 

resultados na melhora na qualidade do sono e na percepção da dor. O que nos chamou a 

atenção por serem resultados que vão além da redução da fadiga. 

É importante considerar que os resultados sobre os níveis de fadiga são observados 

com o treinamento realizado em diferentes ambientes, como por exemplo em casa 

evidenciado por Ingram et al¹², que em seu trabalho avaliaram a percepção das mulheres 

com câncer de mama em tratamento quimioterápico coadjuvante sobre um programa de 

exercícios realizado em seus lares, que também apresentaram melhora na qualidade de 

vida das pacientes. Outro exemplo é o de pacientes de região rural apresentados no 

trabalho de Rogers et al18 onde avaliaram-se os padrões e associações da atividade física e 

intensidade em sobreviventes do câncer de mama com a fadiga e sintomas depressivos em 

483 pacientes e os resultados observados foram benéficos nos níveis de fadiga e depressão 

nas pacientes. 

Os benefícios da aplicação de um programa de exercícios em portadores de câncer 

são percebidos em diferentes faixas etárias. Isso é percebido ao analisarmos o estudo de 

Voskuil et al15, que avaliaram a composição corporal e qualidade de vida em mulheres 

portadoras de câncer de mama na pós-menopausa, e o trabalho de Yeh et al20, que contou 

com uma amostra de 22 crianças portadoras de leucemia linfoblástica aguda, e ambos os 

autores apresentaram redução nos níveis de fadiga em suas amostras. 

Os estudos apresentados, em geral, não deixaram claros os protocolos e 

instrumentos utilizados para avaliar os níveis de fadiga, capacidade funcional, qualidade de 
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vida e capacidade funcional deixando seus resultados subjetivos, o que demonstrou certa 

fragilidade nos trabalhos.  

Após a revisão bibliográfica concluída, demonstrou-se que o exercício físico é eficaz 

tanto na melhora nos níveis de fadiga durante e após o tratamento em pacientes com 

diferentes tipos de câncer, quanto na prevenção de novos tumores² ¹¹. O uso inadequado do 

exercício físico pode trazer riscos graves aos pacientes por conta da condição debilitada em 

que se encontram, portanto, os pacientes devem ser acompanhados por profissionais 

competentes para trabalhar com este tipo de tratamento e deve-se considerar o melhor 

protocolo para cada especificidade tanto do paciente quanto da doença. 

Considerações finais 

Os estudos analisados demonstraram que o exercício físico tem forte influência 

positiva sobre a fadiga nos portadores de câncer. Além da melhora nos níveis de fadiga, 

percebeu-se um resultado positivo na composição corporal e aptidão física, no aumento da 

capacidade funcional, na diminuição do estresse e, consequentemente, na qualidade de 

vida, interferindo assim, de maneira positiva na resposta ao tratamento. 

Não apenas no bem-estar do portador de câncer, o exercício físico também 

apresenta uma interferência direta na preservação da saúde, promovendo-a e contribuindo 

para o equilíbrio e manutenção do metabolismo, bem como na redução dos riscos de 

surgimento de doenças crônicas. Frente à complexidade do assunto, mais estudos são 

necessários para determinar protocolos específicos relacionados ao melhor tipo de exercício 

físico a ser aplicado em cada especificidade do estado clínico de cada paciente. 
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