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Resumo  

O cancro da mama é o tipo de cancro mais frequente na mulher em todo o mundo. Nos 

últimos anos, o seu tratamento teve bastantes progressos, a par deste facto temos o aumento 

do número de sobreviventes. Apesar dos resultados dos tratamentos serem maioritariamente 

positivos, há inevitavelmente, repercussões a nível biológico e funcional, afetando igualmente 

a sexualidade e aspetos psicológicos, nomeadamente: a depressão, a autoestima, a qualidade 

de vida, a imagem corporal e a sexualidade. A literatura tem mostrado que o exercício físico 

parece ter um papel importante no processo de recuperação desta doença. Desta forma, a 

presente investigação tem como principal objetivo analisar o efeito de um programa de 

exercício físico na qualidade de vida (imagem corporal, sexualidade, perspetivas futuras, 

efeitos secundários da quimioterapia, sintomas na mama e no braço), autoestima e depressão 

em mulheres sobreviventes do cancro da mama.  

A amostra foi constituída por 13 mulheres com diagnóstico de doença oncológica 

mamária (46,54±6,31 anos) que participaram num programa de exercício físico durante 12 

semanas, 2 vezes por semana (60’/sessão). Como instrumentos de recolha de dados, foram 

utilizados: o Supplementary Questionnaire Breast Cancer Module (QLQ-BR23,) o Inventário 

de Depressão de Beck, a Escala de Autoestima de Rosenberg e o Questionário de História da 

Doença Oncológica. 

Como principais resultados, verificou-se que o programa de exercício melhorou 

significativamente a autoestima (p=0,004), no entanto ao nível da depressão não se 

verificaram alterações significativas. Relativamente à qualidade de vida, as subescalas do 

EORTC QLQ- BR23, foram constatadas melhorias significativas nas “perspetivas futuras” 

(p= 0,047) e nos “sintomas do braço” (p=0,015). Nas restantes variáveis não se verificaram 

alterações significativas. 

A intervenção com o exercício físico parece induzir melhorias na autoestima e em 

algumas variáveis da qualidade de vida de mulheres sobreviventes do cancro da mama, no 

entanto é necessário realizar estudos com programas de exercício físico de maior duração, 

constituídos por amostras de maior dimensão e com um grupo controlo para se poder tirar 

conclusões mais consistentes. 

Palavras-chave: exercício físico; cancro da mama; depressão; autoestima; qualidade de vida 
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Abstract 

Breast cancer is the most common type of cancer in women. In recent years, breast 

cancer treatment had substantial progress, with a consequent increase in the number of 

survivors. Although the results of the treatments are mostly positive, there are inevitably 

repercussions at a biological and functional level, also affecting psychological aspects, 

namely: depression, self-esteem, quality of life, body image and sexuality. The literature has 

shown that physical exercise seems to have an important role in the recovery process from 

this disease. Therefore, the aim of this study was to analyse the effect of a physical exercise 

program on the quality of life (body image, sexuality, future perspectives, side effects of 

chemotherapy, symptoms in the breast and arm, concern about hair loss), self-esteem and 

depression in women breast cancer survivors.  

The sample comprised 13 women diagnosed with breast cancer (aged of 46,54± 6,31 

years) who have taken part in a physical training program with a duration of 12 weeks and a 

frequency of 2 times a week. The duration of each training session was 60 minutes. Two 

evaluations were conducted, one before and the other after the intervention program. The 

following instruments were used: The Supplementary Breast Cancer Module Questionnaire – 

(QLQ-BR23), the Beck Depression Inventory (BDI-I), Rosenberg’s Self Esteem Scale and the 

Cancer Disease History Questionnaire.  

The analysis of the results shows that the intervention significantly improved self-

esteem (p = 0,004), however, there were no significant changes regarding depression. 

Regarding the EORTC QLQ- BR23 subscales, substantial improvements were found in 

“future perspectives” (p = 0,047) and “arm symptoms” (p = 0,015). The remaining variables 

showed no significant changes. 

The intervention with physical exercise seems to induce enhanced self-esteem and 

some variables regarding quality of life of women diagnosed with breast cancer. Longer 

studies, larger samples and a control group are needed to draw more consistent conclusions. 

Keywords: physical exercise; breast cancer; depression; self-esteem; quality of life. 
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1. Introdução 

O envelhecimento e o cancro caminham de “mãos dadas” e são várias as alterações que 

ocorrem com o envelhecimento, que se tornam fatores de risco importantes para o 

desenvolvimento de cancro (Paúl & Ribeiro, 2012; Spencer, Heesch & Brown, 2010). O 

cancro da mama é considerado como a segunda causa de morte por cancro no género 

feminino (Organização Mundial de Saúde, 2009) e o tipo de cancro mais frequente na mulher 

em todo o mundo. Atingindo assim um órgão que se encontra intimamente relacionado com a 

feminilidade, a autoestima, a sexualidade e o seu papel na sociedade, provocando algumas 

alterações em várias dimensões da vida da doente (Hack & Degner, 2004).  

Em contrapartida ao referido anteriormente, o número de sobreviventes desta doença tem 

vindo a aumentar. O que pode justificar tais resultados são o avanço e inovação da tecnologia, 

que permitem a identificação precoce deste tipo de cancro, o desenvolvimento de técnicas 

cirúrgicas e terapêuticas oncológicas cada vez mais inovadoras e com melhores resultados 

finais (Battaglini et al., 2014). São exemplos clássicos das terapêuticas adotadas: o tratamento 

neoadjuvante e adjuvante, a cirurgia e a terapia hormonal. No entanto, apesar dos benefícios 

deste tipo de tratamentos no combate à doença, o desenvolvimento de efeitos secundários e a 

diminuição da qualidade de vida, durante e após os tratamentos, são uma realidade. 

Sintomatologia ansiosa, depressiva, raiva, tristeza, angustia, negação, falta de esperança, 

desanimo, alterações na imagem corporal são algumas das respostas comuns destas mulheres 

face à doença e ao seu tratamento (Glanz & Lerman, 1992; Vedhara et al., 2001). Assim, 

devido a estes motivos torna-se fundamental a criação de intervenções de exercício físico que 

reduzam os efeitos secundários relacionados com a doença e o seu tratamento. 

Para Van Oers (2013) o exercício físico na reabilitação após a cirurgia tem um papel 

muito importante, nomeadamente sobre a forma de complemento e auxílio desses mesmos 

tratamentos. Portanto, a recomendação de um programa de exercício físico, pode contribuir, 

significativamente, para o bem-estar físico e psicológico, de maneira não invasiva, não tóxica 

e acessível do ponto de vista monetário, para a pessoa que está neste processo de recuperação. 

A consciência da relação atividade física e saúde leva à necessidade de prática regular, 

especialmente entre indivíduos com doenças crónico-degenerativas (Prado, Mamede, 

Almeida, 2004; Pinto, Frierson, Rabin & Trunzo, 2005). 
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São vários os estudos que têm demonstrado que intervenções de exercício físico com 

doentes do cancro da mama, têm revelado resultados positivos na redução da depressão, 

melhorias na qualidade de vida, autoestima, imagem corporal e sexualidade (Basen-Engquist 

et al., 2006; Cadmus, Salovey, Yu, Kasl & Irwin, 2009; Campbell, Mutrie, & White, 2005; 

Courneya et al., 2007; Dieli-Conwright et al., 2018; Herrero et al., 2006; Mutrie et al., 2007; 

Saxton et al., 2014; Segar et al., 1998). 

Nos dias de hoje, a investigação procura não só dar respostas como também perceber a 

potencialidade do exercício físico na gestão de fatores psicológicos, nomeadamente: na 

qualidade de vida, depressão, imagem corporal e autoestima, em sobreviventes do cancro da 

mama (Ingram & Visovsky, 2007). Neste contexto, o exercício físico é visto, em vários 

estudos, como um meio não farmacológico, eficaz e seguro na diminuição dos efeitos 

secundários da doença e dos seus tratamentos, principalmente, na melhoria da qualidade de 

vida (Herrero, 2006).  

Assim, a presente investigação torna-se importante, na medida em que, o exercício físico 

torna-se promotor de um estilo de vida saudável, proporcionando assim, um bem-estar 

fisiológico e psicológico (Galvão & Newton, 2005; McNeely et. al., 2006; Rock et al., 2012; 

Schmitz et. al., 2005). O que possibilita uma redução dos efeitos secundários dos tratamentos. 

Por sua vez, pode ajudar também, na diminuição do risco de uma possível reincidência desta 

doença e diminuição de mortalidade (McNeely et. al., 2006; Mustian et. al., 2007; Rock et al., 

2012; Speck, Courneya, Mâsse, Duval & Schnitz, 2010). 

O presente estudo teve como principal objetivo analisar o efeito de um programa de 

exercício físico na qualidade de vida (imagem corporal, sexualidade, perspetivas futuras, 

efeitos secundários da quimioterapia, sintomas na mama e no braço) autoestima e depressão 

em mulheres sobreviventes do cancro da mama. Desta forma, foi desenvolvido um programa 

de exercício físico, destinado a mulheres sobreviventes do cancro da mama. Este programa, 

contou com duas sessões semanais de exercício físico durante um período de 12 semanas.  
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Cancro da Mama 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) - World Cancer Report (2018) considera o 

cancro como uma doença multifatorial caracterizada por um crescimento e proliferação 

anormal, descontrolado e excessivo das células que devido à ausência ou deficiência dos 

mecanismos reguladores não pode ser controlado. É considerado como uma das principais 

causas de morte no mundo, sendo responsável por 9,6 milhões de mortes (15%) no ano de 

2018. Um em cada cinco homens e uma em cada seis mulheres, em todo o mundo, pode vir a 

desenvolver cancro. Em termos de taxa de mortalidade, um em cada oito homens e uma em 

cada onze mulheres morrem devido a esta patologia. 

O que é habitualmente designado por cancro da mama refere-se a uma neoplasia epitelial 

maligna, o carcinoma da mama, com capacidade de proliferação /metastização. É a neoplasia 

mais comum em mulheres em todo o mundo (24,2% de todos os carcinomas na mulher, cerca 

de 1 em cada 4 novos diagnósticos) sendo que, todos os anos, mais de 1,6 milhões de 

mulheres são diagnosticadas com esta doença. O cancro da mama masculino também é uma 

realidade e representa 1% de todos os cancros da mama, sendo 13.000 os casos estimados por 

ano, em todo o mundo. A incidência deste tipo de cancro aumenta com a idade (Cardoso, 

2017).  

Existem vários tipos de cancro da mama, os mais comuns são o carcinoma ductal (Figura 

1) que tem como origem as células dos ductos mamários e o carcinoma lobular (Figura 2), 

que tem origem nas células dos lóbulos da mama (American Cancer Society, 2017).  
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Figura 1. Carcinoma ductal. Fonte: Recuperado de “Risk of breast cancer death is low after a diagnosis 

of ductal carcinoma in situ” de National Cancer Institute, 2019b. 

 

 

Figura 2. Carcinoma lobular. Fonte: Recuperado de “Dictionary of cancer terms,” de National Cancer 

Institute, 2019a. 

 

Segundo a OMS (2018), o cancro da mama feminino é classificado como a quinta causa 

de morte em todo o mundo (627.000, cerca de 6.6 %), justificando esta posição devido ao seu 

prognóstico ser relativamente favorável, pelo menos nos países mais desenvolvidos. Os 

avanços da medicina, o prognóstico e tratamento precoce, possibilitaram que o cancro da 

mama seja uma doença curável para uns e uma doença crónica para outros. Posto isto, o termo 

sobrevivente de cancro pode ser definido como qualquer pessoa que tenha sido diagnosticada 

com cancro, desde o momento do diagnóstico até ao resto da sua vida (Frieden, Jaffe, 

Stephens, Thacker & Zaza, 2007). 
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No ano de 2017 em Portugal registaram-se cerca de 1798 mortes devido a tumores 

malignos da mama, representando assim cerca de 1,6% da mortalidade total do país, 3,2% do 

total de óbitos de mulheres e 0,1% do total de homens. Analisando apenas por idade, no que 

se refere às mulheres, cerca de 65% dos óbitos por esta causa foram de pessoas com 65 ou 

mais anos e cerca de 44% de pessoas com 75 ou mais anos. A idade média do óbito, em 2017, 

nas mulheres por tumores malignos da mama foi de 70,4 anos (Instituto Nacional de 

Estatística, 2019). 

Atualmente, a medicina, ainda não consegue explicar o porquê de uma pessoa desenvolver 

cancro e outra não. Todavia, estudos demonstram que a exposição a determinados fatores de 

risco aumenta a probabilidade de desenvolver cancro. Os fatores de risco que podem 

aumentam a incidência de cancro são: envelhecimento, hábitos tabágicos e etílicos, radiação, 

obesidade, contacto com determinados químicos e outras substâncias, dieta pobre em 

nutrientes, falta de atividade física e excesso de peso. Os fatores de risco referidos 

anteriormente são os mais comuns, no entanto, existem outros associados ao aparecimento do 

cancro (Liga Portuguesa Contra o Cancro, 2015).  

 Muitos tipos de cancro podem ser evitados, se minimizando ou até mesmo evitando a 

exposição a esses mesmos fatores de risco e adotando estilos de vida saudáveis. Quando 

detetado precocemente, a probabilidade de cura poderá aumentar, daí a importância dos 

rastreios oncológicos (OMS, 2019). 

Atualmente, há mais que uma forma de tratamento para o cancro da mama. Desde 

tratamentos locais como a radioterapia e a cirurgia (radical ou conservadora), a tratamentos 

sistémicos como a hormonoterapia, a quimioterapia ou a imunoterapia. Os avanços recentes 

da medicina têm permitido tanto uma minimização dos efeitos colaterais dos tratamentos 

químicos, radiológicos e cirúrgicos, como também uma diminuição da taxa de mortalidade 

por cancro da mama, aumentando assim a sobrevivência perante um diagnóstico da doença. 

No entanto, toda a experiência do cancro da mama, desde a fase inicial até ao seu término, 

provoca sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, deixando assim marcas profundas 

no corpo e no psicológico das doentes (Remondes-Costa, Jimenéz, & Pais-Ribeiro, 2012).  

Carayol e colaboradores (2013) afirmam que o cancro da mama feminino é um sinónimo 

de sofrimento psicológico, pois atinge um órgão que simboliza a feminilidade e maternidade. 

Com a evolução dos métodos de diagnóstico precoce, os tumores passam a ser descobertos no 
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período inicial de crescimento, diminuindo assim a sua agressividade, favorecendo o 

tratamento e aumentando a probabilidade de sucesso ao tratamento desta patologia. 

O exercício físico parece trazer vantagens, não só, quando aplicado como meio de 

prevenção, contribuindo assim para um menor risco de cancro, como também pode ser um 

auxiliar das terapêuticas, ou seja, nas várias fases do tratamento. Sempre com o objetivo de 

minimizar alguns dos sintomas secundários dos tratamentos (Schwartz, 2003; Thompson, 

Jiang & Zhu, 2009).  

 

2.2.  Qualidade de vida  

Andritsch e seus colaboradores (2007), definem que a qualidade de vida pode descrever-se 

como sendo multifatorial, objetiva e difícil de quantificar. A qualidade de vida pode definir-se 

como a perceção que o indivíduo tem da sua vida, nas dimensões: psicológicas, físicas, 

sociais e sexuais, bem como na sua independência e crenças pessoais (Lenahan, 2004). 

Do ponto de vista geral, a qualidade de vida quando relacionada com a saúde refere-se à 

capacidade de viver sem doenças ou, a quando da existência de doenças, superar as 

dificuldades que delas advém. O tratamento do cancro da mama pode afetar 

psicologicamente, socialmente e fisicamente a mulher devido aos efeitos secundários dos 

tratamentos (Andritsch et al., 2007). 

A qualidade de vida das mulheres com cancro da mama, diminui significativamente, 

durante e após os tratamentos, sendo a quimioterapia o tratamento que parece manifestar um 

maior impacto na mesma (Remondes-Costa et al., 2012). 

Quase todos os sobreviventes de cancro apresentam sintomas fisiológicos, psicológicos e 

efeitos colaterais relacionados à própria doença bem como ao tratamento. Durante o 

tratamento, também são relatados efeitos secundários, sendo os mais comuns: dor, fadiga, 

stress, variações constantes de humor, perda de massa muscular por aumento de inatividade e 

sofrimento psicológico. Cada um destes sintomas, contribui para uma diminuição significativa 

da qualidade de vida destas mulheres (Van Oers, 2013).  

Existem relatos de outros efeitos secundários, também estes causados pelos tratamentos, 

que inevitavelmente são apontados como sendo fatores limitativos de qualidade de vida, entre 
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eles: náuseas, vómitos, anemia, alterações de humor, amenorreia temporária, secura vaginal, 

alopecia e diminuição ou aumento de peso, todas estas alterações têm também um grande 

impacto ao nível da imagem corporal e da sexualidade (Bertero, 2002; Remondes-Costa et al., 

2012). Os sintomas relacionados com a doença, o tipo de cirurgia e o tratamento adjuvante 

associam-se à deterioração da qualidade de vida, ficando esta comprometida durante meses ou 

até mesmo anos (Yuste Sánchez et al., 2014). 

Embora os tratamentos aumentem a probabilidade de sobrevivência (Browall et al., 2008), 

estudos relatam que a cirurgia (De Gournay et al., 2013), a terapia adjuvante e a terapia 

hormonal (Ochayon, Zelker, Kaduri, & Kadmon, 2010), provocam sintomas secundários a 

longo prazo, que afetam negativamente a qualidade de vida (Browall et al., 2008). 

Na tabela 1, estão representados os tipos das terapêuticas que podem ser utilizados como 

forma de tratamento bem como os seus efeitos secundários (físicos) que afetam 

negativamente a qualidade de vida.  

Tabela 1. 

Efeitos secundários das várias terapêuticas para o cancro 

Tratamento Efeitos Secundários 

Cirurgia 

 Dor 

 Perda de Flexibilidade 

 Lesão Nervosa 

 Fadiga 

 Linfedema 

Radioterapia 

 Tecido cicatricial no local da radiação 

 Perda de Flexibilidade 

 Fraturas 

 Fadiga 

 Dor 

Quimioterapia 

 Cardiomiopatia 

 Fibrose Pulmonar 

 Lesão Nervosa 

 Fadiga 

 Perda Óssea 

 Leucemia 

 Neuropatia 

 Fadiga 

 Dor Muscular 

Imunoterapia 

 Lesão Nervosa 

 Miopatia 

 Fadiga 

Nota. Fonte: Adaptado de “American College of Sports Medicine Exercise management for persons with 

chronic diseases and disabilities,” de A. Schwartz, 2003, Champaign: Human Kinetics. p. 166-72. 
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Os efeitos secundários referidos na Tabela 1, são importantes de terem conta, pois levam 

muitas vezes a preocupações psicológicas vivenciadas durante os tratamentos, nomeadamente 

mudanças de humor e aparência, medo de metástases, reincidência da doença, preocupações 

com o futuro, ansiedade e depressão (De Gournay et al., 2013). Assim, as sobreviventes de 

cancro da mama, podem relatar efeitos secundários psicológicos relacionados com o 

tratamento, podendo estes persistir por algum tempo mesmo depois de terminados os 

tratamentos. A recuperação destes efeitos secundários pode ser rápida ou mais demorada, 

variando de mulher para mulher e consoante a severidade da doença (Joly, Lange, Santos, 

Vaz-Luis & Meglio, 2019). Segundo uma revisão da literatura realizada por Gotay et al. 

(1998), onde verificaram que mesmo após 5 anos de diagnóstico de cancro da mama, muitas 

das doentes referiram sentir efeitos negativos do cancro ou do tratamento no dia-a-dia. 

Qualquer que seja a forma de tratamento, acarreta efeitos secundários indesejáveis e 

difíceis de suportar tanto do ponto de vista físico, como psicológico ou social. Geralmente, 

estes tratamentos ocupam muito tempo e são física e emocionalmente cansativos (De Gournay 

et al., 2013). Assim, um dos aspetos importantes durante e após os tratamentos é sem dúvida 

alguma a avaliação da qualidade de vida da mulher, visto que esta é afetada tanto pela doença 

como pela terapêutica. Expressando-se de uma forma acentuada e negativamente quando 

associada a limitações na imagem corporal, sexualidade e autoestima (Paulo et al., 2019). 

Com o objetivo de avaliar a qualidade de vida em mulheres jovens com cancro da mama, 

Avis, Crawford e Manuel (2005) realizaram um estudo com 202 mulheres com idade inferior 

a 50 anos e com tempo após o diagnóstico da doença entre os 4 e os 42 meses. Este estudo 

demonstrou que dores generalizadas e insatisfação com a aparência eram referidas por mais 

de 70% das mulheres. Sintomas como calores, dor nas relações sexuais e dificuldade com o 

controlo da bexiga aumentavam significativamente com a idade. Os mesmos autores 

concluíram também que as mulheres mais novas são um grupo de risco no que respeita à 

diminuição da qualidade de vida, mesmo passados alguns anos de diagnóstico.  
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2.2.1 Sexualidade  

O cancro da mama é considerado como uma das doenças com maior impacto na sociedade 

atual, não só por ser um dos cancros mais frequentes, como também, porque atinge e agride 

um órgão tão feminino cheio de simbolismos na feminilidade e na maternidade (Remondes-

Costa et al., 2012). Os tratamentos do cancro da mama, tal como qualquer outro tratamento, 

têm efeitos secundários que afetam a qualidade de vida, a saúde global e o funcionamento 

sexual da mulher que a eles é submetida. Assim, o diagnóstico e tratamento desta patologia, 

podem ter efeitos na saúde sexual da mulher devido a alterações da imagem corporal, a 

alterações na fertilidade, no bem-estar físico, resultando num desconforto emocional 

(Bakewell & Volker, 2005). 

A OMS (2006) define como sexualidade a energia que nos motiva a procurar o contacto 

com o outro, o amor, a ternura, bem como a intimidade, refletindo-se, portanto, na maneira 

como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É acharmo-nos sensuais e ao 

mesmo tempo sexuais. Reflete-se também em pensamentos, sentimentos, ações e interações, 

em suma, é a base da nossa saúde física e mental. A intimidade e a sexualidade são, portanto, 

essenciais à qualidade de vida e ao bem-estar.  

A mesma entidade refere ainda que a sexualidade é um aspeto central do ser humano ao 

longo da vida e inclui o sexo, género, identidades e papéis, orientação sexual, erotismo, 

prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é expressa através de pensamentos, fantasias, 

desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relações. A sexualidade 

é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, económicos, 

políticos, culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e espirituais. O conceito é algo 

complexo e tem vindo a sofrer algumas alterações ao longo do tempo. Saúde sexual é definida 

como um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade, não 

é apenas a ausência de doença, disfunção ou enfermidade (OMS, 2006). 

 Fleury, Pantaroto e Abdo (2011) referem que o diagnóstico de cancro e os tratamentos 

oncológicos atuam sobre a doença e o doente, podendo também, afetar a função sexual, o 

estado emocional e o relacionamento do casal. Existem doentes que imediatamente após a 

notícia do diagnóstico começam a olhar para o seu corpo de uma forma diferente, outros, 

dominados pela sensação de falta de controlo sobre o diagnóstico e curso da doença, deixam 

de reconhecer o corpo como seu, o que implica consequências significativas na expressão da 
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sua sexualidade (Cordero et al., 2014). A quimioterapia é dos tratamentos que mais pode 

afetar negativamente a função sexual e a líbido das mulheres, pois interfere com a produção 

de hormonas sexuais. Alterações fisiológicas como relações sexuais dolorosas e a diminuição 

da excitação sexual, dificultam à mulher atingir ao orgasmo e o prazer numa relação sexual 

(Gotay, Holup & Pagano, 2002; Toledo, Barreto, Pascual & Ferrero, 1993). Em alguns casos, 

as mulheres referem a perda de interesse como mecanismo de defesa e forma de autoproteção, 

face ao constrangimento sentido pela perda da função orgástica (Shell, 2000).  

Os estudos realizados por Hawkins e seus colaboradores (2009) mostram que cerca de 

59% a 79% das pessoas com doença oncológica apresentam uma diminuição significativa da 

atividade sexual, em alguns casos abdicam deste ato, depois da confirmação do diagnóstico de 

cancro. Também o estudo realizado por Bloom, Stewart, Chang e Banks (2004), verificou a 

existência de diferenças acentuadas no funcionamento sexual de mulheres jovens com cancro 

da mama, após a menopausa precoce induzida pela quimioterapia. Estas mulheres 

manifestaram muita dificuldade em verbalizar temas relacionados com a doença e relatavam 

sofrer com o estigma associado ao cancro. 

Com o objetivo de avaliar a qualidade de vida no cancro da mama, Rebelo, Rolim, 

Carqueja e Ferreira (2007), conduziram um estudo com 60 mulheres submetidas a 

mastectomia (60%) ou cirurgia conservadora (40%) e em tratamento de quimioterapia. 

Verificaram que as mulheres submetidas a cirurgia conservadora, evidenciaram uma maior 

“preocupação com a queda do cabelo” do que as mulheres mastectomizadas. Concluíram, 

também, que o grupo que realizou o tratamento de quimioterapia evidenciou mais problemas 

físicos, que as mulheres mais velhas apresentam maior qualidade de vida que as mais jovens e 

que as mulheres não casadas apresentavam mais preocupações com a sua saúde no futuro e 

um melhor funcionamento sexual. 

Na cultura portuguesa, continua a existir uma serie de falsas crenças e mitos sobre a 

doença oncológica e a sexualidade. Nestas circunstâncias os mitos sexuais mais comuns estão 

relacionados com a crença de que os doentes oncológicos não têm desejo sexual ou que o 

sexo não é importante perante um diagnóstico deste género, e que por este motivo, a 

sexualidade deve ser deixada de lado, ou ainda que é inapropriado fazer sexo ou sentir desejo 

sexual em certos momentos da doença ou durante os tratamentos. Outras crenças comuns 
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prendem-se com a ideia de que a atividade sexual requer o gasto de muita energia, e que por 

isso pode não ser benéfica para o doente oncológico (Abrantes, 2003). 

Ainda que, para alguns casais a sexualidade possa não ser uma prioridade imediata 

perante um diagnóstico de cancro, em algum momento da doença o casal sentirá necessidade 

de abordar questões do foro sexual, e poucos são aqueles que o farão de uma forma 

espontânea, seja por falta de à vontade ou de oportunidade. O casal com uma vida sexual, não 

muito ativa, antes do diagnóstico oncológico irá ter dificuldades acrescidas neste campo 

(Pascoal, Raposo & Gomes, 2015). 

O companheiro, é muitas das vezes, o cuidador principal que acompanha o doente. A 

qualidade da relação conjugal representa um aspeto importante na adaptação do doente ao 

diagnóstico e ao tratamento (Wimberly, Carver, Laurenceau, Harris & Antoni, 2005).  

Desta forma, a preservação de uma boa saúde sexual é um bom indicador de qualidade de 

vida nas pessoas com cancro (Bakewell & Volker, 2005). 

 

2.2.2 Imagem Corporal e Autoestima 

Segundo Brandão e Matos (2015) a imagem corporal abrange mais do que aspetos físicos. 

Os autores defendem também que o termo “imagem corporal” descreve em pleno a 

funcionalidade e a capacidade de alguém se relacionar com os outros. A imagem corporal faz 

parte da autoestima de cada pessoa. 

Pode também definir-se como a representação subjetiva da própria aparência, formada 

pela auto-observação e pela reação percebida de terceiros. Trata-se de um fenómeno 

multidimensional, que envolve aspetos fisiológicos, psicológicos e sociais, influenciando a 

maneira como nos relacionamos com os outros (Cordero et al., 2014; Santos & Vieira, 2011). 

A imagem corporal pode ser influenciada negativamente, quando se passa por uma doença 

oncológica, em específico pelo cancro da mama. É considerada como a maneira de se pensar 

no próprio corpo e de como o corpo é representado na mente (Cordero et al., 2014).  

Para Santos e Vieira (2011), a elaboração da imagem corporal pode ser considerada, como 

um fenómeno multidimensional, por envolver aspetos fisiológicos, psicológicos e sociais, que 
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afetam as emoções, pensamentos e o modo de as pessoas se relacionarem com os outros, 

afetando consequentemente a qualidade de vida, delas próprias. A imagem corporal é 

considerada como um importante componente da qualidade de vida, por ser essencial para a 

forma como os doentes lidam com a doença e se adaptam a ela.  

A doença oncológica mamária e as consequências dos seus tratamentos implicam que 

estas mulheres se adaptem a perdas importantes em diferentes aspetos, nomeadamente a 

alterações significativas, ao nível da aparência física e da imagem corporal que o doente tem 

de si (Garcia & Hernández, 2011). Após a realização de uma investigação com mulheres 

recentemente diagnosticadas com cancro da mama, Cordero e seus colaboradores (2014) 

concluíram que estas mulheres tinham uma imagem corporal distorcida, apesar de ainda não 

terem sido sujeitas a mastectomia. A potencial perda de feminilidade e a possibilidade de uma 

cirurgia no futuro podem ser considerados suficientes para afetar negativamente o grau de 

satisfação com o seu corpo. 

Perante o sentimento de perda da sua feminilidade, o doente oncológico pode sentir-se um 

parceiro sexual menos atraente, menos competente e incompleto, ou até mesmo antecipar a 

rejeição por parte do parceiro em virtude da sua condição, o que pode conduzir ao 

afastamento e/ou rejeição da intimidade, levando assim à alteração do normal funcionamento 

sexual e do relacionamento conjugal (Pascoal et al., 2015). Também para Almeida, Guerra e 

Filgueiras (2012), a alteração na imagem corporal tem múltiplas implicações na vida sexual e 

conjugal da mulher, afetando as relações com o seu círculo social e consigo mesma, 

influenciando a autoestima e a feminilidade, levando muitas vezes a sintomas de ansiedade e 

depressão. 

Na maioria das vezes, a intervenção cirúrgica, independentemente de ser conservadora ou 

não, é considerada como um momento traumático, ou até mesmo uma mutilação. A 

mastectomia pode afetar diretamente a forma como a doente vive, ou se relaciona com o seu 

corpo, devido aos seus resultados, são eles muitas das vezes a cicatriz visível, dor crónica e 

perda de sensibilidade na região (Cordero et al., 2014; Rosenberg et al., 2013; Santos & 

Vieira, 2011). Esta intervenção “radical” é fonte de trauma psicológico, sendo muitas vezes 

um sinónimo de recusa da mulher em se ver ao espelho e insatisfação com a aparência. Estas 

são preocupações frequentemente referidas entre as doentes submetidas a cirurgia. Esta 

cirurgia radical, parece ter um impacto negativo na identidade, confiança, autoestima e 
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sexualidade comparativamente com a cirurgia conservadora, independentemente de depois 

haver uma reconstrução mamária (Cordero et al., 2014; Kurowecki & Fergus, 2014; Fouladi 

et al., 2013). As mulheres submetidas a esta reconstrução descrevem que não reconhecem a 

mama reconstruída como parte do seu corpo, precisando assim de um período de adaptação 

(Santos & Vieira, 2011).  

O estudo realizado por Yurek, Ferrar e Andersen (2000), refere que mulheres que foram 

submetidas a mastectomia, quando comparadas com mulheres que realizaram cirurgia 

conservadora da mama, revelam mais disfunção no comportamento sexual após a mesma, nas 

respostas sexuais e mais stress relativo às alterações da imagem corporal. Também o estudo 

realizado por Härtl et al. (2003), mostrou que as doentes tratadas com cirurgia conservadora, 

embora apresentassem um medo maior de reincidência da doença, reportavam uma imagem 

corporal mais favorável, mais satisfação com o tratamento cirúrgico, comparativamente às 

que haviam realizado mastectomia.  

Os fatores referidos anteriormente, relacionados com o tipo de cirurgia, induzem ao 

trauma psicológico, levando também à dificuldade de estas senhoras se ver ao espelho. Muitas 

das vezes, evitam situações às quais as outras pessoas se apercebam da ausência da mama. 

Desta forma a preocupação e a insatisfação com a atual aparência após a mastectomia, traduz-

se num impacto negativo na identidade, confiança e autoestima visto que a mama tem um 

grande simbolismo para componentes como a sexualidade e feminilidade (Cordero et al., 

2014; Santos & Vieira 2011; Kurowecki & Fergus, 2014). Em alguns estudos as mulheres 

comparam a perda do cabelo com a perda da mama, referindo que o primeiro é um efeito 

secundário tão traumático quanto o segundo (Santos & Vieira, 2011). 

No estudo que Garcia e Hernández (2011) realizaram, verificaram que 55% das mulheres 

com menos de 50 anos sentia-se menos feminina e atraente, nos primeiros meses de 

tratamento. A imagem corporal pareceu ser um aspeto importante entre as mulheres jovens 

deste estudo (Rosenberg et al., 2013).  

A literatura tem dado evidências que o exercício aumenta a autoestima nas sobreviventes 

do cancro da mama. A melhoria da imagem corpora, nestas mulheres, é uma consequência 

dessa prática (Schmitz et al., 2010). As mulheres que praticam exercício físico relatam sentir-

se bem com elas próprias e com a sua aparência (Ligibel, 2012; Hayes, Spence, Galvão & 

Newton, 2009; Romieu et al., 2012; Befort et al., 2012). Vários estudos demonstraram que a 
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atividade física permitiu sentirem-se felizes e satisfeitas com a sua aparência, aumentar a 

autoestima e diminuir o estado depressivo e de ansiedade (Paulo et al., 2019; Segar et al., 

1998; Vallance, Courneya, Plotnikoff & Mackey, 2008). 

Como já foi referido anteriormente, o cancro da mama feminino é, na sua generalidade, 

um dos mais temidos, pois afeta o corpo e consequentemente a imagem corporal. Uma revisão 

sistemática de artigos que abordaram a imagem corporal no cancro da mama, concluiu que 

também esta pode ser afetada e que o seu impacto na vida da doente varia conforme o tipo de 

procedimento cirúrgico escolhido, os tratamentos complementares adotados e a rede de apoio 

que rodeia a doente durante todo o período de doença (Befort et al., 2012). 
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2.3. Depressão  

A depressão caracteriza-se por um estado de tristeza profunda, pela perda de interesse nas 

atividades, que normalmente sentidas, como agradáveis, acompanhadas por uma incapacidade 

de realizar atividades diárias e pelo cansaço ou falta de energia (OMS, 2019). As pessoas que 

sofrem desta patologia, normalmente, apresentam os seguintes sintomas: perda de energia, 

alterações no apetite, ansiedade, menor concentração, indecisão, inquietação, sentimentos de 

inutilidade, culpa, alterações no sono (dormir mais ou menos), falta de espectativas em 

relação ao futuro e em casos mais graves pensamentos de automutilação ou suicídio. Esta 

doença pode afetar pessoas de todas as faixas etárias, podendo ser episódica, recorrente ou 

crónica (Teixeira, Nunes, Ribeiro, Arbinaga & Vasconcelos-Raposo, 2016).  

Após o diagnóstico de cancro da mama, a maioria das sobreviventes depara-se com 

diferentes efeitos secundários (físicos e psicológicos) relacionados com o cancro e os seus 

tratamentos (Brown, Huedo-Medina & Pescatello, 2012; Sprod, Hsieh, Hayward & 

Schneider, 2010). Também para Pereira e Lopes (2005), o doente com patologia oncológica 

pode manifestar mudanças, nomeadamente: físicas (alterações da imagem corporal), 

psicológicas, sociais (perda de papéis) e espirituais (perda do sentido da vida). O 

desenvolvimento dos tratamentos leva a um aumento na taxa de sobrevivência deste cancro, 

desta forma, torna-se importante proporcionar uma melhor qualidade de vida, assistência e 

apoio emocional aos sobreviventes durante todo o processo e após a sua conclusão (Bodai & 

Tuso, 2015). 

Quanto relacionamos a depressão com cancro da mama, Miller e colaboradores (2005), 

dizem que a primeira é, normalmente, diagnosticada depois da quimioterapia. Após a revisão 

de alguns artigos, os mesmos autores afirmam que a sua prevalência varia entre 3% a 55% 

dependendo da população em estudo. Existem também, outras limitações do funcionamento 

físico, que podem contribuir para a depressão, nomeadamente, o isolamento social, a perda de 

independência e de capacidade para realizar atividades sociais e profissionais. A nível 

psicológico, sintomatologia depressiva, desordens e ansiedade podem resultar das incertezas 

acerca da eficácia dos tratamentos, nomeadamente o início da quimioterapia, relacionando 

esta fase com a possibilidade da cura da doença (Kaklamani & Gradischar, 2005; Kissane et 

al., 2004). A nível social, muitas destas mulheres, têm de abdicar temporariamente do 
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trabalho, o que pode levar a uma redução da rede social de apoio e ao seu isolamento (Pinder 

et al., 1993).  

Após os tratamentos, há uma tendência gradual para a redução dos níveis de depressão, 

contudo, algumas mulheres permanecem cronicamente com sintomas depressivos, 

nomeadamente mulheres com reincidência da doença (Burgess et al., 2005; Perna, Craft & 

Freund, 2010).  

Desta forma, é importante que se apliquem tratamentos que reduzam os sintomas 

depressivos em mulheres sobreviventes do cancro da mama (Brown et al., 2012; Massie, 

2004). Há evidências científicas que sugerem que o exercício físico é uma alternativa não 

farmacológica, segura, viável e de baixo custo (Brown et al., 2012; Ganz, 2004). Realizar 

exercício físico com alguma regularidade e manter um estilo de vida ativo contribuí de forma 

positiva, ajudando a reduzir os efeitos secundários dos tratamentos, aumentando a taxa de 

sobrevivência e diminuindo o risco de reincidência do cancro (Van Oers, 2013). Para Pérez-

López, Martínez-Domínguez, Lajusticia e Chedraui (2017), a atividade física parece ter um 

efeito antidepressivo que se correlaciona com um aumento nos níveis de serotonina, do 

triptofano e da sensibilidade à insulina, estando associados à melhoria do humor. 

No entanto, é importante referir que podem existir situações em que devido à dificuldade 

de lidar com o fardo da doença, é possível, que as mulheres que sofrem de sintomas 

depressivos em estado inicial da doença ou em fase de tratamento, não estejam dispostas a 

praticar atividade física. 

 

 

 

 

 

 



2. REVISÃO DA LITERATURA 

17 
 

2.4. Benefícios da Atividade Física e do Exercício Físico após o Diagnóstico 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2017), a atividade física é todo e qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, que resulta em gasto de energia. 

Sendo assim, qualquer atividade laboral, de lazer, desportiva ou doméstica podem ser 

incluídas nesta definição. O termo exercício físico não pode ser confundido com atividade 

física. O exercício físico é uma subcategoria da atividade física e é definido como uma prática 

consciente de atividade física, realizada com um objetivo específico (exemplo: melhorar a 

saúde), planeada, estruturada, repetida e que promova melhorias ou mantenha componentes 

da aptidão física (Caspersen, Powell & Chirstenson, 1985). 

Para Caspersen e colaboradores (1985), atividade física é definida como qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto energético 

maior do que os níveis de repouso, ou seja, todo movimento que realizamos no dia-a-dia, 

como as atividades domésticas (varrer, limpar e cuidar da casa), lavar o carro, passear com o 

cachorro, brincar, entre outros, são consideradas como atividade física. Os mesmos autores 

definem exercício físico como toda e qualquer atividade física planeada, estruturada, 

repetitiva e intencional que tem por finalidade o avanço e a conservação de um ou mais 

componentes da saúde/aptidão física. Em contraste com a atividade física, que está 

relacionado com os movimentos que as pessoas fazem, a aptidão física é um conjunto de 

atributos que as pessoas têm ou querem alcançar. Estar fisicamente apto tem sido definido 

como a capacidade de realizar tarefas diárias com vigor e vivacidade, sem fadiga e com 

energia suficiente para desfrutar de atividades de lazer e para atender emergências imprevistas 

(Caspersen et al., 1985). 

Um estilo de vida ativo após o diagnóstico de cancro aumenta a probabilidade de 

sobrevivência e previne o desenvolvimento de neoplasias secundárias (Hayes et al., 2009). O 

estudo realizado por Ibrahim e Al-Homaidh (2011), demonstrou que o exercício após o 

diagnóstico estava associado a menor risco (34%) de morte pelo cancro da mama, menos 41% 

de risco associado a qualquer doença e menos 24% de reincidência da doença oncológica 

mamária. Outro estudo, que juntou quase 3.000 sobreviventes do cancro da mama relatou que 

níveis mais altos de atividade física estavam associados a um menor risco de morte (Holmes, 

Chen, Feskanich, Kroenke & Colditz, 2005). 
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A prática de atividade física após o diagnóstico tem um papel importante, podendo ser 

considerada como uma terapêutica adjuvante, uma vez que atenua os efeitos secundários do 

tratamento, melhora a saúde psíquica e promove o bem-estar geral do doente oncológico 

(Ligibel, 2012). No entanto, não se pode desvalorizar a importância que o repouso tem, tanto 

durante o tratamento como na recuperação da doença, porém o prolongamento da inatividade 

física poderá conduzir a uma perda tanto de condição física, como de força muscular, 

dificultando assim a recuperação e o desempenho nas atividades do dia-a-dia (Barrie, 

Cassileth, Yarett & Lemanne, 2013; Newton & Galvão, 2008). Alguns estudos referem que os 

indivíduos que aumentam os níveis de atividade física, após o diagnóstico, apresentam melhor 

prognóstico comparativamente aos que mantêm ou diminuem esses mesmos níveis (Ligibel, 

2012; Hayes et al., 2009), verifica-se também que os últimos quadruplicam o risco de morte 

(Hayes et al., 2009). Quanto à esfera emocional, estes melhoram a disposição, o ânimo, a 

energia e o bem-estar. Quanto aos efeitos sentidos a nível físico, é visível uma melhoria a 

nível dos movimentos dos braços, ombros e articulações, fortalece também os músculos, 

previne o inchaço e ajuda na saúde mental (Prado, Mamede, & Almeida, 2004).  

Van Oers (2013) refere que a saúde mental e a saúde física não só estão profundamente 

ligadas, como também uma influência a outra. A primeira pode ser afetada positivamente pelo 

exercício físico. Os doentes oncológicos que fazem parte de programas de reabilitação física, 

tendem a demonstrar melhor adesão e maiores avanços no tratamento. O exercício físico pode 

melhorar a função da memória e proporcionar uma sensação de bem-estar geral. Há 

evidências crescentes de que a atividade física e o exercício têm efeitos positivos no humor 

em geral, na depressão e ansiedade (Van Oers 2013; Carayol et al., 2013). 

Nas últimas décadas, têm sido feitos vários estudos com o intuito de perceber a 

importância quer da atividade física quer do exercício físico na manutenção e melhoria da 

saúde. O American College of Sports Medecine (ACSM, 2010) tem vindo a divulgar a 

importância da atividade física e das várias formas de exercício físico através investigação 

científica, publicando assim artigos que abordam os efeitos do exercício na saúde da 

população em geral, ou até mesmo em populações com patologias específicas. O ACSM 

conclui que, de uma maneira geral, o exercício é um importante aliado ao combate de 

patologias como o cancro (Schmitz et al., 2010). Para além dos benefícios descritos no 

parágrafo anterior, o exercício físico influência de forma positiva várias áreas do bem-estar 

pessoal, destacando-se a área social, psicológica e física (Brown et al., 2013).  
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Vários estudos demostram que a prática de exercício físico permitiu sentirem-se mais 

felizes e satisfeitas com a sua forma física e aparência, bem como com o seu peso. Permitindo 

desta forma, aumentar a autoestima e diminuir estados depressivos e de ansiedade. Portanto, 

as mulheres que praticam exercício físico dizem sentir-se bem com elas próprias e com a sua 

aparência, verificando se assim uma diminuição de estados depressivos, melhoria da sua 

autoestima e imagem corporal (Ligibel, 2012; Hayes et al., 2009); Befort et al., 2012; 

Vallance et al., 2008).  

Os doentes oncológicos que apresentam sintomas de depressão e ansiedade, são 

geralmente, tratados com fármacos ou psicoterapia. A recomendação de um programa de 

exercícios físico, como complemento e auxiliar, pode contribuir de forma positiva para o 

bem-estar físico e psicológico, de maneira não invasiva, não tóxica e acessível. Contudo, é 

importante referir que, ao iniciar um programa de exercício deve-se salvaguardar e ter em 

conta o estado de saúde físico de cada mulher, o tipo, a intensidade e a quantidade de 

exercício, de forma a não prejudicar o seu estado de saúde atual (Van Oers, 2013).  
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2.5. Prescrição de Exercício Físico para Sobreviventes do Cancro da Mama 

O exercício físico, após o diagnóstico, tem sido frequentemente associado a um risco 

reduzido de reincidência do cancro da mama bem como à sua mortalidade (Rock et al., 2012).  

Mikkelsen, Stojanovska, Polenakovic, Bosevski e Apostolopoulos (2017) realizaram uma 

investigação onde concluíram que tanto no grupo de exercício cardiovascular como no grupo 

que fez alongamentos, os níveis de serotonina, no sangue, aumentaram. Verificaram também 

que havia um efeito semelhante ao dos antidepressivos. Os efeitos do treino, no grupo que 

realizou exercício cardiovascular correlacionaram-se com baixos níveis de depressão. 

O exercício físico quando realizado de forma regular e de intensidade moderada, com 

características aeróbias, durante e após o tratamento para o cancro, pode ter efeitos benéficos 

a nível da capacidade cardiovascular, melhoria da resistência muscular, na flexibilidade e 

equilíbrio, manutenção do peso corporal, melhoria de humor, mais satisfação com o seu 

próprio corpo e melhoria da qualidade de vida (Tomás & Fernandes, 2012). Contudo, 

mulheres sobreviventes de cancro devem ter uma prescrição do exercício adaptada ao seu 

estado de saúde, tendo em conta o desenvolvimento da doença e a condição física atual, para 

que seja uma atividade segura e eficaz (Mustian, Sprod, Janelsins & Mohile, 2012). 

Quanto a recomendações sobre exercício físico, o ACSM (2010) aconselha a que os 

sobreviventes de cancro pratiquem atividades regulares, incentivando assim, à diminuição da 

inatividade e a um regresso dessa prática o mais rápido possível após o diagnóstico. 

Recomenda que se exercitem pelo menos 150 minutos por semana, de intensidade 

preferencialmente moderada ou 75 minutos de exercício de intensidade vigorosa, ambos 

combinados com exercícios de força que envolva os grandes grupos musculares, pelo menos 

duas vezes por semana (Blanchard, Courneya & Stein, 2008). Na Tabela 2, estão 

representadas as recomendações do ACSM (2010) quanto à prescrição de exercício físico em 

indivíduos com cancro.  
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Tabela 2. 

Prescrição de exercício-Recomendações do ACSM (2010) 

Variáveis do Treino 

Frequência 

 Exercício Aeróbio: 3 -5 dias/ semana. 

 Exercício de Força Muscular: 2-3 dias/ semana, com pelo menos 48h de 

recuperação. 

 Exercício de Flexibilidade: 2 a 7 dias/ semana. 

Intensidade 

 Exercício Aeróbio: 40% a < 60% do consumo de oxigénio de reserva ou da 

frequência cardíaca. 

 Exercício de Força Muscular: 40% a 60% de 1 repetição máxima. 

 Exercício de Flexibilidade: Alongamentos lentos até ao ponto de tensão. 

Duração 

 Exercício Aeróbio: 20-60 minutos/dia (se necessário acumulando pequenos 

períodos). 

 Exercício de Força Muscular: 1 a 3 séries de 8 a 12 repetições por exercício. 

 Exercício de Flexibilidade: 4 repetições de 10 a 30 segundos por 

alongamento. 

Tipo/ Modo 

 Exercício Aeróbio: continuo, rítmico e utilizando grandes grupos musculares.  

 Exercício de Força Muscular: pesos, máquinas de resistência ou tarefas 

funcionais, tendo foco em grandes grupos musculares. 

 Exercício de Flexibilidade: alongamentos ou exercícios na amplitude máxima 

em todos os grandes grupos musculares. 

Nota. Fonte: Adaptado de “ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription,” de American College of 

Sports Medicine, 2010. 

O ACSM (2010), aconselha aos doentes oncológicos, em geral, evitar o sedentarismo, 

incentiva estes doentes a que sejam fisicamente mais ativos, após o diagnostico e/ou 

tratamento. Quanto mais cedo isso acontecer mais vantagem terão. Mesmo para os casos em 

que possam surgir complicações durante os tratamentos e que estas não permitam a prática de 

exercício físico na intensidade ideal, a inatividade total é desaconselhada (Ballard-Barbash et 

al., 2013; Campbell, Stevinson & Crank, 2012). 

Ainda qua hajam evidências científicas quanto aos benefícios do exercício físico existem 

também algumas contraindicações absolutas ou relativas (cuidados e/ou precauções) a ter na 

sua prática, que devem ser respeitadas e que podem implicar alguma adaptação por parte de 

quem avalia, prescreve e acompanha a sessão de treino (ACSM, 2010), que são apresentadas 

na Tabela 3.  
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Tabela 3. 

Contraindicações e/ou Precauções a ter no Treino em Indivíduos com Cancro 

 Contraindicações/ Cuidados/ Precauções 

Relacionados 

com o tratamento 

para o cancro 

Não praticar exercício nos dias da quimioterapia ou nas 24 horas seguintes. 

Supervisionar o treino se o tratamento afetar os pulmões e/ou o coração. 

Hematologia 

Contraindicação se: 

 Plaquetas <50.000 

 Glóbulos brancos < 3.000 

 Hemoglobina <10 g/dl 

Musculosquelétic

o 

Contraindicação se: 

 Dor óssea, nas costas ou no pescoço de origem recente. 

 Fraqueza muscular não normal. 

 Extrema debilidade. 

 Fadiga extrema ou não normal. 

 Metástases ósseas a nível da cintura pélvica, coluna dorsal ou membros inferiores. 

Evitar exercícios de alto impacto na presença de osteopenia. 

Sistémico 
Infeções agudas; Febre> 38ºC; mau estar geral pode ser uma contraindicação. 

Evitar exercício ate que esteja assintomático durante 48 horas. 

Gastrointestinal 
Não treinar na presença de enjoos graves, vómitos ou diarreia durante 24-36horas; 

desidratação; má nutrição. 

Cardiovascular 

Não treinar na presença de dor torácica, FC> 100bpm ou <50bpm em repouso, na 

presença PAS> 145mmHg ou <85mmHg e de PAD> 5mmHg ou na presença de 

edemas nos tornozelos. 

Pulmonar 
Não treinar na presença de dispneia grave, tosse, dor torácica acentuada pela 

inspiração 

Neurológico 

Não treinar na presença de declínio significativo da função cognitiva, desorientação, 

visão turva, ataxia, etc. 

Precauções em caso de alterações do equilíbrio e na presença de neuropatia 

periférica. 

Nota. FC- frequência cardíaca; Bpm- batimentos por minuto; PAS- pressão arterial sistólica; PAD- pressão 

arterial diastólica. Fonte: Adaptado de “ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription,” de American 

College of Sports Medicine, 2010. 

 

Atualmente, existem inúmeras investigações que analisam a potencialidade do 

exercício físico na gestão de vários fatores que são considerados como efeitos secundários 

desde físicos e psicológicos dos tratamentos de cancro da mama. Assim, com o objetivo de 

agregar estudos científicos que avaliam a influência de programas de exercício físico em 

mulheres sobreviventes do cancro da mama e os seus benefícios nas variáveis do nosso 

estudo: depressão, autoestima, qualidade de vida, imagem corporal e sexualidade foi 

construída a Tabela 4. Estas investigações, analisam os resultados de programas de exercício 

físico nos efeitos secundários dos tratamentos, durante e/ou após o término dos mesmos.  
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Desta forma, na Tabela 4 estão descritos os principais objetivos de cada estudo, 

características da amostra, tipo de exercício, instrumentos utilizados e quais as suas principais 

conclusões. É importante referir que alguns estudos avaliaram outras variáveis para além das 

do nosso estudo, no entanto os seus instrumentos bem como resultados não constam na 

Tabela 4. 
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Tabela 4. 

Revisão bibliográfica de intervenções práticas, relacionadas com a prescrição de exercício físico e a sua influência na depressão, 

autoestima, qualidade de vida, imagem corporal e sexualidade em sobreviventes do cancro da mama 

Autores/ 

Ano 
Objetivo 

Características da 

amostra 
Exercício Instrumentos Conclusão 

Basen-

Engquist 

et al., 

2006 

Verificar o efeito de um 

PEF no desempenho físico 

e QV. 

Mulheres sobreviventes de 

CM (7 anos após o 
diagnóstico) 

N= 60 

GI- N= 35 

GC- N= 25 

 

Duração total: 6 meses. 

Exercícios de flexibilidade, resistência, 

caminhada ou cicloergómetro. 

7-day Physical Activity Recall 

Questionnaire; 

Medical Outcomes Study Short 

Form-36. 

O GI obteve melhorias na 

QV e aumentou os níveis 

de Aptidão Física 

comparativamente com o 

GC. 

Cadmus et 

al., 2009 

Verificar o efeito de um 

PEF na QV em 

sobreviventes de CM 

durante e após o 

tratamento 

Durante o tratamento: G1 

N= 50 (25 -75 anos idade) 

GI- N= 25 

GC- N= 25 

 

Após o tratamento: G2 

N= 75 (34 -79 anos idade) 

GI- N= 37 
GC- N= 38 

 
Duração total: 6 meses 

 

G1- exercício em casa 

Duração: 30 min 

Frequência: 5 dias / semana 

Intensidade: moderada a vigorosa  

 

G2 

Duração: 30 min 

Frequência: 5 dias / semana 

(3dias- exercício supervisionado e  
2dias em casa)  

Intensidade- 60 a 80% FC máx. 

Exercícios aeróbios- Caminhada 

 

Fordyce Happiness Measure; 

Centers for Epidemiological 

Studies—Depression Scale; 

State-Trait Anxiety Index; 

Functional Assessment of 

Cancer Therapy Form B; 

Medical Outcomes 36-Item 

Short Form Health Survey. 

O exercício não foi 

associado a benefícios de 

QV no G1 e G2. 

O exercício foi associado 

a ganhos no 

funcionamento social no 

G2. 
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Campbell 

et al., 

2005 

Verificar se um PEF, pode 

ser um aliado na 

reabilitação, ajudando ou 

não, as mulheres com CM 

em fase de tratamento. 

N=22 

 

Duração total: 12 semanas 

Aquecimento: 10 a 20 min (caminhada, 

ciclismo, aeróbica, exercícios de 

fortalecimento muscular, circuitos), 

retorno à calma e relaxamento. 

Intensidade- 60 a75% da FC máx. 

Functional Assessment of 

Cancer Therapy – General; 

Assessment of Cancer Therapy 

– Breast; 

Satisfaction with Life Scale; 

 

O GI relatou melhorias 

na QV. Foram relatadas 

melhorias na satisfação 

com a vida, no entanto 

não foram valores 

significativos. 

Courneya 

et al., 

2007 

Avaliar os efeitos de um 

PEF (TA e TF) na 

funcionalidade 

psicossocial e na QV de 

mulheres com CM durante 

a quimioterapia. 

N=242 

  

 

Duração Total: Todo o período de 

tratamento mais 3 semanas. 

TA: Intensidade: 60%-80% VO2máx. 

Duração:15-45 min 

TF: Intensidade:60%-70% de 1RM 2  

Séries, 8-12 repetições. 

 

Rosenberg Self-Esteem Scale; 

Depression Scale; 

Em ambos os grupos 

verificaram-se alterações 

significativas na 

autoestima. 

Courneya 

et al., 

2014 

Verificar os efeitos da dose 

e do tipo de exercício no 

sofrimento psicossocial em 

doentes com CM em 

quimioterapia. 

Mulheres com CM em fase 

de tratamento. 

N=301 

 

 
G1- 75 min / semana de exercícios 

aeróbios vigorosos / 3 x / semana 

 

G2- 150 min / semana de exercício aeróbio 

vigoroso por semana (ou seja, 50 a 60 min 

/ sessão). 

 

G3- Igual ao Grupo 1 mais 50 a 60 min de 

exercício de força muscular (combinado). 

 

Center for Epidemiological 

Studies-Depression scale; 

Spielberger State Anxiety 

Inventory; 

Perceived Stress Scale; 

Rosenberg Self-Esteem Scale. 

Não houve diferenças 

significativas nos valores 

da depressão entre os 3 

grupos. Porém houve 

melhorias significativas 

dentro dos grupos (G2 e 

G3) entre a primeira e a 

segunda avaliação. 

Dieli-

Conwright 

et al., 

2018 

Comparar os efeitos de 

PEF (TA), de intensidade 
moderada a vigorosa, na 

QV. 

Sobreviventes de CM 

fisicamente inativos, com 

excesso de peso. 

N=100, média de idade= 

53,5 

 

 

Duração total: 16 semanas 
Frequência: 3 x / semana. Nos dias 1 e 3 - 

TA e TF, com a duração de 80 min.  

No dia 2 apenas TA (50 min). 

Aumento de carga progressivo. 

 

Depression Scale. 
A depressão diminuiu 

significativamente no GI. 
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Herrero et 

al., 2006 

Avaliar os efeitos de um 

PEF, na capacidade 

aeróbia, força resistência, 

funcionalidade muscular, 

composição corporal. 

 Sobreviventes de CM pós-

menopáusicas. 

Após 2-5 anos do 

tratamento. 

N= 16 

GC- N= 8 

GI- N= 8 

 

 

Duração total: 8 semanas  

Frequência: 3 vezes / semana. 

TCombinado. 

TA: Intensidade: 70-80% FC máx. 

Duração: 30 min 

TFM: primeiras 4 semanas: Intensidade: 

12-RM-15 RM Séries: -  

Após as primeiras 4 semanas: Intensidade: 

12-RM-15 RM Séries: -  

 

 EORTC-C30 

O GI melhorou 

significativamente as 

escalas relativas à saúde 

global e QV e 

funcionalidade. 

 

Mustian et 

al., 2009 

 

Avaliar a fiabilidade e a 

eficácia de um PEF (TF E 

TA), em casa, na 

capacidade aeróbia, na 

força, massa muscular, na 

fadiga e QV relacionada 

com o cancro. 

Doentes com CM e 

próstata. 

 

 

N=38 

No início do tratamento 

com radioterapia. 

 
Duração total: 4 semanas 

Frequência: 7 dias /semana. 

 

G1-TA  

Intensidade: 60%-70% da FC máx. 

Duração: 45min. 

 

G2-TF 

Intensidade: moderada. Series e repetições: 

1-4 séries e 15 repetições. 

Acompanhamento pós programa: 3 meses. 

 

 

Brief Fatigue;  

Inventory Functional 

Assessment of Chronic Illness 

Therapy–Fatigue; 

 

Alterações significativas 

na QV no G1 e G2 em 

comparação com GC. 

Mutrie et 

al., 2007 

Determinar os benefícios 

funcionais e psicológicos 

de um PEF em grupo, 

durante o tratamento para 

CM em estado inicial. 

N= 201 

G.I- N= 99 

G.C. N= 102 

 

Duração total: 12 semanas 

Frequência: 3x / semana (2 em grupo e 1 

em casa) 

Duração:45 min  

Acompanhamento pós programa: 6 meses. 

BDI; 
Positive and negative affect 

scale; 

Functional assessment of cancer 

therapy; 

body mass index; seven day 

recall of physical activity, 12 

minute walk test, and 

assessment of shoulder mobility. 

As melhorias funcionais e 
psicológicas para o GI 

relatados até ás 12 

semanas foram mantidos 

até os 6 meses de 

acompanhamento.  

Os benefícios para a QV 

surgiram apenas no 6º 

mês de acompanhamento. 

Paulo et 

al., 2019 

Avaliar o impacto de um 

PEF na QV de 

sobreviventes de CM. 

N=36 

GI- N= 18 

GC- N= 18 

 

Duração total: 9 meses 

Frequência: 3x / semana 

T. Combinado – Duração 40 min 

EORTC QLQ-BR23; 

EORTC QLQ-C30; 

Quality of life questionnaire- SF 

36. 

O GI melhorou quase 

todas as variáveis 

relacionadas com a QV 

(função sexual) e IC após 
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(resistência muscular e exercícios 

aeróbios) 

T. aeróbio- 30 min 

Treino em passadeira com intensidade 

progressiva, até 75- 80% da FC máx. 

Última fase do treino: Alongamentos. 

O G. C. fazia exercícios de alongamento e 

relaxamento, 2 x por semana/ duração: 45 

min. 

 

6 e 9 meses. 

Pinto et 

al., 2005 

Avaliar a eficácia de um 

PEF de intensidade 

moderada em casa em 

doentes com CM. 

N=86 mulheres sedentárias 

Idade médias de 53,14 

anos após os tratamentos. 

 

Duração total: 12 semanas 
Caminhada rápida, ciclismo, natação ou 

uso de equipamentos de ginástica em casa; 

Intensidade: moderada (55 a 65% da FC 

máx de reserva) 

Aumento progressivo de min ativos. 

 

Questionário de prontidão 

motivacional de AF; 

The Profile of Mood States; 

Body Esteem Scale; 

O GI relatou um aumento 

de min ativos, de 

intensidade moderada e 

bem-estar psicológico. 

Saxton et 

al., 2014 

Avaliar os efeitos de um 

PEF no estilo de vida 

sobre os índices de estado 

de saúde psicológico, e 

função imune em mulheres 

com sobrepeso e CM. 

N= 85 mulheres com 

tratamento concluído para 

CM entre 3 a 18 meses. 

Duração total: 6 meses. 
BDI- II; 

Perceived Stress Scale 

Redução dos sintomas 

depressivos. 

Segar et 

al., 1998 

Avaliar os efeitos PEF 
(TA) em sintomas 

depressivos, ansiedade e 

autoestima em mulheres 

com CM. 

N= 24 mulheres 

sobreviventes do CM, 

Média de idades=48.9 

anos. 

Duração total: 10 semanas 

TA: 4 dias/ semana; 

Intensidade: 60% da FC máx. Duração:30-

40 min 

BDI; 
Speilberger State-Trait Anxiety 

Inventory; 

Rosenberg Self-Esteem 

Inventory. 

O GI apresentou 

melhorias significativas 
para a depressão e 

ansiedade. 

A autoestima não 

apresentou melhorias 

significativas. 

Sprod et 

al., 2010 

Comparar os resultados 

fisiológicos e psicológicos 

após 3 e 6 meses de 

exercício, em mulheres 

sobreviventes de CM. 

N=114 

3 Meses-N=29 (G1) 

6 Meses-N=68 (G2) 

GC -N=17 

 

 

TF e TA combinados 

Duração: 60 min 

Frequência: 2 a 3 x/ semana 

Intensidade: 30 a 55% da FC máx  

TA: caminhada, passadeira, bicicleta 

Beck Depression Inventory 

Piper Fatigue Inventory 

G1 e G2 revelaram 

melhorias fisiológicas e 

psicológicas e nos 

sintomas de depressão. 

Melhorias adicionais no 

G2. 
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Nota. AF- Atividade Física; BDI- Beck Depression Inventory; CM- Cancro da Mama; EORTC-C30- European Organization for Research and Treatment of Cancer 

questionnaire; EORTC QLQ-BR23- European Organisation for Research and Treatment of Cancer - Breast Cancer Module; FC Máx.- Frequência Cardíaca Máxima; GI- 

Grupo de Intervenção; GC- Grupo de Controlo; IC- Imagem Corporal; PEF- Programa de Exercício Físico TA- Treino Aeróbio; TF- Treino de Força Muscular; RM- 

Repetição Máxima; Q.V- Qualidade de Vida. 

estática, passadeira em meio aquático 

 

Travier et 

al., 2015 

Verificar os efeitos de um 

PEF, durante o tratamento 

de CM. 

N=204 

GI-N=102 

GC- N=102 

 

Duração total: 18 semanas 

TA e TF 2 x /semana 

Duração: 60 min; 

Intensidade: TA-: baseado na frequência 

cardíaca 

TF- Principais grupos musculares 

Intensidade: 2 × 10 repetições (65% de 

1RM) aumentando 1 × 10 repetições (75% 

de 1RM) e 1 × 20 repetições (45% de 
1RM). 

 

 

Multidimensional Fatigue 

Inventory; 

Fatigue Quality List; 

European Organisation for 

Research and Treatment of 

Cancer Quality of Life 

Questionnaire C30; 

Depression Scale; 
Questionnaire to Assess Health. 

Alterações na fadiga, QV, 

ansiedade e depressão, 

mas os resultados não 

foram estatisticamente 

significativos. 

Yang, 

Tsai, 

Huang & 

Lin, 2011 

Analisar o efeito de um 

PEF, em casa, nos 

sintomas de humor em 

mulheres com CM em fase 

de tratamentos. 

N= 40 

GI- N= 19 

GC- N=21 

 

Duração total: 12 semanas em simultâneo 

com os tratamentos. 

TA- (caminhada)  

Frequência: 3 vezes / semana  

Intensidade: moderada (60-80% FC máx. 

 

M.D. Anderson Symptom 

Inventory; 

Profile of Mood States- Short 

Form. 

O GI relatou melhoria 

nos sintomas e distúrbios 

de humor relacionados 

com o tratamento. 
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A análise da Tabela 4, permite concluir que um programa de exercício físico estruturado e 

direcionado para sobreviventes do cancro da mama, pode induzir benefícios ao nível da 

depressão, autoestima, imagem corporal e sexualidade, melhorando assim a qualidade vida 

global das sobreviventes.  

Relativamente aos resultados obtidos através da revisão apresentada na Tabela 4, podemos 

constatar que:  

 A maioria dos estudos tinha dois grupos, o grupo de intervenção e o grupo 

controlo. À exceção das investigações de Courneya et al. (2007) e (2014), que 

realizaram o seu estudo com três grupos de intervenção com características de 

treino diferentes. 

 Quanto ao número da amostra podemos observar que a mesma variou entre um 

mínimo de 16 participantes (Herrero et al., 2006) e um máximo de 301 

participantes (Courneya et al., 2014). 

 Foi verificado um tempo mínimo de intervenção de 1 mês (Mustian et al., 2009) e 

um tempo máximo de 9 meses (Paulo et al., 2019). Outra conclusão importante a 

referir foi que podemos constatar que consoante o tempo das intervenções dos 

vários programas variava, verificou-se que as componentes de treino como: 

intensidade, frequência, modo e tipo também eram ajustadas. 

 Investigações como as de Basen-Engquist et al. (2006), Campbell et al. (2005), 

Herrero et al. (2006), Mustian et al. (2009), Paulo et al. (2019) e Travier et al. 

(2015), alcançaram melhorias na qualidade de vida do seu grupo de intervenção. 

Podendo assim, concluir-se que o exercício físico promove melhorias na qualidade 

de vida de mulheres com cancro da mama, durante e após os tratamentos. 

 Quanto à depressão nos estudos de Dieli-Conwright et al. (2018), Saxton et al. 

(2014) e Sprod et al. (2010), pode concluir-se que um programa de exercícios 

promoveu melhorias significativas, nesta variável psicológica. 

 Verificou-se também que com o exercício físico existem resultados positivos na 

autoestima, imagem corporal e função sexual (Courneya et al., 2007; Pinto et al., 

2005; Paulo et al., 2019 Yang et al., 2011). 
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 A maioria das intervenções foi feita num local próprio e em grupo, com a exceção 

dos estudos de Mustian et al. (2009), Pinto et al. (2005) e Yang et al. (2011) em 

que o grupo de intervenção só praticava exercício em casa. Por outro lado, nos 

estudos de Mutrie et al. (2007) e Cadamus et al. (2009), verificou-se que o grupo 

de intervenção realizou aula de grupo, conjugada com uma aula adicional em casa. 

Estes autores utilizaram a estratégia do exercício em casa como forma de aumentar 

a frequência da prática de exercício físico.  

 Todos os investigadores, referidos anteriormente, alcançaram resultados positivos 

nas suas pesquisas, o que significa que, independentemente do local, desde que o 

grupo seja devidamente acompanhado e com as metodologias de treino de acordo 

com as prescrições de exercício para este tipo de população, pode obter-se 

resultados positivos mesmo treinando em casa.  

 Programas de exercício físico em grupo estão associados a ganhos adicionais no 

funcionamento social (Cadmus et al., 2009). O que pode influenciar, de forma 

positiva, direta ou indiretamente, variáveis como: depressão, autoestima e imagem 

corporal. 

 Quanto ao programa de exercícios, o exercício combinado, isto é treino 

cardiovascular (aeróbio) em conjunto com o treino de resistência muscular, foi o 

método mais utilizado nas investigações da Tabela 4 (Courneya et al., 2007; 

Courneya et al., 2014; Dieli-Conwright et al., 2018; Herrero et al., 2006; Mustian 

et al., 2009; Paulo et al., 2019; Sprod et al., 2010). 

 Sprod et al. (2010) verificaram benefícios adicionais, em variáveis psicológicas e 

fisiológicas, se o exercício físico for perlongado por um total de 24 semanas. 
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3. Metodologia 

3.1.  Desenho do estudo 

 

Pré-teste 

Questionários: 

 
Pós-teste 

Questionários: 

-INFORMAÇÃO 

PESSOAL E 

HISTORIAL DE 

DOENÇA 

-IPAQ 

-BDI-BECK 

-ROSENBERG 

-EORTC QLQ-BR23 

Amostra (N=13) 

 

-BDI-BECK 

-ROSENBERG 

-EORTC  

QLQ-BR23 

 
dezembro 2018 janeiro 2019 fevereiro 2019 

 

ESCALA DE BORG 

  

Figura 3. Desenho do estudo 

 

A figura 3 apresenta o desenho do estudo e a metodologia aplicada na presente 

investigação. Esta teve como principal objetivo, analisar o efeito de um programa de exercício 

físico na qualidade de vida (imagem corporal, sexualidade, perspetivas futuras, efeitos 

secundários da quimioterapia, sintomas na mama e no braço), autoestima e depressão em 

mulheres sobreviventes do cancro da mama. 

Com o objetivo de avaliar as variáveis em estudos, a amostra foi submetida a dois 

momentos de avaliação (pré-teste e pós-teste), como método de recolha de dados. O pré-teste 

caracterizando-se como a avaliação inicial, realizada antes de iniciar o programa de exercício 

físico. O pós-teste como sendo a avaliação final e por isso realizada no término do programa, 

ou seja, passadas 12 semanas desde a avaliação inicial.  

Nos momentos da recolha de dados (pré-teste e pós-teste), foi pedido às senhoras que 

preenchessem os seguintes questionários: Inventário de Depressão de Beck, Escala de 

Autoestima de Rosenberg e o Supplementary Questionnaire Breast Cancer Module QLQ- 

BR2. Este preenchimento dos questionários foi feito de forma isolada, sem que houvesse 

PROGRAMA DE EXERCICIO FÍSICO 
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interação e troca de informação entre senhoras. Previamente foram explicados e durante a sua 

realização foram tiradas dúvidas em questões que surgissem, ou em algo que as senhoras não 

entendessem. 

 

3.2. Descrição da Intervenção 

Tendo em conta a evidência e as orientações clínicas internacionais para a prática de 

exercício em doentes com cancro da mama (ACSM, 2010; Blanchard et. al., 2003: Ballard-

Barbash et al., 2013; Courneya Mackey, & McKenzie, 2002), foi estruturado um programa de 

promoção ao exercício físico direcionado para esta população em específico. Durante 12 

semanas foi posto em prática um programa de exercício físico prescrito e direcionado para 

mulheres que sofreram de cancro da mama.  

O programa tinha uma frequência semanal de 2 vezes e duração de 60 minutos de cada 

sessão. A intensidade dos exercícios foi mensurada através da Escala de Percepção Subjetiva 

de Esforço- Escala de Borg. A maioria das sessões de exercício físico decorreram numa sala 

de uma escola da cidade de Vila Real. A restante parte, em dias de bom tempo, era feita no 

parque da cidade. Com o objetivo de proporcionar um local de treino diferente onde as 

participantes tinham a oportunidade de contactar com estímulos diferentes, de se distraírem, 

interagirem socialmente e de estar em contacto com a natureza bem como todo o seu meio 

envolvente. 

As sessões de exercício físico foram compostas por quatro partes, cada parte com 

objetivos específicos diferentes: 

 A 1ª Parte: Aquecimento- Tinha como objetivo o aumento ligeiro e progressivo da 

frequência cardíaca, aumento da temperatura corporal, ativação da respiração 

adequada e a mobilização de grandes grupos musculares, iniciando assim com uma 

coreografia de aeróbica, ou uma caminhada. 

Predominância do treino cardiovascular (aeróbio). 

Duração: aproximadamente 10 minutos; 
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 A 2ª Parte: Mobilização articular- Era composta por exercícios respiratórios, 

alongamentos e mobilizações articulares das principais articulações, ombro, 

cotovelo, punho, anca, joelho e tornozelo.  

Estes tinham como objetivo a melhoria de amplitude dos membros superiores e a 

prevenção de lesões osteoarticulares.  

Duração aproximadamente 10 minutos; 

 A 3ª Parte: Parte Fundamental- Nesta parte o tipo de treino era combinado, 

contudo havia um maior foco no treino de resistência muscular. Para o último, 

foram utilizados o peso corporal e materiais como fitball, elásticos e halteres, de 

diferentes resistências e quilagem.  

Constituída por uma sequência de exercícios que eram facilmente transportados 

para as tarefas de vida diárias, como por exemplo: agachar/ sentar, levantar, puxar. 

Complementámos este trabalho com exercícios que estimulavam a zona do core. A 

velocidade de execução de exercícios lenta e contínua.  

 Duração: aproximadamente 30 minutos; 

 A 4ª Parte Relaxamento- Definida como o sendo o retorno à calma, feito com uma 

caminhada lenta e alongamentos, com o objetivo de baixar a frequência 

respiratória e cardíaca, aumentar a amplitude articular dos movimentos, melhorar a 

flexibilidade. 

A frequência respiratória era trabalhada através de ciclos respiratórios, com o 

objetivo de promover um relaxamento de toda a musculatura envolvida.  

Duração aproximadamente 10 minutos. 
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Figura 4. Sessão de exercício físico 

 

A caminhada foi muito utilizada durante todo o programa de intervenção. Segundo 

Courneya e colaboradores (2002), a marcha é a escolha mais frequente e natural pelos 

sobreviventes de cancro de mama, pelas implicações diretas que tem nas atividades da vida 

diária. Os autores não referem, qualquer contraindicação na prática de exercícios com os 

membros superiores e recomendam a que se faça exercícios aeróbios e de força muscular 

(Courneya, et al., 2002). Tendo em conta esta recomendação, os exercícios escolhidos para as 

sessões de exercício físico procuraram que o treino fosse equilibrado entre os membros 

superiores e inferiores, incluindo também o fortalecimento do conjunto de músculos do core.  

Ao longo da parte principal, os exercícios eram feitos em forma de circuito e com a 

duração de um minuto por exercício. Cada sequência de exercícios era repita três vezes. 

Durante esta fase da aula (terceira parte) em todos os exercícios havia uma alternativa, 

consequentemente duas intensidades: a iniciante (mais fácil) e a avançada (mais difícil). Foi 

aconselhada a cada senhora optar pela alternativa que achava a mais adequada à sua condição 

física.  

Movimentos rápidos, explosivos e que excediam a amplitude angular considerada 

confortável, para cada uma das praticantes, bem com exercício que causavam dor, foram de 

evitar ao longo de toda a sessão de exercício físico.  
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Figura 5. Sessão de exercício físico no parque da cidade 

No final da aula, cada interveniente, avaliava a intensidade de realização da mesma. Este 

parâmetro de avaliação da sensação subjetiva de esforço era feito através da Escala de Borg. 

Nas Figuras 4 e 5, estão representadas duas sessões de exercício físico, em contexto 

espacial diferentes, na primeira o espaço que era habitual as aulas decorrerem, a segunda 

realizada no parque da cidade e tinha como objetivo sair do contexto “sala de aula”.  

Durante as 12 semanas de intervenção não foi registado nenhuma desistência por parte do 

grupo de intervenção. 
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3.3. Amostra 

A amostra, deste estudo, foi constituída por 13 mulheres que passaram pela doença 

oncológica, nomeadamente o cancro da mama, com idades compreendidas entre os 35 e 53 

anos, uma média de 46,54 (±6,31) anos. Foi referido como tempo de diagnóstico até ao início 

do programa um total de 20,46 (±30,66) meses, com um mínimo de 4 meses e um máximo de 

119 meses. Todas elas realizaram cirurgia mamária, sendo que 9 (69%) fizeram cirurgia 

conservadora e 4 (31%) mastectomia.  

Quanto ao tipo de tratamento verificamos que 10 (77%) senhoras realizaram as 

terapêuticas quimioterapia e radioterapia combinadas, 3 (23%) realizaram radioterapia e 12 

(92%) hormonoterapia.  

No que diz respeito ao seu estado civil, verificamos que 10 (77%) senhoras eram casada e 

11 (85%) tinham parceiro. 

 Em relação à prática de exercício físico, antes do início do programa de intervenção, 

verificou-se que, a maioria das senhoras 9 (69%) não praticava qualquer tipo de exercício 

físico. Apenas 4 (31%) senhoras praticavam exercício, em média 2 a 3 vezes por semana. 

As intervenientes foram selecionadas para o programa, de acordo com os seguintes 

critérios: 

Como critérios de inclusão: 

1. Ser do género feminino;  

2. Ter diagnóstico de doença oncológica, nomeadamente cancro da mama;  

3. Aceitar participar no estudo; 

4. Ter autorização, por parte do médico oncologista, para a prática de exercício 

físico; 

5. Concordar e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

Como critérios de exclusão: 

1. Não ter uma frequência mensal mínima de 6 aulas em todos os meses. 
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3.4. Procedimentos de Avaliação 

Todas as intervenientes no estudo foram recrutadas, através de uma enfermeira que 

trabalha na Unidade da Mama do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Esta 

enfermeira organiza e colabora em projetos de caráter solidário. Planeava, em conjunto com 

um colega da área de Ciências do Desporto, criar uma turma de exercício físico. Á qual nos 

juntámos. 

Foram devidamente informadas de que a sua participação no estudo era voluntária e que 

todos os dados cedidos e recolhidos eram confidenciais, podendo abandonar, a qualquer 

momento, o estudo se assim o desejassem. Após terem sido esclarecidas sobre os objetivos do 

estudo, todas as participantes assinaram a declaração de consentimento informado de acordo 

com a Declaração de Helsínquia (Helsínquia, 1975) (Anexo 01). Sendo que todos os dados, 

bem como resultados dos questionários foram mantidos em anonimato.  

Quanto à recolha de dados, esta foi feita na primeira sessão de exercício físico. Nesta 

primeira sessão, foram utilizados os instrumentos de avaliação anteriormente mencionados. 

Cada senhora preencheu os questionários de forma individual, no local da sessão de exercício 

e após uma explicação inicial em grupo.  

Desde a primeira aula de exercício físico foi agendado, com as participantes do estudo, o 

segundo momento de avaliação, de forma a completarem as 12 semanas de exercício físico.  

 

3.5. Análise Estatística 

A informação recolhida através dos instrumentos de avaliação nos dois momentos de 

avaliação foi inserida numa base de dados construída para o efeito. Posteriormente, 

realizámos o tratamento estatístico através do programa Statistical Package for Social 

Sciences – SPSS versão, para o Windows.  

Para a estatística descritiva dos dados utilizou-se a média, desvio padrão, valor máximo e 

mínimo para as variáveis continuas; frequência e percentagem para as variáveis nominais. Foi 

verificada a fiabilidade dos questionários através da análise da consistência interna utilizando 

o Alpha de Cronbach.   
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Para analisar o efeito da variável independente sobre as variáveis dependentes, foi 

utilizado o Teste T para amostras emparelhadas. Este teste avalia se a média da amostra na 

variável dependente difere nos dois momentos de avaliação. O nível de significância é de 

0.05. Verificou-se uma distribuição das variáveis normal. 

 

3.6. Instrumentos  

A. Inventário de Depressão de Beck 

Para avaliar a variável depressão foi utilizado o Inventário de Depressão de Beck (Beck 

Depression Inventory – BDI) desenvolvido por Beck, Ward, Mendelson, Mock & Erbaught 

(1961), sendo traduzido e validado para português por Serra e Abreu (1973). Este 

questionário considera sintomas cognitivos de depressão, nomeadamente, estado de ânimo 

triste, pessimismo, incapacidade de decisão, sentimento de fracasso, insatisfação, sentimento 

de culpabilidade, sentimento ou desejo de autopunição, ódio de si mesmo, desejos suicidas, 

perturbação do sono, perda de apetite e diminuição da libido (Gandini, Martins, Ribeiro & 

Santos, 2007).  

O Inventário de Depressão de Beck é composto por 21 itens. Cada item é composto por 

uma série de afirmações, devendo o sujeito escolher a que melhor descreve a forma como ele 

se sentiu nas últimas duas semanas (Beck & Garbin, 1966). A pontuação de cada item varia 

entre 0 e 3 pontos, sendo que 0 significa ausência e 3 presença de sintomatologia depressiva e 

a pontuação total do inventário é a soma de todos os 21 itens. Possui uma pontuação máxima 

de 63 pontos (Beck & Garbin, 1966). Diegas e Cardoso (1986) propõem os seguintes pontos 

de coorte: 0 a 12 ausência de depressão, 12 a 18 depressão leve, de 18 a 24 depressão média e 

acima de 24 depressão grave. Foi avaliada a consistência interna deste instrumento, obtendo-

se um valor de alpha de Cronbach de 0,769, o que significa uma consistência razoável 

(Pestana & Gajeiro, 2005). 
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B. Escala de Autoestima de Rosenberg 

Para avaliar a variável autoestima foi utilizada a Escala de Autoestima de Rosenberg 

(Rosenberg Self Esteem Scale). Esta escala é vista como um instrumento que defende a 

natureza do conceito da autoestima, como autoaceitação, sensação básica de mérito pessoal, 

de respeito por si próprio, como uma atitude positiva ou negativa relativamente ao “eu”. Pode 

ser aplicada a qualquer faixa etária. É constituída por 10 itens, 5 de orientação positiva e 5 de 

orientação negativa. Assume o formato tipo Likert, com 4 alternativas de resposta: “Concordo 

totalmente”; “Concordo”; “Discordo” e “Discordo totalmente”. A cotação dos itens varia 

entre 1 a 4 pontos. Os valores elevados nas respostas aos itens são associados a níveis altos de 

autoestima, pois a cotação é invertida nos itens de orientação negativa. A pontuação pode 

variar entre 10 e 40, sendo que os resultados mais altos indicam níveis mais elevados de 

autoestima (Pechorro, Marôco, Poiares & Vieira, 2011). 

Foi avaliada a fiabilidade desta escala, obtendo-se um valor de alpha de Cronbach de 

0,833, o que significa uma boa consistência interna (Pestana & Gajeiro, 2005). 

 

C. Supplementary Questionnaire Breast Cancer Module (EORTC QLQ- BR23) 

Para avaliar as variáveis, qualidade de vida, imagem corporal e sexualidade foi utilizado 

como instrumento o questionário EORTC QLQ- BR23 (Fayers et al., 2001). O EORTC QLQ- 

BR23 é um questionário especificamente adaptado à realidade do cancro da mama. É 

constituído por 23 questões, que se subdividem em 2 escalas: a escala funcional composta 

pelas subescalas: imagem corporal (BRBI), funcionamento sexual (BRSEF), prazer sexual 

(BRSEE) e perspetivas futuras de saúde (BRFU); a escala sintomática composta pelas 

subescalas: efeitos secundários da quimioterapia (BRST), sintomas na mama (BRBS), 

sintomas no braço (BRAS) e preocupação com a queda do cabelo (BRHL). Optámos por não 

incluir a subescala “preocupações com a queda do cabelo” no tratamento de dados pois 

apenas duas senhoras responderam a esta questão e apenas uma estaria em fase de tratamento 

em que o efeito secundário seria esse mesmo. 

A pontuação das questões é dada numa escala de tipo Likert, para que quanto mais 

elevado o valor obtido menor é a qualidade de vida. Exceto nas questões 44, 45 (BRSEF) e 46 
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(BRSEE) do EORTC QLQ- BR23 em que, quanto maior a pontuação, maior a qualidade de 

vida avaliada. As opções de resposta são 4: 1- Não, 2- Um pouco, 3- Bastante e 4- Muito. 

As questões 31 a 38 e 47 a 53 estão relacionadas a Escala de Sintomas (sintomas 

relacionados com a mama, membro superior e efeitos secundários do tratamento) e as 

questões 39 a 43 dizem respeito a Escala de Funcionalidade (imagem corporal, função sexual, 

prazer sexual e perspetivas futuras).  

O questionário EORTC QLQ- BR23 é um instrumento específico para avaliar a qualidade 

de vida em cancro da mama. Na Figura 6, estão representadas as duas escalas que o 

constituem, bem como as suas subescalas e respetivas questões. 

 

 

Figura 6. Escalas e subescalas do questionário EORTC QLQ- BR23 e questões correspondentes.  

Nota. Fonte: Adaptado de “EORTC QLQC30- scoring manual,” de P. M. Fayers, N. K. Aronson, K. 

Bjordal, M. Groenvold, D. Curran, A. e Bottomley, 2001, 3rd edn, EORTC, Brussels. 

 

Para o cálculo da pontuação dos itens “Função Sexual” e “Prazer Sexual” é feito da 

seguinte forma: calcula-se o valor médio de cada uma das escalas. A esse valor subtrai-se 1 e 

divide-se pelo valor de máxima pontuação, de seguida multiplica-se esse valor por 100.  

A fórmula para calcular a pontuação dos itens de Função e Prazer Sexual:  

Score = [(valor médio – 1) /variação] x 100 
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Para os itens da Escala Funcional e de Escala Sintomas (Imagem Corporal e Perspetivas 

Futuras) o cálculo é idêntico, mas modifica-se a fórmula no início colocando 1- (Fayers et al., 

2001). 

A fórmula para calcular a pontuação da Escala Funcional e de Escala Sintomas: 

Score = 1- [(valor médio – 1) /variação] x 100  

Foi avaliada a fiabilidade deste instrumento, obtendo-se um valor de alpha de Cronbach 

que varia entre 0,564 (imagem corporal) e 0,812 (funcionamento sexual), o que significa uma 

consistência interna entre o baixo e elevado (Pestana & Gajeiro, 2005). 

 

D. Questionário Informativo e História da Doença Oncológica 

 Este questionário contém informações pessoais como por exemplo: nome, idade, altura, 

peso, profissão, hábitos tabágicos, qual o nível da prática de atividade física até ao momento, 

contém também, informações relacionadas com a doença oncológica, nomeadamente: 

variáveis clínicas, data da realização do diagnóstico, cirurgia, tipo de tratamento oncológico, 

tipo de medicação em uso atualmente. 

 

E. Escala de Perceção Subjetiva de Esforço 

Como forma de monotorização da intensidade do exercício, ao longo das sessões, foi 

utilizada a Escala Subjetiva de Esforço de Borg. Esta escala é válida para populações 

especiais e populações saudáveis, permite, à pessoa que realiza o teste, que classifique 

subjetivamente as sensações sentidas durante o exercício físico (Garber et al., 2011). Para 

Borg (1982), a escala de esforço pode ser compreendida como um conjunto de sensações do 

próprio corpo durante a realização do exercício, como por exemplo: fadiga muscular 

periférica, dor e sistema pulmonar. 

A monotorização através da percepção subjetiva de esforço tem demonstrado utilidade, 

sendo considerada como uma aliada na avaliação da intensidade do treino. No entanto, como 

o próprio nome da escala indica, esta é uma escala subjetiva, a mesma intensidade do treino 
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pode ser percebida de forma diferente, variando de pessoa para pessoa (Garber et al., 2011). 

Contudo, a investigação de Scherr e colaboradores (2012) revelou que a relação entre a escala 

de percepção subjetiva de esforço de Borg e as intensidades do exercício avaliadas pelo 

lactato sanguíneo e frequência cardíaca são muito semelhantes. Concluindo assim que esta 

escala pode ser vista como uma ferramenta válida e barata para monitorizar a intensidade do 

exercício.  

Na Figura 7 está representada a Escala Subjetiva de Esforço de Borg, os seus valores e 

respetiva intensidade. 

 

PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO 

VALORES INTENSIDADE SENSAÇÕES 

6 Nenhum Esforço Sem fadiga muscular  

7  Sem dificuldade de respirar 

8 Extremamente Leve  

9 Muito Leve Muito fácil de falar 

10   

11 Leve  

12 Um Pouco Intenso Bastante cansado e sem fôlego 

13 Ligeiramente Intenso Não é tão fácil falar 

14   

15 Intenso  Sensação de exercício pesado  

16   

17 Muito Intenso Muito extenuante e cansativo  

18  Difícil de falar 

19 Extremamente Intenso O esforço mais difícil que  já fez 

20 Esforço Máximo Esforço máximo 

Figura 7. Escala de Borg - Escala de Percepção Subjetiva de Esforço; Borg 1970, 1995, 2000. 

Nota. Fonte: Adaptado de “Escalas de Borg para a dor e o esforço percebido,” de G. Borg, 2000. 
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F. Questionário Internacional da Atividade Física  

Para avaliar e caracterizar o nível de atividade física diária antes do início do programa de 

exercício físico, foi aplicado o Questionário Internacional da Atividade Física (IPAQ) - a 

versão curta (Craig et al., 2003). É um questionário simples e de fácil compreensão, que 

fornece informações sobre os últimos sete dias. Tem um cariz de autorrelato e pretende 

estimar o nível de atividade física diária, bem como o comportamento sedentário, incluí 

qualquer atividade física que os participantes executem no trabalho, como parte das tarefas 

domésticas e de jardinagem, para caminhar de um lugar para outro, durante o tempo de lazer, 

em exercício ou desporto (Craig et al., 2003).  

Utilizou-se a fórmula recomendada para o cálculo dos resultados deste teste em função do 

IPAQ scoring protocol, que permite a estratificação dos diferentes níveis de atividade física, 

representados na Tabela 5. 

Na Tabela 5 estão representados os níveis de atividade física (leve, moderado e elevado) e 

respetivos critérios de inclusão pertencentes ao questionário IPAQ. 

 

Tabela 5. 

Classificação do Nível de Atividade Física – Versão curta 

Nível de 

Atividade 

Física 

Critérios de Inclusão 

Vigoroso 

Cumpre pelo menos um dos critérios: 

1) Atividade de intensidade vigorosa, 3 ou mais dias, atingindo um mínimo de 1500 MET-
min/semana. 

2) Atividade de intensidade moderada ou vigorosa 7 ou mais dias, de qualquer combinação 

de caminhada, atingindo no mínimo 3000 MET-min/semana, no mínimo. 

Moderado 

Cumpre pelo menos um dos critérios: 

1) Atividade de intensidade vigorosa, 3 ou mais dias, atingindo pelo menos 20 minutos/dia. 
2) Atividade de intensidade moderada 5 ou mais dias e/ou caminhada de pelo menos 30 

minutos/ dia. 

3) Atividade de intensidade moderada ou vigorosa, 5 ou mais dias com qualquer combinação 

de caminhada atingindo 600 MET-min/semana, no mínimo. 

Leve 
Quando os indivíduos não alcançam os mínimos delimitados, são classificados como baixo 

nível de atividade física ou inativos. 

Nota. Fonte: Adaptado de “Guidelines for data processing and analysis of the international physical activity 

questionnaire (IPAQ) - Short and long forms,” de International Physical Activity Questionnaire, 2005. 
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As questões relacionadas com o tempo sentado servem como indicador adicional da variável: 

tempo despendido em atividade sedentária, não estando assim incluído nos cálculos totais de 

atividade física (International Physical Activity Questionnaire, 2005).  

G. Índice de Massa Corporal (IMC) 

Com o objetivo de caracterizar melhor a nossa amostra, foi calculado o IMC de acordo 

com o peso (Kg) / Altura2 (m). 

O índice de massa corporal (IMC) permite a avaliação da composição corporal de uma 

forma indireta. Caracteriza-se como sendo um padrão internacional de cálculo da obesidade 

de um indivíduo, tendo sido adotado pela Organização Mundial de Saúde (Laurson, 

Eisenmann & Welk, 2011). Todavia, não permite determinar com precisão o nível de massa 

gorda, nem tão pouco a quantidade de massa muscular ou óssea, ou seja, uma pessoa que 

tenha grande quantidade de massa muscular, é considerada obesa quando apenas se tem em 

conta as medidas antropométricas: peso e altura (OMS, 2000). 

Segundo a OMS, o excesso de peso corresponde a um IMC entre 25 e 29,9 e a 

obesidade surge quando o IMC é igual ou superior a 30 (Fundação Portuguesa de Cardiologia, 

2019). 
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4. Resultados 

4.1. Caracterização Inicial da Amostra 

Na Tabela 6 pode observar-se a classificação de obesidade tendo em conta os valores de 

IMC e o respetivo risco de contrair alguma doença.  

 

Tabela 6. 

Classificação da obesidade de acordo com o Índice de Massa Corporal 

Classificação 
Índice de Massa Corporal 

(Kg/m2) 
Rico de Doenças 

Infra Peso Menos de 16 Elevado 

Baixo Peso Menos de 18,5 Grande 

Peso Normal 18,5 a 24,9 Fraco 

Sobrepeso 25,0 a 29,9 Grande 

Obesidade- grau 1 30,0- 34,9 Elevado 

Obesidade- grau 2 35,5 a 3,5 Muito Elevado 

Obesidade- grau 3 (obesidade 

mórbida 
40 ou mais Extremamente Elevado 

Nota. Fonte: Adaptado de “Obesity preventing and managing the global epidemic. Report of a Who 

Consultation on Obesity,” de OMS, 2000. 

 

 

A Tabela 7 apresenta as características iniciais da amostra, tendo em conta a idade, 

algumas medidas antropométricas, o número de meses decorrido entre o diagnóstico de 

cancro da mama e a participação neste estudo. 
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Tabela 7.  

Características antropométricas da amostra (N=13) 

Variáveis Amostra 

 Média Desvio Padrão (Mín.- Máx.) 

Idade (anos) 46,54 ± 6,31 35 - 53 

Altura (cm) 160,69 ± 0,05 153 - 168 

Peso (Kg) 63,62 ± 12,51 40- 84 

IMC (kg/m2) 24,52 ± 4,18 16,65 – 32,81 

Tempo do diagnóstico 

até à cirurgia  

(meses) 

2,3 ± 1,16 1 - 5 

Tempo do diagnóstico 

até início do programa 

(meses) 

20,46 ± 30,66 4 - 119 

 

O presente estudo contou com a participação de 13 mulheres, com idades compreendidas 

entre os 35 e os 53 anos de idade com uma média de idade de 46,54 (±6,31) anos, que vivem 

no concelho de Vila Real.  

Aquando ao início do programa, a amostra tinha em média, 20,46 (30,66) meses de 

diagnóstico de cancro da mama, mínimo de tempo relatado foi de 4 meses e o máximo 119 

meses. 

Foi referido como tempo de diagnóstico até ao início do programa um total de 20,46 

(±30,66) meses, com um mínimo de 4 meses e um máximo de 119 meses. 
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A Tabela 8 descreve o tipo de intervenções cirúrgicas e tratamentos realizados. 

Tabela 8. 

Caracterização Clínica da Amostra (N=13) 

Tipo de Cirurgia Mamária N Percentagem 

- Mastectomia 4 (31%) 

- Cirurgia conservadora 9 (69%) 

- Esvaziamento axilar 7 (54%) 

Tipo de Tratamento   

- Quimioterapia e 

Radioterapia (Combinada) 

10 (77%) 

- Radioterapia 3 (23%) 

- Hormonoterapia 12 (92%) 

Todas as senhoras foram submetidas a intervenção cirúrgica, sendo que 9 (69%) fizeram 

cirurgia conservadora, 4 (31%) mastectomia e 7 (54%) esvaziamento axilar. Esperando em 

média 2,3 meses desde a data do diagnóstico até à intervenção cirúrgica. Quanto ao tipo de 

tratamento verificamos que 10 (77%) senhoras realizaram as terapêuticas quimioterapia e 

radioterapia combinadas, 3 (23%) realizaram radioterapia e 12 (92%) hormonoterapia 

A Tabela 9 apresenta a caracterização da amostra quanto ao seu estado civil e a existência 

ou não de parceiro. 

Tabela 9. 

Caracterização da amostra quanto ao estado civil (N=13) 
Estado Civil Nº Percentagem 

- Casado 10 (77%) 

- Solteiro 2 (15%) 

- Divorciado 1 (8%) 

Parceiro   

- Sim 11 (85%) 

- Não 2 (15%) 

 



4. RESULTADOS 

48 
 

No que diz respeito ao seu estado civil, verificamos que a maioria da amostra, num total 

de 10 (77%) era casada, 2 (15%) eram solteiras e 1 (8%) era divorciada. Quanto a ter um 

parceiro 11 (85%) referiu possuir um. 

A Figura 8 ilustra o tipo de medicação em uso pelas participantes do estudo. 

 

Figura 8. Caracterização da toma diária de medicação 

 

 

Relativamente à medicação, foi prescrito a 12 das mulheres a hormonoterapia como 

terapêutica adjuvante. Quanto a suplementação 4 senhoras referiram a toma de suplementação 

de cálcio. Dentro do grupo que constitui a amostra há relatos do uso de medicamentos para a 

tensão arterial, colesterol e para a diabetes (Figura 8). 

Na Tabela 10 está representada a caracterização da amostra agora quanto aos níveis de 

obesidade com base no Índice de Massa Corporal (IMC) de cada uma, antes do início do 

programa de intervenção. 
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Tabela 10. 

Caracterização da amostra quanto aos níveis de obesidade, segundo o Índice de Massa 

Corporal (N=13) 

Variáveis N % 

Baixo Peso 1 (8%) 

Normal 6 (46%) 

Sobrepeso 5 (39%) 

Obesidade-Grau I 1 (8%) 

 

Quanto ao índice de massa corporal da amostra, a primeira tabela da caracterização da 

amostra (Tabela 7) refere um valor médio total de 24,52 (±4,18), registando um valor mínimo 

de 16,65 e valor máximo de 32,81. A Tabela 10, mostra em detalhe o IMC da amostra.  

Podemos assim verificar que 1 (8%) senhora se encontrava dentro do parâmetro “Baixo Peso” 

apenas 6 (46%) senhoras se encontravam dentro do peso normal e que 5 (39%) estavam acima 

do peso e 1 senhora (8%) em obesidade- grau I, o que significa que metade das senhoras 

estavam acima do peso que é recomendado. 

A Tabela 11 apresenta os dados relativo à prática de exercício físico antes de se iniciar o 

programa de intervenção e a caracterização da amostra quanto ao seu nível de atividade física 

mediante as respostas ao questionário IPAQ. 

Tabela 11. 

Caracterização da amostra quanto à prática de Exercício Físico e ao nível de Atividade 

Física (N=13) 

  

Características 

 

N 

 

% 

Frequência 

(x/semana) 

Duração 

 (Min) 

Q
u

e
st

io
n

á
r
io

 

In
fo

r
m

a
çã

o
 

P
e
ss

o
a
l Pratica EF 4 (31%) 

 

2-3  

 

45  

Não Pratica 

EF 
9 (69%) 

-- -- 

 

IP
A

Q
- 

AF Ligeira 8 (62%) 
-- -- 

AF Moderada 5 (38%) 
-- -- 

AF Vigorosa -- -- 
 

-- 

 

-- 

Nota. AF- Atividade Física; EF- Exercício Físico; 
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Quanto á prática de exercício físico, antes de iniciar o programa de intervenção verificou-

se que, a maioria das senhoras 9 (69%) não praticava qualquer tipo de exercício físico. 

Apenas 4 (31%) senhoras praticavam exercício, em média 2 a 3 vezes por semana, com a 

duração de 45 minutos. A percentagem que referiu exercitar-se mencionou praticar atividades 

como: caminhada, pilates e ginástica. 

Analisando agora as respostas dadas ao questionário IPAQ e tendo em conta a duração e 

intensidade reportados pelo grupo da amostra, pode concluir-se que 8 (62%) apresentam 

níveis de atividade física baixos e 5 (39%) moderados. 

A Figura 9 mostra os valores médios da percepção subjetiva de esforço (escala de Borg) 

por sessão, ao longo de todo programa de intervenção. Foram analisados os valores de todas 

as intervenientes, em cada sessão de treino e de seguida, calculada a respetiva média de todas 

as participantes nessa sessão. A Figura 9, apresenta esses mesmos valores. 

 

 

Figura 9. Valor médio da percepção subjetiva de esforço por aula 

Nota. PSE- Percepção Subjetiva de Esforço. 

 

Após a observação da Figura 9, podemos verificar que os valores médios da percepção 

subjetiva de esforço, por sessão variaram entre 12 e os 14 valores. O que significa que as 

participantes do estudo, treinaram com uma percepção subjetiva de esforço, mediante a escala 

de Borg, nos intervalos de intensidade considerado “um pouco intenso” e “intenso”.  

Para melhor entendermos a intensidade de esforço utilizada nas sessões de treino, a Figura 

10 relaciona a Escala de Percepção Subjetiva de Esforço de Borg com os parâmetros de 
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regulação de intensidade recomendados pelo ACSM na prescrição de exercício físico para 

indivíduos com cancro, nomeadamente, o consumo de oxigénio de reserva ou a frequência 

cardíaca de reserva. 

 

EXERCÍCIO DE RESISTÊNCIA 

CARDIORRESPIRATÓRIA 

EXERCÍCIO DE FORÇA 

MUSCULAR 

INTENSIDADE RELATIVA 

Intensidade %HRR ou %VO2R PSE (Escala 6-20) % 1 RM 

Muito Leve <30 (PSE <9) <30 

Leve 30-39 Muito Leve- Leve 

(PSE 9-11) 

30-49 

Moderado 40-59 Um Pouco Intenso-

Ligeiramente Intenso 

(PSE 12-13) 

50-69 

Vigoroso 60-89 Intenso- Muito Intenso 

(PSE 14-17) 

70-84 

Máximo ≥90 Extremamente Intenso 

(PSE ≥18) 

≥85 

Figura 10. Valores de referência para a parametrização de intensidade de exercício. 

Nota. Fonte: Adaptado de “Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining 

Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults: Guidance for 

Prescribing Exercise,” de Garber et al., 2011.  

HRR- Heart rate reserve (Frequência cardíaca de reserva); 1RM- Uma repetição máxima; VO2R- Oxygen 

uptake reserve (consume de oxigénio de reserva). 

 

Assim, a Figura 8 relaciona as diferentes medidas de intensidade relativa, normalmente, 

utilizados para mensurar a intensidade de esforço tanto em treinos cardiovasculares (aeróbios) 

como em treinos de resistência muscular. 

Comparando agora a intensidade relatada pelo grupo de exercício com os outros 

parâmetros presentes na tabela (HRR, VO2R e 1 RM), podemos assim referir que as senhoras 

praticaram exercício físico maioritariamente na intensidade moderada. 
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4.2. Estudos Comparativos 

A Tabela 12 apresenta a comparação entre a primeira e segunda avaliação e as alterações 

produzidas pelo exercício físico nas variáveis psicológicas: autoestima e depressão. 

 

Tabela 12. 

Comparação do pré-teste com o pós-teste, nas variáveis autoestima e depressão no 

grupo de intervenção (N=13) 

 Pré-Teste  
(N=13) 

Pós- Teste 

(N=13) 

 

 Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P* 

Autoestima 16,31 ±3,86 17,16 ±3,67 0,004* 

Depressão 6,39 ±4,75 5,00 ±4,75 0,080 

Nota. * Diferenças estaticamente significativas (P <0,05). 

A análise aos resultados da Tabela 13 permite verificar que a amostra melhorou na 

variável autoestima comparando o pré-teste com o pós-teste (p=0,004), ao nível da depressão 

não se verificaram melhorias significativas (p=0,080), no entanto, existe uma ligeira melhoria 

nos valores obtidos no segundo teste. 

A Tabela 13 apresenta a comparação entre o pré-teste e o pós-teste, bem como as 

alterações produzidas pelo exercício físico na qualidade de vida da amostra. 
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Tabela 13. 

Comparação do pré-teste com o pós-teste, na qualidade de vida no grupo de intervenção 

(N=13) 

 

  Pré-Teste  Pós-Teste  

Escalas N Média Desvio 

Padrão 

N Média Desvio 

Padrão 

P 

Escala Funcional:  

Imagem Corporal (BRBI) 

13 1,23 ±0,37 13 1,31 ±0,74 0,746 

Função Sexual (BRBEF) 13 1,65 ±0,88 13 1,73 ±0,90 0,436 

Prazer Sexual (BRSEE) 9 2,33 ±1,12 10 2,10 ±1,10 0,436 

Perspetiva Futura de Saúde 

(BRFU) 

13 2,69 ±1,11 13 2,15± ±0,80 0,047* 

Escala de Sintomas:  

Efeitos Secundários da 

Quimioterapia (BRST) 

13 1,55 ±0,52 13 1,45± ±0,38 0,324 

Sintomas na Mama (BRBS) 13 1,38 ±0,40 13 1,19 ±0,23 0,127 

Sintomas no Braço (BRAS) 13 1,87± ±0,73 13 1,49 ±0,48 0,015* 

Nota. * Diferenças estaticamente significativas (P <0,05). 

Relativamente à escala funcional, os resultados na Tabela 13, demonstram que a amostra 

melhorou quanto às perspetivas futuras de saúde (p=0,047). No que diz respeito à escala de 

sintomas, verificou- se melhorias significativas nos sintomas no braço (p=0,015). No entanto 

analisando as restantes subescalas podemos observar que tanto a imagem corporal, os efeitos 

secundários da quimioterapia, os sintomas na mama e a função sexual melhoraram apesar dos 

resultados não serem valores estatisticamente significativos. 
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5. Discussão dos Resultados 

 

Nesta investigação implementou-se um programa de exercício físico especialmente 

desenhado para 13 mulheres sobreviventes do cancro da mama, com idades compreendidas 

entre os 35 e 53 anos e uma média de 46,54 (±6,31) anos. Teve como objetivo analisar o 

efeito de um programa de exercício físico na qualidade de vida (imagem corporal, 

sexualidade, perspetivas futuras, efeitos secundários da quimioterapia, sintomas na mama e no 

braço), autoestima e depressão em mulheres sobreviventes do cancro da mama. 

O desenho do programa teve em conta a disponibilidade da amostra bem como do local 

em que era praticado o exercício físico. Procurámos sempre individualizar algumas 

progressões e sequências de exercícios, com o objetivo de obter maiores benefícios e menores 

riscos, dado o tipo de população com que trabalhávamos. Considerámos também, como 

aspetos importantes, o constante reforço motivacional e feedback individual ao longo das 

sessões.  

Este programa permitiu manter a totalidade das participantes. Deste modo, apesar das 

exigências associadas ao programa (deslocações, disponibilidade e horário), as participantes 

concluíram o mesmo e mostraram todo o interesse em continua-lo.  

Para uma melhor análise dos resultados iremos, de seguida, descrever e relacionar as 

características da amostra.  

Quanto à nossa amostra, antes do início do programa de intervenção, apenas 4 (31%) 

referiram praticar exercício físico, em média 2 a 3 vezes por semana. A redução da prática de 

atividade física, perante um diagnóstico de cancro é mencionada e comprovada por autores 

como Courneya et al. (2007). Apesar da literatura científica indicar os muitos efeitos 

benéficos do exercício físico e da sua importância após o diagnóstico de cancro da mama, 

poucas são as sobreviventes que mantêm uma vida ativa durante e/ou após os tratamentos. 

Vários estudos mencionam níveis mais baixos de atividade física e comportamentos 

sedentários em pessoas recentemente diagnosticadas com cancro (Blanchard et. al., 2003; 

Vallance, Courneya, Jones & Reiman, 2005; Valenti et. al., 2008). 

Templeton et al. (2013) verificaram que perante um diagnóstico de cancro havia, 

inevitavelmente, um declínio dos níveis de atividade física. Essa diminuição verificou-se na 

ordem dos 11%, entre os 4 e 12 meses posteriores ao diagnóstico. Também Blanchard e 
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colaboradores (2003) concluíram que 30,1 % da amostra relatou exercitar-se menos desde o 

seu diagnóstico cancro. Após o diagnóstico, as mulheres mencionaram como principais 

barreiras à prática de atividade física: a realização de quimioterapia, o excesso de peso, a 

idade, a necessidade de conservar energia, o cansaço, o medo de contrair uma infeção e por 

último, a falta de tempo. Durante o tratamento, os principais motivos são: a falta de tempo, a 

falta de acesso a infraestruturas (ginásio e parques), a fadiga/cansaço e fraqueza, a dor, a falta 

de condição física, a insegurança, o clima e a falta de apoio da família e amigos (Kwan et al., 

2012; Loh, Chew & Lee, 2011; Vallance et al., 2008). 

Relativamente à história médica da amostra, verificou-se que um número considerável da 

amostra 10 mulheres (77%) realizaram as terapêuticas de quimioterapia e radioterapia 

combinadas e 3 (23%) efetuaram apenas radioterapia. Estudos indicam que as doentes em 

tratamento de quimioterapia sentiam menos prazer sexual e tinham uma menor qualidade de 

vida comparativamente com as mulheres que recebiam tratamentos menos evasivos (Rebelo 

et al., 2007). Resultados idênticos concluíram que a qualidade de vida das mulheres com 

cancro da mama, submetidas a quimioterapia, decresce ligeiramente durante e após os 

tratamentos (Bloom et al., 2004; Silva et al., 2002; Thors et al., 2001).  

Segundo uma revisão da literatura realizada por Gotay et al. (1998) verificaram que após 5 

anos de diagnóstico de cancro da mama, muitas das doentes referiram sentir efeitos negativos 

do cancro ou do tratamento no seu dia-a-dia. O funcionamento e a satisfação sexual bem 

como o funcionamento psicológico foram referidos como motivo de preocupação por algumas 

sobreviventes. 

Foi referido como tempo de diagnóstico até ao início do programa um total de 20,46 

(±30,66) meses, com um mínimo de 4 meses e um máximo de 119 meses. Estes dados 

demonstram a heterogeneidade da nossa amostra, dado que esta foi composta por mulheres 

recentemente diagnosticadas, outras diagnosticadas há mais tempo e por isso em fase de 

tratamentos distintas. A falta de consistência dos nossos resultados talvez possa ser justificada 

pelo facto da resposta das senhoras ao programa de exercício ser diferente em função da fase 

de tratamento, como refere Schneider et al. (2007). 

No que diz respeito à prevalência de obesidade antes do início do programa, conseguimos 

apurar que uma grande parte da amostra, 6 (47%) senhoras excedia o peso considerado 

normal, segundo os parâmetros de avaliação do IMC. A associação da obesidade às mortes 
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por cancro também tem sido evidenciada no cancro de mama, independentemente do grau de 

doença ou da adequação do tratamento (Doyle, et al., 2006). Estudos demonstraram que o 

ganho de peso após o diagnóstico de cancro de mama está associado ao aumento do risco de 

reincidência e morte, quando comparado com a manutenção do peso após diagnóstico. Um 

estudo de coorte que incluiu 5204 mulheres com diagnóstico de cancro de mama, pretendeu 

determinar se o peso antes do diagnóstico e os ganhos de peso após diagnóstico seriam 

preditivos da sobrevivência ao cancro de mama (Kroenke, chen, Rosner, & Holmes, 2005). 

Os autores concluíram que o excesso de peso bem ou o seu ganho após o diagnóstico foram 

relacionados a taxas mais altas de reincidência e mortalidade por cancro da mama. 

Outro motivo que justifique a inclusão de programas de exercício físico durante os 

tratamentos de cancro da mama, é o facto de haver uma depleção dos níveis de cálcio fruto 

dos tratamentos de terapia hormonal. Um dos efeitos secundários da hormonoterapia é a 

menopausa precoce devido à diminuição da função hormonal que leva a uma consequente 

diminuição da densidade mineral óssea, podendo provocar osteopenia ou osteoporose (Villa et 

al., 2016). Segundo a caracterização da nossa amostra, temos 12 senhoras que faziam 

hormonoterapia e 4 tomam suplementos de cálcio. O exercício físico parece desempenhar um 

papel importante na redução da perda óssea e na prevenção do risco de fraturas (Ferioli et al., 

2018). Winters-Stone, Leo e Schwartz (2016) realizaram um estudo com mulheres 

sobreviventes de cancro da mama e concluíram que o treino aeróbio quando combinado com 

treino de força muscular, produz aumentos significativos na densidade mineral óssea da 

coluna, anca e no corpo inteiro. 

No que diz respeito à intensidade reportada ao longo da intervenção, esta variou ente 12 e 

os 14 valores. O que significa que as participantes do estudo treinaram com uma percepção 

subjetiva de esforço, mediante a escala de Borg, nos intervalos de intensidade considerado 

“um pouco intenso” e “intenso”. Hayes e colaboradores (2009) com base nas recomendações 

da Australian Association for Exercise and Sport Science, afirmam que a prescrição de 

exercício para pessoas que realizam ou concluíram tratamentos para o cancro deve ser de 

intensidade leve a moderada, com uma frequência regular entre 2 e 5 vezes por semana, pelo 

menos 20 minutos por sessão. Aconselha também a realizarem exercícios aeróbios, de 

resistência muscular ou combinados. 
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A literatura identifica a intensidade leve a moderada como um meio eficaz na redução de 

sintomas depressivos, melhorias na qualidade de vida e bem-estar psicológico (Pinto et al., 

2005; Sprod et al., 2010), em mulheres sobreviventes do cancro da mama. Mostrando assim 

que intensidades de exercício mais leves também promovem ganhos.  

Quanto aos resultados obtidos com o presente estudo foi possível constatar que 12 

semanas de participação no programa de exercício físico promoveram melhorias significativa 

na autoestima, no entanto ao nível da depressão apesar de existir uma ligeira descida nos 

resultados obtidos, essa melhoria não é significativa. Foram também constatadas melhorias 

significativas em algumas subescalas da qualidade de vida, nomeadamente, nas “perspetivas 

futuras” e nos “sintomas do braço”.  

Contudo e analisando as restantes subescalas podemos observar que a imagem corporal, 

os efeitos físicos da quimioterapia, os sintomas na mama e a função sexual melhoraram, 

apesar dos resultados não serem estatisticamente significativos, o que talvez pode ser 

justificado pelo tamanho da amostra, bem como a duração do programa. Achamos que se o 

tamanho da amostra e a duração fossem maiores teríamos resultados mais consistentes em 

algumas das variáveis estudadas. Steindorf e colaboradores (2014) também não observaram 

melhorias significativas na depressão após uma intervenção de exercício físico, com uma 

frequência semanal de 2 vezes, durante um período total de 12 semanas em 80 mulheres com 

cancro da mama. No entanto, registaram melhorias significativas em componentes da 

qualidade de vida, imagem corporal, perspetivas futuras e função sexual. Estes resultados 

semelhantes aos do nosso estudo. 

Sprod et al. (2010) comparam os resultados fisiológicos e psicológicos, após 3 e 6 meses 

de exercício, em 97 sobreviventes do cancro da mama. Os autores referem benéficos 

adicionais, nas componentes fisiológicas e psicológicas, nomeadamente na depressão, após 24 

semanas de intervenção. 

Os resultados da variável psicológica depressão também podem ser justificados com os 

valores dos resultados do primeiro momento de avaliação, ou seja, a amostra não apresentou 

sintomatologia depressiva no início da intervenção. Utilizando os valores de coorte para o 

Inventário de depressão de Beck, verificamos que apenas 2 senhoras possuíam sintomatologia 

depressiva no primeiro momento de avaliação, que se reduziu para 1 senhora no segundo 

momento. Este acontecimento pode também dever-se às fases distintas de tratamentos em que 
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a amostra se encontravam. Havia senhoras que tinham vários ciclos de tratamentos pela 

frente, outras que iam a meio, ou quase a terminar. Assim sendo, tendo em conta o facto de 

não ter havido reincidência da doença, em nenhuma das participantes e por terem ultrapassado 

a fase “mais difícil” dos tratamentos pode ter contribuído para que, estas mulheres tenham 

aumentado o otimismo, ânimo, alento e encararem a situação em que se encontravam como 

uma fase menos boa, mas passageira.  

Estes resultados estão de acordo com um estudo de Burgess e colaboradores (2005) onde 

concluíram que as mulheres em remissão da doença mostraram níveis de sintomatologia 

depressiva e ansiedade semelhantes em relação à população feminina em geral. Também a 

meta-análise de Krebber e colaboradores (2014) refere que a prevalência da depressão é mais 

elevada durante os tratamentos de cancro, diminuindo após o final das terapias, esta afeta 9% 

dos sobreviventes de cancro. 

A investigação de Burgess e colaboradores (2005) concluiu que as mulheres com reincidência 

da doença mencionaram um aumento acentuado dos níveis de depressão. O que vai de 

encontro ao nosso estudo, visto que a senhora que manteve os níveis de depressão, no 

segundo momento de avaliação, encontrava-se a viver, novamente, os tratamentos 

oncológicos, visto ter tido uma reincidência da doença. 

Quanto à qualidade de vida, o questionário utilizado neste estudo avalia individualmente 

vários aspetos, mas não permite uma classificação “total” deste parâmetro. Vários estudos que 

utilizaram questionários que avaliaram a dimensão geral da qualidade de vida (Mustian, et al., 

2009; Mutrie, et al., 2007; Paulo et al., 2019; Shobeiri, Masoumi, Nikravesh, Moghadam & 

Karami; 2016) e diversas revisões sistemáticas (McNeely et al., 2006; Schmitz, et al., 2005; 

Speck, et al., 2010; Velthius, Agasi-Idenburg, Aufdemkampe, & Wittink, 2010), e referem 

melhorias nesta varável após um programa de exercício.  

O instrumento para avaliar a qualidade de vida que utilizámos deu-nos uma dimensão de 

qualidade de vida mais específica, utilizando duas escalas: a escala funcional e a escala de 

sintomas. Quanto à escala de sintomas foram registadas melhorias significativas nos sintomas 

do braço. No que diz respeito aos efeitos secundários da quimioterapia e sintomas na 

mama apenas se verificaram ligeiras melhorias. Resultados semelhantes foram observados na 

meta-análise de Mishra et al. (2012) onde verificaram a eficácia do exercício físico na 

qualidade de vida geral e por escalas em sobreviventes de cancro. Na investigação realizada 
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por Travier et al. (2015), onde avaliaram os efeitos de um programa de exercícios de 18 

semanas em 102 mulheres com cancro da mama. Como resultados obtiveram uma ligeira 

melhoria no grupo de intervenção nas variáveis qualidade de vida, depressão e ansiedade, no 

entanto também não foram valores significativos. 

Os autores sugerem que o exercício pode melhorar a qualidade de vida em aspetos físico e 

sociais, e também, nos sintomas que resultam dos tratamentos.  

Quanto à escala funcional, as melhorias, ainda que não significativas, alcançadas na 

componente função sexual, estão de acordo com as conclusões verificados em alguns estudos 

analisados. Já Ramos e Patrão (2005) que estudaram a mesma variável e população, 

verificaram o impacto na qualidade do relacionamento conjugal e na satisfação sexual em 

cerca de 30 mulheres tratadas cirurgicamente (mastectomia ou cirurgia conservadora) e 

posteriores tratamentos. Os resultados do nosso estudo podem ser justificados com o aumento 

significativo da variável autoestima, quando existem problemas ao nível da valorização 

pessoal (aparência e autoestima) existe também uma maior inibição, constrangimento, uma 

não-aceitação do seu corpo, o que pode levar à insatisfação sexual. Assim, as melhorias na 

autoestima podem ter afetado, de forma indireta, a sexualidade da amostra do nosso estudo. 

Os mesmos resultados foram obtidos no estudo de Shobeiri et al. (2016) que referem uma 

melhoria na função sexual e diminuição dos efeitos secundários do tratamento. 

Relativamente às perspetivas futuras de saúde foi uma das dimensões onde se verificou 

melhorias significativas. O estudo de Shobeiri et al. (2016) verificou os mesmos resultados. 

Os autores realizaram um ensaio clínico randomizado, com o objetivo de avaliar o papel do 

exercício aeróbio na qualidade de vida de mulheres com cancro de mama. Relataram que o 

treino aeróbio foi associado a uma melhoria no estado de saúde global e ao aumento dos 

valores da escala funcional e de sintomas, no grupo de intervenção em comparação com o 

grupo controlo. 

Portanto, a nossa investigação registou algumas melhorias na escala de funcionamento da 

qualidade de vida, um resultado importante, na medida em que, estas melhorias ajudam as 

senhoras a manter a sua independência, as atividades do dia-a-dia, um envelhecimento 

saudável e sobretudo a reduzir os efeitos do tratamento, que em alguns casos pode continuar 

para além das fases dos tratamentos. Zhu et al. (2016) referem que a atitude positiva, em 

relação à vida, pode desempenhar um papel importante no bem-estar geral e emocional, 
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podendo assim ter alguma relação com a melhoria da qualidade de vida das sobreviventes do 

cancro da mama. 

Relativamente à autoestima, os nossos resultados indicam que as participantes elevaram 

significativamente os parâmetros desta variável. Em conformidade, outras investigações 

relatam resultados semelhantes. Courneya e colaboradores (2007) realizaram um estudo que 

avaliou os efeitos do exercício físico durante a fase de tratamentos do cancro da mama e 

relatou melhorias em algumas componentes da qualidade de vida, nomeadamente na 

autoestima. Os mesmos autores também comprovaram que esses efeitos se mantiveram a 

longo prazo, após 6 meses. Estes resultados são relevantes, uma vez que os sobreviventes de 

cancro da mama passam por tratamentos difíceis e este é sem dúvida um dos aspetos mais 

afetados. As melhorias neste aspeto da qualidade de vida podem dever-se ao facto de as 

sessões de exercício físico serem em grupo, desta forma têm a oportunidade de se 

relacionarem entre si, outra justificação pode ser a execução de várias tarefas motoras ao 

longo de toda a sessão de exercício, proporcionando um foco nas mesmas e abstraindo-se da 

doença. 

Quanto à imagem corporal, a insatisfação com a aparência é uma preocupação 

frequentemente referida entre as doentes submetidas à cirurgia e tratamentos, tendo um 

impacto negativo na identidade, confiança, autoestima e satisfação com o próprio corpo, uma 

vez que a mama simboliza a feminilidade e a sexualidade. Os nossos resultados revelam uma 

ligeira melhoria, os mesmos resultados verificaram Shobeiri et al. (2016) e Remondes-Costa 

et al. (2012) nas suas investigações. Paulo et al. (2019) avaliaram o impacto de um programa 

de exercício físico na qualidade de vida em sobreviventes do cancro da mama, e concluíram 

que a intervenção ajudou a melhorar a imagem corporal e problemas associados à depressão. 

Também, o estudo piloto de Pinto, Clark, Maruyama e Feder (2003) revelou que o exercício 

físico melhorou a imagem corporal de mulheres com esta patologia.  

Sabemos que a autoestima está relacionada, diretamente, com a imagem corporal, 

sabemos também que o exercício físico pode trazer benefícios a nível psicológico, 

nomeadamente nas variáveis referidas anteriormente. Este facto pode justificar os resultados 

obtidos no nosso estudo, apesar das melhorias da imagem corporal não serem significativas. 

Estudos como o de Schmitz et al. (2010) relatam que o exercício físico aumenta a autoestima 

entre as mulheres sobreviventes do cancro da mama, demonstrando uma melhoria na imagem 
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corporal decorrente da prática de atividade física (Schmitz et al., 2010). Também nas 

investigações de Ligibel, (2012), Hayes et al., (2009) e Vallance et al., (2008), as mulheres 

que faziam exercício físico relataram sentir-se melhor, mais felizes com a sua aparência, 

aumentando a sua autoestima e diminuindo estados depressivos e de ansiedade. O facto de o 

programa de exercício, deste estudo, ser realizado com mulheres que tiveram a mesma 

doença, tratamentos e problemas (físicos e emocionais) pode ter ajudado a melhorar as 

perspetivas futuras, autoestima, satisfação com a imagem corporal, sentirem-se melhor com 

elas próprias, melhorarem o relacionamento com outras pessoas, motivarem-se pela prática de 

exercício, partilhar experiências, medos e desafios ao longo do programa. 

Motivar as mulheres com cancro da mama a manter um estilo de vida fisicamente ativo 

durante e após o diagnóstico, é extremamente importante para promover uma boa saúde 

emocional, social e mental. Um facilitador deste aspeto é a prática de exercício em grupo, que 

se torna numa prática mais leve e agradável, através da conversa, da troca de experiências, da 

interação, do contacto que muitas vezes leva a uma mútua progressão, minimizando as 

dificuldades e os desafios em que o exercício se torna em algumas circunstâncias. As novas 

amizades que se criam, o aumento do círculo de amigos, a preocupação quando alguém falta, 

leva a que se sintam mais úteis, traduzindo-se num aumento da confiança, bom humor, 

autoestima, bem como, num compromisso com a prática de exercício físico. Outro fator de 

motivação, são as pequenas transformações que ocorrem no corpo destas mulheres, ao longo 

do programa, o facto de sentirem ganhos na componente física, nomeadamente ao nível da 

mobilidade do braço, o aumento da massa muscular e diminuição da sensação de cansaço e 

por poderem transferir esses ganhos para o seu dia-a-dia, especialmente no desempenho das 

tarefas domésticas. Tudo estes aspetos fazem com que sintam que a sua vida está a regressar 

“à normalidade”, olhando e encarando o futuro de uma forma mais positiva. 

Para que esta prática aconteça, tem que existir um trabalho em conjunto entre a rede de 

profissionais envolvidos neste processo, desde médicos oncologistas, fisiatras, fisioterapeutas, 

técnicos de exercício físico, fisiologistas do exercício, ou seja uma equipa multidisciplinar 

que trabalhe em prol de um bem comum: o doente oncológico.  

Por outro lado, não deixa de ser curioso que, apesar das recomendações quer nacionais 

quer internacionais de instituições de diversa natureza como a saúde, temos de continuar a 

centrar-nos na problemática das estratégias motivacionais para levar as pessoas a fazer algo 
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por si próprias. Mesmo havendo estudos que comprovam cientificamente os benefícios da 

inclusão destes hábitos de vida ativa. Poderíamos atribuir estes resultados a uma tendência 

geral, da população portuguesa, em ter hábitos e ocupações cada vez mais sedentários, pelo 

seu horário prolongado do trabalho, ou pela rotina familiar. Estes aspetos afetam a tomada de 

decisão mais positivas e centradas na qualidade de vida e no bem-estar, deixando assim de 

lado as necessidades básicas por satisfazer, para que se possa valorizar outros aspetos da vida. 

A implementação de um programa de exercício físico, especificamente direcionado para a 

recuperação de mulheres com cancro da mama, adaptado ao estado de saúde de cada uma é o 

principal ponto forte do nosso estudo.  

Quanto a limitações do estudo, são o fato de não termos obtido um número significativo 

de mulheres no programa e a inexistência de um grupo de controlo o que limitou o tratamento 

estatístico dos resultados. O que pode dever-se à eventual pouca abertura desta população 

para a prática de atividade física. Não sendo esta vista como uma prioridade ou como uma 

necessidade perante um diagnóstico de cancro da mama.  

Outa limitação pode ser a duração total do programa. A definição da duração total do 

nosso programa de intervenção deveu-se ao facto de a literatura científica evidenciar 

resultados positivos em programas de exercício físico após 12 semanas de intervenção. Uma 

revisão sistemática realizada por White, McAuley, Estabrooks e Courneya (2009) tinham 

como objetivo avaliar a validade interna e externa de ensaios clínicos randomizados 

publicados sobre programas de exercício e atividade física em mulheres sobreviventes do 

cancro da mama, concluiu que o transfere da maioria dos estudos para a prática era baixa, 

complicando a implementação de critérios e de programas uniformizados. Outro aspeto 

importante nesta revisão foram os distintos tempos de duração dos programas estudados, 

variando os mesmos entre 6 e 26 semanas de duração. Apesar desta dificuldade e perante o 

interesse ma realização deste programa e desta investigação, optou-se pela duração de 12 

semanas de programa, à semelhança do estudo de elevada qualidade realizado por Mutrie e 

colaboradores (2007). No estudo do último autor 12 semanas de intervenção induziram 

melhorias na qualidade de vida das sobreviventes de cancro da mama. Estes investigadores 

basearam-se em recomendações de exercício publicadas por Courneya et al. (2002), nas 

orientações do ACSM (2006) e nas recomendações da Australian Association for Exercise 

and Sport Science (Hayes et al., 2009). No entanto 
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Por último, a frequência semanal de duas vezes foi reduzida, podendo não ter dado 

resultados mais consistentes a este estudo. O que significa que não cumprimos com os 

minutos totais ativos recomendados, pelo ACSM, para o exercício aeróbio, uma vez que a 

frequência do programa era de 2 vezes semanais, o que se deveu à falta de infraestruturas e 

disponibilidade das participantes. Tentámos combater este facto, com o incentivo à prática de 

exercício com caminhada nos outros dias da semana, no entanto este não foi controlado. 

Apesar dos efeitos secundários que os tratamentos trazem à condição de saúde dos 

sobreviventes de cancro da mama, o exercício físico tem um papel extremamente importante 

nesta fase. Na investigação de Loh et al. (2008) tanto as mulheres em tratamento como 

aquelas que o completaram, reconheceram que a atividade física as mantinha em forma. O 

grupo que completou o tratamento afirmou ainda que aumentou os níveis de energia. Também 

no estudo de Karvinen et al. (2010), foram relatados efeitos benéficos na saúde mental, na 

capacidade de enfrentar a doença e o desempenho de tarefas quotidianas. A sensação de bem-

estar após a prática de exercício, a existência de infraestruturas e a prática de atividade em 

grupo foram mencionados como aspetos facilitadores e motivadores para a adoção de um 

estilo de vida ativo (Loh et al., 2011).  

Os benefícios da prática de exercício, não são valorizados ou são mesmo desconhecidos 

da população em geral e da população vítima de cancro da mama em particular. Posto isto, 

haverá com certeza um trabalho a fazer na educação, na responsabilização e na motivação das 

pessoas para aderirem a este tipo de programas de intervenção, concentradas na mudança de 

hábitos e de estilo de vida. 
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6. Conclusão 

Em síntese, o presente estudo procurou dar resposta ao objetivo principal, que foi verificar 

a influência de um programa de exercício físico na qualidade de vida (imagem corporal, 

sexualidade, perspetivas futuras de saúde, efeitos secundários da quimioterapia, sintomas na 

mama e no braço), autoestima e depressão em mulheres sobreviventes do cancro da mama. 

Podemos assim concluir que um programa de exercício, prescrito e direcionado para 

mulheres com cancro da mama, com duração total de 12 semanas, uma frequência semanal de 

2 vezes, composto por exercícios de treino aeróbio e de resistência muscular, demostrou 

contribuir de forma positiva para a qualidade de vida, induzindo melhorias na autoestima e 

reduzindo os sintomas depressivos, embora os últimos não sejam estatisticamente 

significativos. No que diz respeito à qualidade de vida, a amostra melhorou quanto às 

perspetivas futuras de saúde e nos sintomas do braço. No entanto, analisando as restantes 

subescalas podemos observar que tanto a imagem corporal, os efeitos secundários do 

tratamento, os sintomas na mama e a função sexual melhoraram, apesar dos resultados não 

serem significativos. 

Assim sendo, os resultados alcançados por esta investigação sugerem que o exercício 

físico para além de alterar positivamente a autoestima, melhorando a imagem corporal e a 

função sexual das mulheres com cancro da mama, ajuda também na gestão de alguns 

sintomas relacionados com a perspetiva que estas mulheres têm sobre a sua doença, o seu 

futuro e os efeitos secundários relacionados com o tratamento, mais especificamente, os 

sintomas no braço. 

Posto isto, o exercício físico poderá ser considerado como um método de auxílio das 

terapêuticas e dos seus efeitos secundários, podendo assim atuar de forma a reduzir e 

minimizar os efeitos negativos relacionados com os tratamentos do cancro da mama, sempre 

com o principal objetivo de melhorar a qualidade de vida destas doentes.  

Torna-se importante desmitificar a prática de exercício físico após o diagnóstico de 

cancro, priorizando assim possíveis grupos menos ativos, levando à mudança de paradigmas, 

hábitos de vida, contrariando desta forma, a tendência ao sedentarismo, a perda de qualidade 

de vida, possíveis sintomas de depressão, uma pior autoestima e sexualidade neste tipo de 

população. 
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Como propostas futuras de trabalho sugerimos: 

 Criar programas de exercícios físico supervisionados e online, desta forma possibilita 

que as participantes façam exercício no conforto da sua casa, evitando deslocações. 

 Aplicar metodologias que permitam conhecer melhor a população sobrevivente de 

cancro da mama, na medida em que, procurassem entender quias os motivos para a 

não prática de exercício físico, qual o local que preferem, dias e horas da aula, quais as 

suas preferências quanto ao tipo exercício físico, se escolhem uma prática autónoma 

ou supervisionada, em grupo ou em individual. Desta forma os futuros programas de 

exercício físico seriam estruturados de acordo com estas preferências e necessidades, 

aumentando assim a adesão e eventual manutenção da prática de exercício. 

 Aumentar a frequência semanal de exercício físico com sessões em casa, desta forma 

cumpre-se com as recomendações mínimas, implementando novos hábitos de 

atividade física no contexto domiciliário, autonomia e contornando um dos maiores 

entraves neste tipo de programas que é a falta de tempo para a prática pelos mais 

diversos motivos: a falta de transporte e o cuidar da família, são dois exemplos. 

 Promover a criação de programas de intervenção no contexto hospitalar, por este ser 

um meio recorrente na fase de tratamentos, e por isso uma forma de divulgação do 

programa, podendo assim chegar a uma maior população e um local com uma rede 

maior de acessos. Por outro lado, seria uma oportunidade para que o hospital deixasse 

de ser sinonimo de dor, estigma, dando assim lugar a momentos de convívio e 

partilha. 

 Promover a criação de programas de intervenção no contexto domiciliário com 

supervisão de um profissional de exercício físico, por este ser um espaço conhecido do 

próprio doente onde pode ter o apoio e acompanhamento da família na privacidade e 

conforto do seu lar, por não exigir a obrigatoriedade de um tempo específico, ou seja, 

flexibilidade de horário, pela sua autonomia e por evitar deslocações. 

 Criar mais programas de exercício físico investigando outras variáveis, problemáticas 

e outros tipos de cancro com outras populações. 
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 Incluir recomendações nutricionais e acompanhamento por especialistas desta área, 

junto com programa de exercício físico. Com o propósito de combater a obesidade, a 

promoção de um correto índice de massa corporal, ter conhecimento das principais 

linhas de orientação nutricionais antes e após a prática de atividade física, conselhos 

para minimizar os efeitos secundários do tratamento (osteoporose, náuseas, vómitos, 

boca dorida, diarreia, obstipação, anemia, défices nutricionais, intolerância a certos 

alimentos e alterações no paladar). 

 Implementar sessões periódicas de consultadoria como forma de complemento a 

programas de exercício físico. De caracter individual ou em grupo, de forma a 

relembrar estratégias, vantagens, recomendações para a prática do exercício, 

utilizando as metodologias adequadas à mudança de comportamental. 
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ANEXO 01 - CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

AO PARTICIPANTE: 

 

Por favor, leia com atenção o conteúdo deste documento. Não hesite em solicitar mais 

informações se não estiver completamente esclarecida. 

 

No âmbito da Dissertação de Mestrado em Gerontologia: Saúde e Atividade Física no Idoso 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, estou a realizar uma investigação que 

pretende avaliar a influência do exercício físico na depressão, autoestima, qualidade de vida, 

imagem corporal e sexualidade em mulheres com cancro da mama. 

A metodologia e procedimentos do estudo compreendem duas fases: o pré-teste que se aplica 

antes de iniciar o programa de exercício físico e o pós-teste, aplicado após o término do 

programa, ou seja as 12 semanas. As participantes (amostra) respondem a um questionário 

que têm como objetivo perceber se o exercício físico tem influência em aspetos psicológicos 

como depressão, autoestima, qualidade de vida, imagem corporal e sexualidade 

A evolução dos conhecimentos científicos tem ocorrido sobretudo graças ao contributo da 

resposta a este questionário. Assegurando que nesta investigação será mantido tanto o seu 

anonimato, como também a confidencialidade dos seus dados. 

 

- Declaro ter compreendido os objetivos e benefícios do estudo, explicados pelo investigador 

que assina este documento; 

- Declaro ter-me sido assegurado que toda a informação obtida neste estudo será estritamente 

confidencial e que a minha identidade nunca será revelada em qualquer relatório ou 

publicação, ou a qualquer pessoa não relacionada diretamente com este estudo; 

- Declaro ter-me sido garantido que não haverá prejuízo dos meus direitos se não consentir ou 

não participar. 

- Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me 

foram fornecidas pela/s pessoa/s que abaixo assina/m.  Foi-me garantida a possibilidade de, 

em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta 

forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária 

forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de 

confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo/a investigador/a.  
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Investigador: 

__________________________________________________________________ 

(Helena Isabel Mendes) 

 

Assim, depois de devidamente informado autorizo a participação neste estudo. 

Nome:____________________________________________________________ 

Assinatura do participante: 

__________________________________________________________________ 

ANEXO 02- QUESTIONÁRIOS APLICADOS  

 

Questionário 

Este questionário realiza-se no âmbito de um estudo académico, integrado no Mestrado em 

gerontologia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem como objetivo perceber 

se o exercício físico tem influência em aspetos psicológicos como depressão, autoestima, 

qualidade de vida, imagem corporal e sexualidade 

Todos os dados recolhidos são anónimos e serão apenas utilizados para o trabalho de 

investigação académica, assegurando-se a sua confidencialidade.  

Obrigado pela colaboração.  

 

Helena Isabel Azevedo Mendes 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douto    Sujeito: _______ 

 

Inventário de Depressão de Beck  

 

Este questionário é constituído por 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente 

cada grupo, faça um círculo ao redor do número (0, 1, 2 ou 3) em frente da afirmação com a 

qual se identifica mais nesta última semana, incluindo hoje. 

 

1. 0 Não me sinto triste.      

1 Sinto-me triste.      

2 Estou sempre triste e não consigo sair disso.     

3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar. 
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2. 0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro.      

1 Sinto-me desanimado quanto ao futuro.      

2 Eu acho que nada tenho a esperar.      

3 Eu sinto que não tenho esperanças no futuro e tenho a impressão de que as coisas 

não podem melhorar.  

 

3. 0 Não me sinto um fracasso.      

1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum.      

2 Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de 

fracassos.     

3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso.  

 

4. 0 Tenho tanto prazer em tudo como antes.      

1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes.      

2 Não encontro um prazer real em mais nada.      

3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo.  

 

 

 

5. 0 Não me sinto especialmente culpado.   

 1 Sinto-me culpado às vezes.     

 2 Sinto-me culpado na maior parte do tempo.     

 3 Sinto-me sempre culpado.  

 

6. 0 Não sinto que esteja a ser punido.      

1 Sinto que posso ser punido.      

2 Espero vir a ser punido.      

3 Sinto que estou a ser punido.  

 

7. 0 Não me sinto dececionado comigo.    

1 Estou dececionado comigo mesmo.      

2 Estou enojado de mim.     

3 Eu odeio-me.  

 

8. 0 Não sinto que sou pior do que os outros.     

1 Sou crítico em relação a mim devido a minhas fraquezas ou erros.    

2 Culpo-me sempre pelas minhas falhas.      

3 Culpo-me por tudo de mal que acontece. 

 

9. 0 Não tenho quaisquer ideias de me matar.   

1 Tenho ideias de me matar, mas não as realizaria.     

2 Gostaria de matar-me.     

3 Se tivesse oportunidade matava-me.  

 

10. 0 Não choro mais que o habitual.      

1 Choro mais agora do que costumava chorar.      

2 Agora, choro o tempo todo.     

3 Costumava chorar, mas agora não consigo mesmo que o queira.  
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11. 0 Não me sinto mais irritado agora do que antes.      

1 Sinto-me um pouco mais irritado agora o que antes.     

2 Atualmente sinto que estou irritado uma boa parte do tempo.        

3 Sinto-me irritado o tempo todo. 

 

12. 0 Não perdi o interesse nas outras pessoas.        

1 Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas.        

2 Perdi a maior parte do interesse nas outras pessoas.        

3 Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas.  

 

13. 0 Tomo decisões mais ou menos tão bem como antes.        

1 Adio as minhas decisões mais do que costumava adiar.         

2 Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes.        

3 Não consigo mais tomar decisões.  

 

14. 0 Não sinto que minha aparência é pior do que era antes.         

1 Preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos.         

2 Sinto que há mudanças permanentes na minha aparência que me fazem parecer sem 

atrativos.        

3 Considero-me feio.  

 

15. 0 Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes.        

1 Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa.        

2 Tenho de me esforçar muito até fazer qualquer coisa.        

3 Não consigo fazer nenhum trabalho.  

 

16. 0 Durmo tão bem quanto de antes.        

1 Não durmo tão bem quanto costumava dormir.        

2 Acordo uma ou duas horas mais cedo do que de o habitual e tenho dificuldade para 

voltar a dormir.        

3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e tenho dificuldade para voltar a 

dormir.  

 

17. 0 Não fico mais cansado que o habitual.        

1 Fico cansado com mais facilidade do que antes.        

2 Sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa.        

3 Estou muito cansado para fazer qualquer coisa.  

 

18. 0 O meu apetite não está pior comparativamente ao que era antes.        

1 O meu apetite não é tão bom quanto antes.        

2 O meu apetite está muito pior agora.         

3 Não tenho mais nenhum apetite.  

 

19. 0 Não perdi muito peso, se é que perdi algum ultimamente.        

1 Perdi mais de 2,5 Kg.        

2 Perdi mais de 5,0 Kg.        

3 Perdi mais de 7,5 Kg.  
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Estou a tentar perder peso, comendo menos: SIM ( ) NÃO ( )  

 

20. 0 Não estou mais preocupado com a minha saúde do que o normal.        

1 Preocupo-me com problemas físicos como dores e aflições ou perturbações no 

estômago ou prisão de ventre.        

2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa que 

não isso.        

3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em outra 

coisa.  

 

21. 0 Não notei nenhuma mudança recente no meu desejo sexual.         

1 Estou menos interessado por sexo do que antes.        

2 Estou bem menos interessado em sexo atualmente.         

3 Perdi completamente o interesse por sexo. 

 
Escala de Autoestima de Rosenberg 

 

Depois de ler cuidadosamente cada grupo, faça um círculo ao redor do número com a 

afirmação pela qual se identifica melhor. 

 

1.No geral, estou satisfeito comigo mesmo. 

1. Concordo totalmente 

2. Concordo 

3. Discordo 

4. Discordo totalmente 

 

2.Sinto que tenho bastantes qualidades.  

1. Concordo totalmente 

2. Concordo 

3. Discordo 

4. Discordo totalmente 

5. Discordo totalmente 

 

 3.Sinto que tenho bastantes qualidades. Por vezes, sinto que não tenho qualquer 

utilidade. 

1. Concordo totalmente 

2. Concordo 

3. Discordo 

4. Discordo totalmente 

 

4.Sou capaz de fazer a coisas tão bem quanto a maioria das pessoas. 

1. Concordo totalmente 

2. Concordo 

3. Discordo 

4. Discordo totalmente 
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5.Sinto que não tenho muito do que me orgulhar. 

1. Concordo totalmente 

2. Concordo 

3. Discordo 

4. Discordo totalmente 

 

6. Por vezes, sinto-me inútil. 

1. Concordo totalmente 

2. Concordo 

3. Discordo 

4. Discordo totalmente 

 

7. Sinto que tenho tanto ou mais valor do que as outras pessoas. 

 

1. Concordo totalmente 

2. Concordo 

3. Discordo 

4. Discordo totalmente 

 

8. Gostaria de ter mais respeito por mim. 

1. Concordo totalmente 

2. Concordo 

3. Discordo 

4. Discordo totalmente 

 

9. Quase sempre acho que sou um fracasso. 

1. Concordo totalmente 

2. Concordo 

3. Discordo 

4. Discordo totalmente 

 

10.  Tenho uma atitude positiva em relação a mim mesmo. 

1. Concordo totalmente 

2. Concordo 

3. Discordo 

4. Discordo totalmente 
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Questionário - EORTC QLQ - BR23 

 

Às vezes os doentes relatam que tem os seguintes sintomas ou problemas. Por favor, indique 

em que medida sentiu estes sintomas ou problemas durante a semana passada. 
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FIM! 

Obrigada pela Colaboração! 
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ANEXO 03- QUESTIONÁRIO DE INFORMAÇÃO PESSOAL E HISTÓRICO DE 

DOENÇA 

 

História Clínica 

Nome: _______________________________________________ Idade: _____________ 

Localidade: __________________ Nacionalidade: ____________ Estado Civil: ________ 

Peso: _______________________Altura: ___________________ Profissão: ___________ 

Contacto: ___________________ E- mail: __________________ Contacto: ___________ 

Data: _______________Nº da avaliação: ______________ 

 

Tipo de cancro: _____________________________ Data do diagnóstico: ______________ 

Localização especifica: _________________________ (ex: lado direito/ esquerdo do peito) 

Cirurgia: ___Sim ___Não                                            Data da cirurgia: _________________ 

Tipo de Cirurgia: ____________________________________________________________ 

Outras cirurgias: ____________________________________________________________ 

Tratamento antes da cirurgia: __Quimioterapia __Radioterapia__ Não Fez__ Outros 

Se respondeu outros na questão anterior diga quais: ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Atualmente realiza algum tratamento? __Sim __Não 

Se sim, diga qual, qual a duração e data do último tratamento? ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Fez alguma terapia hormonal durante o seu tratamento? __Sim __ Não 

Atualmente toma alguma medicação? __Sim __ Não 

Se sim, diga qual: ____________________________________________________________ 

 

Exercício Físico  

Pratica algum tipo de exercício físico? __ Sim __ Não Se sim, diga qual: 

_____________________________________________________________ 

Qual e quantas vezes por semana? ___________________________________ 

Duração: _________________ 
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ANEXO 04 - QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA  

 
Questionário Internacional de Avaliação da Atividade Física 

 

Este questionário pretende conhecer o nível de atividade física habitual da população. 

 As questões referem-se ao tempo que despende na atividade física numa semana. 

 O questionário inclui questões acerca de atividades físicas que faz no trabalho, para se 

deslocar de um lado para o outro, atividades referentes à casa ou ao jardim e atividades que 

efetua no seu tempo livre para entretenimento, exercício ou desporto.  

As suas respostas são importantes. Por favor responda a todas as questões mesmo que não se 

considere uma pessoa ativa. 

 

Ao responder às seguintes questões considere o seguinte:  

 Atividade física vigorosa refere-se a atividades que requerem muito esforço físico e 

tornam a respiração muito mais intensa que o normal.  

  Atividade física moderada refere-se a atividades que requerem esforço físico 

moderado e tornam a respiração um pouco mais intensa que o normal. Ao responder 

às questões considere apenas as atividades físicas que realize durante pelo menos 10 

minutos seguidos. 

 

 

1a. Durante a última semana, quantos dias fez atividade física vigorosa como levantar e/ou 

transportar objetos pesados, cavar, ginástica aeróbica, correr, nadar, jogar futebol ou andar de 

bicicleta a uma velocidade acelerada? 

___dias por semana 

 ____ nenhum (se escolheu esta opção passe para a questão 2a) 

1b Quanto tempo, no total, despendeu num desses dias, a realizar atividade física vigorosa? 

____ horas ____ minutos 

2a Durante a última semana, quantos dias fez atividade física moderada como levantar e/ou 

transportar objetos leves, andar de bicicleta a uma velocidade moderada, atividades 

domésticas (ex: esfregar, aspirar), cuidar do jardim, fazer trabalhos de carpintaria, jogar ténis 

de mesa? Não inclua o andar/caminhar. 

 ____ dias por semana ____ nenhum (se escolheu esta opção passe para a questão 3a) 
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2b Quanto tempo, no total, despendeu num desses dias a realizar atividade física moderada? 

____ horas ____ minutos 

 

3a Durante a última semana, quantos dias andou/caminhou durante pelo menos 10 minutos 

seguidos? Inclua caminhadas para o trabalho e para casa, para se deslocar de um lado para o 

outro e qualquer caminhada que possa fazer somente por recreação, desporto ou lazer. 

 ____ dias por semana ____ nenhum (se escolheu esta opção passe para a questão 4) 

3b Quanto tempo, no total, despendeu num desses dias a andar/caminhar? 

 ____ horas ____ minutos  

3c A que ritmo costuma caminhar?  

____ vigoroso, que torna a sua respiração muito mais intensa que o normal  

____ moderado, que torna a sua respiração um pouco mais intensa que o normal  

____ lento, que não causa qualquer alteração na sua respiração 

4 As últimas questões referem-se ao tempo que está sentado diariamente no trabalho, em casa, 

no percurso para o trabalho e durante os tempos livres. Estas questões incluem o tempo em 

que está sentado numa secretária, a visitar amigos, a ler ou sentado/deitado a ver televisão.  

4a Quanto tempo, no total, passou sentado(a) durante um dos dias de semana (segunda-feira a 

sexta feira) ? ____ horas ____ minutos  

4b Quanto tempo, no total, passou sentado(a) durante um dos dias de fim-de-semana (sábado 

ou domingo)? ____ horas ____ minutos 
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