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RESUMO: 

Objetivo: analisar os possíveis benefícios físicos e melhoria de qualidade de vida através do 

treinamento de força de pessoas que estão em tratamento de câncer de mama.Metodologia: 

Proposição de um protocolo de treinamento para uma mulher adulta portadora de câncer de 

mama que se encontra em período de tratamento com o enfoque no ganho de massa muscular 

e melhoria de qualidade de vida.Resultado: ganho de massa muscular, a diminuição do peso 

corporal e do percentual de gordura, considerável melhora na circulação sanguínea, melhora 

na retenção de líquidos ocasionado pela medicação, a qualidade no sono, a melhora no 

funcionamento do intestino, melhora na instabilidade de humor, amenizaram as crises de 

depressão e sente-se mais disposta ao realizar suas tarefas diárias.Conclusão:diversos efeitos 

positivos que o treinamento de força aliado ao tratamento convencional, pode colaborar, 

aumentando a qualidade de vida de pacientes com câncer de mama.  
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ABSTRACT 

 

Objective: To analyze and understand the possible physical benefits and quality of life 

improvement through strength training of people who are in breast cancer 

treatment.Methodology: Proposal of a training protocol for an adult woman with breast 

cancer who is in the treatment period with focus on gaining muscle mass and improving 

quality of life. Results: gain of muscle mass, decrease in body weight and percentage of fat, 

considerable improvement in blood circulation, improvement in fluid retention caused by 

medication, quality of sleep, improvement of bowel function, improvement of mood 

instability, ease the crisis of depression and feel more willing to perform their daily tasks. 

Conclusion: several positive effects that strength training combined with conventional 

treatment can contribute significantly, increasing the quality of life of patients with breast 

cancer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O treinamento de força (TF) é uma das atividades físicas mais indicadas pelos 

profissionais de educação física com o objetivo de manutenção da qualidade de vida e 

prevenção de doenças. É evidente que praticantes de exercícios físicos possuem um bom nível 

de aptidão física, têm menos propensão à doenças e lesões, como consequência um aumento 

na sua expectativa e qualidade de vida, portanto sendo um aliado ao combate de diversas 

doenças, especialmente o câncer, uma doença conhecida por debilitar o físico de suas vítimas. 

O (TF) é visto como aliado ao tratamento por possibilitar a esses pacientes, aumento de massa 

muscular, melhora da densidade óssea e melhorada força. PAULA et al(2012) 

Este treinamento tem sido utilizado como estratégia de intervenção, para diversas 

finalidades como: estético, melhoria da qualidade de vida, para aumentar o desempenho de 

atletas, na promoção da saúde e na reabilitação em diversas patologias, dentre elas a melhora 

na qualidade de vida dos sobreviventes de câncer. A melhora da força muscular é de extrema 

importância na recuperação e reabilitação aos sobreviventes dessa patologia, melhorando 

queixas físicas e psicológicas durante e após o tratamento.  

Quando é pensado na relação entre treinamento de força e tratamento de patologias 

como o câncer percebe-se que diversas formas de tratamento terapêutico do câncer podem 

acarretar vários  malefícios, como a diminuição da massa muscular e densidade mineral óssea 

e aumento de percentual de gordura, a fadiga precoce e a resistência a insulina. Fatores esses 

que levam a uma queda na qualidade de vida dessas pessoas. O TF pode ser estimado como 

um dos melhores métodos utilizados para aumentar o ganho de força física, objetivando 

provocar adaptações que promovam a hipertrofia muscular, alterando características 

contráteis das fibras musculares PAULA et al (2012). 

Nunes et al(2007) avaliaramque pacientes que se exercitaram, como parte do 

tratamento de reabilitação física, obtiveram significativas respostas em diversas capacidades 

física: na sua capacidade aeróbica, aumento na velocidade de caminhada e um aumento em 

distâncias percorridas durante a caminhada, melhoria no ganho de massa muscular e melhoria 

na composição corporal. Assim como este tipo de treino enfoca da diminuição dos sintomas 

como: náuseas, fadiga e avanço da perda de massa muscular, sendo que estas podem 

comprometer funções importantes como cardíacas e respiratórias, presentes durante o 

tratamento, desta forma contribuindo de forma significativa com o bem-estar geral desses 

indivíduos.A relação entre atividade física e o câncer, apontam exercício de resistência e o 

treinamento de força como aliado ao tratamento do câncer. 



 

 

Deste modo o planejamento de estratégias específicas em que se objetiva melhora. 

Tornando assim a prescrição e o acompanhamento do treinamento de forma individualizada 

importantíssima para que se obtenha uma resposta positiva ao tratamento do câncer. 

O câncer de mama pode estar ligado aos fatores de comportamento celular com 

distúrbios, em que células cancerosas podem reproduzir-se desordenadamente comparadas as 

normais, e como em diversos casos vão apropriar se de outras células. NUNES et al (2007). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA,2003) o câncer de mama é a segunda 

causa relevante de mortes pelo câncer e infelizmente esse número vem aumentando nas 

últimas décadas, de 5,77 em 1979 para 9,74 em 2000 para cada 100 mulheres.Esse aumento 

no número de vítimas de câncer se dá por diversos fatores como: obesidade, genética, 

gravidez tardia, dentre outros.  

Portanto o câncer pode ser produto de diversas alterações em uma célula, alterando se 

o padrão de forma significativa em seu DNA, resultando assim num descontrole desordenado 

do ciclo celular. Uma célula mutada conduz mutações originando um tumor com crescimento 

de tamanho incerto, capaz de progredir em tamanho e textura, levando a um descontrole no 

ciclo celular. Apenas uma célula multada herda mutações que podem gerar um novo tumor 

com crescimento exacerbado. (INCA, 2003). 

A caquexia é o termo utilizado para designar o estado caótico dos portadores desse 

tipo de enfermidade. A fraqueza geral do organismo, a perda de peso e de massa muscular, 

tendem a piorar a eficácia do tratamento anticâncer assim como aspectos ligados a 

estabilidade motora. (INCA, 2003).  

O percentual de massa muscular de um sujeito saudável, deve ser em torno de 50%, a 

de um indivíduo caquético cai consideravelmente devido ao seu intenso catabolismo 

proteico.TISDALE(2000,apud KOWATA, BENEDETTI,TATIANE, ARAÚJO: 2009). 

Há uma carência de pesquisas no âmbito cientifico que relatam a relação do 

treinamento de força como forma de terapia auxiliar ao tratamento convencional do câncer de 

mama, o presente estudo tem por objetivo analisar os possíveis benefícios físicos e melhoria 

de qualidade de vida através do treinamento de força de pessoas que estão em tratamento de 

câncer de mama através de um estudo de caso.  

 

2. METODOLOGIA 

 

 Este estudo usa como método o estudo de caso que é considerada um tipo de pesquisa 

que investiga um caso específico em profundidade de um único participante do sexo feminino 



 

 

diagnosticado com câncer de mama e está em tratamento, para se obter ampla compreensão da 

relação entre treinamento de força e câncer de mama, o qual poderá contribuir para explicar 

de casos similares. (THOMAS E NELSON,2002). 

 

2.1. Sujeito Participante: 

Participou uma pessoado sexo feminino, tinha 32 anos que iniciou o treinamento após 

6 meses de tratamento do combate ao câncer de mama, fora submetida ao processo cirúrgico 

chamado quadrantectomia com dissecção axilar esquerda,radioterapias e quimioterapias. 

A pacientecom quadro descrito fará uso de medicamentos até completar 5 anos do 

início do tratamento, na tentativa de bloquear  o surgimento de novos tumores com o uso de 

Zoladex, um fármaco anti-hormonal utilizado para o tratamento do câncer de mama, cujos  

efeitos colaterais são: a depressão, vaginite, instabilidade emocional, espinhas, aumento ou 

diminuição das mamas, diminuição da libido, dores de cabeça, ondas de calor, e o 

Tamoxifeno, um fármaco principalmente utilizado para casos de câncer de mama, evitando a 

reincidência da doença em mulheres que sofreram com o problema. Seus efeitos colaterais são 

bem parecidos aos do zoladex, mas o efeito que merece atenção especial  é a possibilidade da 

inibição de IGF, um hormônio de crescimento natural.  Sendo assim utilizar o Tamoxifeno 

pode levar a uma diminuição do ganho de massa muscular.  

 

2.2. Critérios de Inclusão:  

Os critérios de inclusão foram de que a paciente já tivesse retirado o nódulo com o 

procedimento cirúrgico chamado quadrantectomia e já encontrar-se recuperada da cirurgia, 

ser do sexo feminino, ter entre 30 a 40 anos, ser portador de câncer apenas de mama com 

exames comprobatórios, já ter passado pelos procedimentos de quimioterapias e radioterapias 

e estar disposto frequentar a academia para realização de treinos diários. A razão pela escolha 

dos treinos diários se deve ao fato dos treinos serem mais leves e com maior tempo de 

descanso. 

 

2.3. Avaliação do Sujeito:  

Antes de iniciar o protocolo de treinamento a participante foi convidada a participar do 

estudo, foram respeitados e observados seus direitos como participante da pesquisa.  A mesma 

assinou o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) autorizando a sua participação na 

pesquisa 



 

 

Foi realizada a primeira avaliação de anamnese com perimetria e coleta de medidas 

com fita específica, e a bioimpedância com o aparelho da marca Beurer, modelo BF-100. 

Em seguida foi feita uma conversa informal explicando e justificando o motivo da 

pesquisa, orientando-a de que precisava que fosse sincera às perguntas em relação como 

estava sentindo-se diariamente, como ela poderia vir a ser beneficiada com a pesquisa, os 

critérios que seriam propostos, como a assiduidade e a pontualidade ao treinamento. 

Foram analisados os exames como anatomopatológicos B-9605\14, um relatório 

médico com diagnóstico de neoplasia maligna de mama esquerda que justificaram a doença e 

o tratamento. A paciente relatou que não houve complicações no pós-cirúrgico, e que fora 

orientado pelo seu médico a uma prática orientada de atividade física. 

 A partir daí foi se estruturando treinos de acordo com o seu condicionamento, 

avaliados através do teste de carga de 1 RM, modificando algumas vezes através de conversas 

diárias devido a oscilação de seu estado de saúde. 

 

2.4. Local da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada dentro de uma academia de musculação na cidade de 

Gurupi/TO. 

 

2.5.Protocolo de Treinamento  

O treinamento foi inicialmente estruturado através de periodização trimestral, 

iniciando com 35% de 1 RM no primeiro mês, 45% de 1 RM no segundo mês e 50% de 1 RM 

no terceiro mês, com ajustes de cargas obedecendo o estado de saúde em que encontrava o 

paciente como apresentado a figura 1. Depois as periodizações passaram a ser semestrais. Em 

algumas ocasiões a paciente não conseguia executar o treino, por sentir cansaço excessivo, as 

vezes tontura ou descoloração ao redor da boca. Empoucas ocasiões a pressão arterial (PA) 

oscilou, e quando a pacientese sentia mal, às vezes fazia apenas um aeróbico leve, 

alongamentos ou até mesmo voltava para casa. Mas em nenhum momento a paciente deixou 

de treinar por mais de uma semana. 

 



 

 

Tabela 1: Protocolo de Treinamento Proposto 

 

Fonte arquivo pessoal 

Durante o período de intervenção, por várias vezes foi necessário realizar uma 

readequação no treinamento através da redução das cargas propostas, principalmente nos 

meses em que a paciente fazia o uso da medicação zoladex, pois seus efeitos colaterais são 

bastante intensos. Portanto, o treinamento nem sempre teve a progressão que devia, oscilando 

por diversas vezes, mais sem deixar de ser executado. Atualmente, o treinamento é realizado 

em torno de 70 a 85% de 1 RM. O protocolo de treinamento foi aplicado no período de 

fevereiro de 2016 a dezembro de 2017. 

 

2.6. Análise dos dados 

 Os dados foram analisados de forma longitudinal e por meio de estatística descritiva 

através de valores médios, desvio padrão e percentuais, onde foram analisados os resultados 

obtidos por meio das avaliações físicas e evoluções mensais do protocolo de treinamento pré-

estabelecidos antes do início dos treinamentos, e mensalmente durante a execução do 

treinamento. 

Fequência: 5 vezes por semana

Atividade: Musculação (40 a 50 min.)

Cadeira extensora 10 kg

Panturrilha step Peso corporal

Passada Peso corporal

Agachamento livre Peso corporal

Alongamento ou 10 minutos na esteira a 40%

Abdominal prancha 30 segundos

Elevação lateral Halter 2 kg cada

Crucifixo Halter 3 kg cada

Remada baixa 6 kg (3 cada lado)

Abdominal bola supra 3 séries de 10 repetições

Cadeira flexora 15 kg

Agachamento sumô step Halter de 5 kg

LegPres (pés em cima) 20 kg

Cadeira adutora 10 kg

Cadeira abdutora 15kg

Bíceps polia 10 kg

Tríceps Halter 2 kg cada

Prancha 30 segundos

Elevação lateral Halter 1 kg

Abdominal infra 3 séries de 10 repetições

Legpres 20 kg

Agachamento guiado Apenas peso da barra

Mesa flexora 5 kg

Agachamento sumô no step Halter 7 kg

Cadeira adutora 10 kg

Quinta - 

Feira

Membros Inferiores (3 séries de 15 a 20 repetições)

Sexta - 

Feira

PLANILHA DE TREINOS

Intensidade Inicial: 35%

Tempo de Descanso: 2 a 3 min.

Membro Inferiores (3 séries de 15 a 20 repetições)

Segunda-

Feira

Terça - 

Feira

Membros inferiores (3séries de 15 a 20 repetições)

Abdômen e membros superiores (3séries de 15 a 20 repetições)

Quarta - 

Feira

Abdômen e membros superiores (3séries de 15 a 20 repetições)



 

 

3. RESULTADO 

 

A tabela 2 apresenta, em ordem cronológica, a evolução das avaliações de perimetria e 

bioimpedância realizados no decorrer do período de análise do treinamento, sendo o primeiro 

datado em fevereiro de 2016 e o último datado em dezembro de 2017. É possível observar 

uma redução significativa do percentual de gordura corporal e um ganho considerável de 

massa muscular. 

 

Tabela 2: Avaliação Longitudinal das medidas de perimetria e dos resultados de bioimpedância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Direito L. Esquerdo

1.1 Braço 36,0 34,0

1.2 Tronco 80,0

1.3 Cintrura 81,1

1.4 Quadril 119,0

1.5 Coxa 70,0 69,0

1.6 Panturilha 33,0 32,0

L. Direito L. Esquerdo

2.1 Braço 35,0 34,0

2.2 Tronco 79,0

2.3 Cintrura 79,1

2.4 Quadril 117,0

2.5 Coxa 69,0 69,0

2.6 Panturilha 34,0 34,0

L. Direito L. Esquerdo

3.1 Braço 29,0 29,0

3.2 Tronco 76,0

3.3 Cintrura 74,5

3.4 Quadril 111,0

3.5 Coxa 65,0 65,0

3.6 Panturilha 35,0 35,0

L. Direito L. Esquerdo

4.1 Braço 31,0 30,0

4.2 Tronco 74,0

4.3 Cintrura 74,0

4.4 Quadril 99,0

4.5 Coxa 55,0 54,0

4.6 Panturilha 35,0 35,0

18 de outubro de 2017

Medidas de Perimetria Resultados de Bioimpedância

Percentual de 

Gordura Corporal
26,8%

13 de dezembro de 2017

Percentual de 

Gordura Corporal
27,1%

Percentual de 

Massa Muscular
32,4%

3. Partes do Corpo

Perímetros Corporais 

(cm)
Massa Corporal     

(kg)
71,00

Percentual de 

Massa Muscular
32,6%

Medidas de Perimetria Resultados de Bioimpedância

4. Partes do Corpo

Perímetros Corporais 

(cm)
Massa Corporal     

(kg)
70,50

Percentual de 

Gordura Corporal
33,1%

Percentual de 

Massa Muscular
29,8%

04 de junho de 2016

Medidas de Perimetria Resultados de Bioimpedância

2. Partes do Corpo

Perímetros Corporais 

(cm)
Massa Corporal     

(kg)
75,40

Partes do Corpo1.

Medidas de Perimetria

Perímetros Corporais 

(cm)

08 de fevereiro de 2016

Resultados de Bioimpedância

Percentual de 

Gordura Corporal

Percentual de 

Massa Muscular

36,6%

28,5%

Massa Corporal     

(kg)
78,30



 

 

Portanto ganho de massa muscular, a diminuição do peso corporal e do percentual de 

gordura, fora ressaltado pela própria paciente uma considerável melhora na circulação 

sanguínea, melhora na retenção de líquidos ocasionado pela medicação, a qualidade no sono, 

a melhora no funcionamento do intestino, melhora na instabilidade de humor, amenizaram as 

crises de depressão e sente se mais disposta ao realizar suas tarefas diárias. 

Houve também expressiva melhora em seu condicionamento, inicialmente sua FC 

repouso era em torno de 86 bpm, e hoje encontra-se em torno de 62 bpm. 

Na tabela 3 são apresentados os valores obtidos dos percentuais de gordura corporal, 

percentual de massa muscular e massa corporal durante a aplicação longitudinal do protocolo 

de treinamento proposto. 

 

Tabela 3: Valores dos percentuais de gordura corporal, percentual de massa muscular e massa corporal durante a 

aplicação do protocolo de treinamento. 

 

Conforme apresentado na tabela 3, durante o período de análise a média do peso da 

paciente foi de 73,83 kg (setenta e três quilos e oitenta e três gramas), As médias para o 

percentual de gordura corporal e massa muscular são, respectivamente, iguais a 30,9% e 

30,8%. Sendo que a massa corporal da mesma variou de 78,30 kg para 70,50 kg, essa perda 

de massa indica um resultado positivo. Já quanto a massa muscular é possível observar que a 

mesma variou de 28,5% a 32,6%, indicando que o ganho de massa aconteceu de maneira mais 

sutil. Quanto a variação de gordura corporal, a aluna apresentou uma diminuição gradativa, 

baixando este índice de 36,6% (inicialmente) para 26,8% na última avaliação.  

 

4. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo de caso foi inegável os diversos efeitos positivos que o 

treinamento de força aliado ao tratamento do câncer, pode contribuir de forma expressiva aos 

pacientes com câncer de mama em tratamento. 

Datas 
% de Gordura 

Corporal

% de Massa 

Muscular

Massa Corporal 

(kg)

fev/16 36,6 28,5 78,4

jun/16 33,1 29,6 75,4

out/17 27,1 32,4 71,0

dez/17 26,8 32,6 70,5

Média (M): 30,9 30,8 73,83

D. Padrão (σ): 4,78 2,04 3,76



 

 

O resultado da pesquisa de autores como Nunes et al (2007), corroboram em sua 

pesquisa com os resultados desta, de que o exercício de força atenua de forma considerável a 

perda de massa muscular associados a condições de um catabolismo acelerado em que se 

encontram.  Levando em conta os efeitos em indivíduos saudáveis e com câncer, os que 

praticam o exercício de força conseguem retardar de forma significativa a perda de tecido 

muscular e esquelética, o que aumenta e muito a qualidade de vida desses indivíduos, esses 

mesmos fatores foram encontrados neste estudo. 

Já os autores Al-Majid e Mc Carthy (2001) defendem exercícios de resistência 

aeróbica, com maior número de repetições e grandes períodos, como a natação, caminhada ou 

corrida em esteira pela sua capacidade de aumentar a resistência muscular à fadiga. O que 

difere dos resultados dos outros autores, assim como dos resultados encontrados nessa 

pesquisa. 

Paula et al(2012) encontraram resultados que assemelham com os resultados desta 

pesquisa e relatam em seu estudo que evidências fisiológicas indicam que o exercício resistido 

apresentou efeitos positivos em mulheres acometidas pelo câncer de mama, como também 

obtiveram significativo aumento ou manutenção de força, densidade óssea, aptidão 

cardiovascular, melhora no equilíbrio, composição corporal contribuindo assim numa melhor 

qualidade vida e aumento na sobrevida desta população. 

Schmitzet al (2011) realizaram uma pesquisa semelhante a esta, avaliaram os efeitos 

do treinamento com peso (musculação 2 x por semana) em sobreviventes recentes de câncer 

de mama e verificaram seu experimento que houve aumento de massa muscular e diminuição 

da gordura corporal. Diante estes resultados fica claro que o exercício de força pode 

contribuir, se aliados ao tratamento câncer, o que equipara se aos resultados encontrados nessa 

pesquisa. 

Diante os resultados encontrados, apenas autores como Al-Majid e Mc Carthy (2001) 

discordam dos resultados encontrados nas pesquisas de Nunes et al, Paula et al e Schmitz et 

al,e também com os resultados desta pesquisa em foco, ficando claro que o ganho de massa 

muscular, a diminuição do peso corporal e do percentual de gordura, são fatores 

determinantes de que o treinamento de força pode ser um grande aliado aos pacientes que 

fazem tratamento de câncer. Além desses resultados descritos acima essa pesquisa pode 

destacar se outros pontos positivos que foram relatados pela participante desta, como 

considerável melhora na circulação sanguínea, melhora na retenção de líquidos ocasionado 

pela medicação, a qualidade no sono, a melhora no funcionamento do intestino, melhora na 



 

 

instabilidade de humor, foram amenizadas as crises de depressão e maior disposição ao 

realizar tarefas diárias, contribuindo assim com uma melhor qualidade de vida. 

Como sugestão para próximas pesquisas que sejam realizadas avaliações mais 

periódicas, no mínimo a cada 3 (três) meses para resultados mais esclarecidos e fidedignos. E 

também para que sejam realizadas em pacientes acometidos com câncer em outras regiões, e 

maior número de amostras para que assim tenhamos maiores esclarecimentos, destacando a 

necessidade de que estabeleça variáveis de treinamentos mais objetivos e adequados, pois a 

literatura atual ainda é deficiente em relação ao treinamento de força a essa população. 

Quando houver um melhor entendimento aos aspectos relacionados ao treinamento de força 

aos indivíduos caquéticos, os avanços poderão contribuir numa melhor qualidade de vida a 

esses indivíduos que já sofrem com a doença e o tratamento. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Diante os resultados dessa pesquisa, pode-se afirmar que o ganho de força, a 

diminuição significativa do percentual de gordura, o aumento da massa muscular, foram 

amenizada crises de depressão, de fadiga precoce, melhor tolerância aos efeitos colaterais das 

medições em uso ,melhorando a circulação sanguínea, a retenção de líquidos, melhor 

funcionamento do intestino, melhora na instabilidade de humor, maior disposição ao realizar 

tarefas diárias, trazendo assim uma melhora na qualidade de vida dessa paciente. Destacando 

a necessidade de uma boa orientação profissional, para que assim possa ser atingido os 

objetivos propostos pra a utilização do treinamento de força como recurso na melhoria da 

qualidade de vida das pessoas portadoras de câncer de mama.  
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