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RESUMO 

MILAGRES, Camila Souza. Impacto da atividade física na redução da fadiga em paciente com 
câncer avançado em cuidados paliativos: revisão integrativa. 2022. 39 f. Trabalho de 
Conclusão de Residência. Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia – Hospital 
Central do Exército. Rio de Janeiro, 2022.  
 

Introdução: O câncer está entre as primeiras causas de morte no mundo e é considerado uma 
barreira no aumento da expectativa de vida. O acometimento causado pelo câncer e seus 
tratamentos causam sequelas que afetam a qualidade de vida do paciente seja de forma direta 
ou indireta. Os sintomas mais encontrados na literatura em pacientes com câncer em estágio 
avançado são: dor, fadiga relacionada ao câncer e dispnéia. O tratamento através do exercício 
físico é seguro e apresenta melhora da fadiga oncológica. Objetivo: verificar na literatura por 
meio de uma revisão integrativa quais programas de exercícios são realizados para fadiga 
relacionada ao câncer nos pacientes com neoplasia avançada em cuidados paliativos. 
Métodos: Consiste em uma revisão integrativa da literatura. A estratégia de busca foi 
realizada através das bases de dados PubMED, BVS, PEDro e Cochrane Library. Os critérios de 
inclusão das pesquisas foram artigos originais com texto disponível na íntegra, publicados no 
período de 2012 a 2022, nos idiomas português, inglês ou espanhol, com população alvo maior 
de 18 anos. E os critérios de exclusão foram artigos de revisão, incluindo revisão sistemática, 
meta-analise, artigos em que não define o protocolo de intervenção e artigos que utilizaram 
fármacos como tratamento para fadiga relacionada ao câncer. Resultados: Foram 
selecionados seis artigos. A terapia utilizada obtinha exercícios resistidos, aeróbicos, mistos, 
exercícios ativos, liberação miofascial e facilitação neuromuscular proprioceptiva (PNF) e 
terapia cognitivo-comportamental (TCC) e caminhada individualizada. Foi possível observar 
redução significativa da fadiga relacionada ao câncer. Além disso, aumento de força muscular, 
distância percorrida, melhora no estado global de saúde, capacidade funcional e melhora na 
qualidade de vida. Obteve também melhora dos sintomas na escala de Edmonton Symptom 
Assessment System (ESAS). Conclusão: As pesquisas em pacientes em cuidados paliativos vêm 
crescendo na última década no Brasil. Neste estudo, foi possível verificar que a atividade física 
melhora a fadiga relacionada ao câncer. Apesar das evidências sobre a prática de atividade 
física na gestão da fadiga relacionada ao câncer, ainda não existe uma definição exata de quais 
exercícios prescrever. 

 

Palavras chave: Fadiga. Câncer. Exercício físico. Cuidados paliativos. 

  



 

  

ABSTRACT 

MILAGRES, Camila Souza. Impact of physical activity on fatigue reduction in patients with 
advanced cancer in palliative care: integrative review. 2022. 39 sheets. Monography. 
Multiprofessional Residency Program in Oncology – Army Central Hospital. Rio de Janeiro, 
2022. 

Introduction: Cancer is among the leading causes of death in the world and is considered a 
barrier to increasing life expectancy. The involvement caused by cancer and its treatments 
cause sequelae that affect the patient's quality of life either directly or indirectly. The most 
common symptoms found in the literature in patients with advanced stage cancer are pain, 
cancer-related fatigue and dyspnea. Treatment through physical exercise is safe and improves 
cancer fatigue. Objective: To verify in the literature through an integrative review which 
exercise programs are performed for cancer-related fatigue in patients with advanced cancer 
in palliative care. Methods: Consists of an integrative literature review. The search strategy 
was performed using PubMED, VHL, PEDro and Cochrane Library databases. The research 
inclusion criteria were original articles with full text available, published from 2012 to 2022, in 
Portuguese, English or Spanish, with a target population over 18 years of age. And the 
exclusion criteria were review articles, including systematic review, meta-analysis, articles that 
did not define the intervention protocol and articles that used drugs as a treatment for cancer-
related fatigue. Results: Six articles were selected. The therapy used included resistance, 
aerobic, mixed exercises, active exercises, myofascial release and proprioceptive 
neuromuscular facilitation (PNF) and cognitive behavioral therapy (CBT) and individualized 
walking. It was possible to observe a significant reduction in cancer-related fatigue. In 
addition, increased muscle strength, distance covered, improved overall health status, 
functional capacity and improved quality of life. There was also improvement in symptoms on 
the Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) scale. Conclusion: Research on palliative 
care patients has been growing in the last decade in Brazil. In this study, it was possible to 
verify that physical activity improves cancer-related fatigue. Despite the evidence on the 
practice of physical activity in the management of cancer-related fatigue, there is still no exact 
definition of which exercises to prescribe. 

Keywords: Fatigue. Cancer. Physical exercise. Palliative care.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CÂNCER 

 

O câncer é um termo dado a um conjunto de mais de 100 doenças, definido como um 

crescimento desordenado e incontrolável de células que pode ter como característica a 

invasão para outros órgãos. As neoplasias malignas são classificadas como: câncer in situ 

quando as células não espalham para outros tecidos e câncer invasivo quando as células 

invadem outros tecidos através da corrente sanguínea ou linfática, denominado metástase, 

câncer secundário, câncer avançado ou neoplasia em estágio 4 (IV). (INCA, 2020). 

Na literatura encontramos algumas definições para o câncer metastático avançado. É 

importante compreender a diferença entre câncer avançado e o terminal, pois as neoplasias 

avançadas são improváveis de cura, porém correspondem ao tratamento e prolongam a vida. 

Já no câncer terminal, a terapia não possibilita prolongamento de vida, a neoplasia não 

corresponde ao tratamento devido à progressão da doença (KIM S.H. et al 2016; SOLOMON 

S.; MULUGETA W.  2019). 

De acordo com a Estimativa Global de Saúde 2019 da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o câncer está entre as primeiras causas de morte no mundo (figura 1). Isso ocorre 

principalmente devido ao declínio das mortes por acidente vascular encefálico (AVE) e 

doenças coronarianas em muitos países. Sendo um problema de saúde pública mundial, as 

neoplasias malignas são consideradas uma barreira no aumento da expectativa de vida (Global 

Health Estimates 2019; SUNG H et al, 2021). 

De acordo com a estimativa mundial do ano de 2020, ocorreram aproximadamente 

19.3 milhões de casos novos e 10 milhões de mortes, excluindo câncer de pele não melanoma 

(SUNG H. et al, 2021). 

Segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA) (2019) para o triênio de 

2020-2022 (figura 2), aponta que ocorrerão 625 mil casos novos de neoplasias no Brasil.  O 

câncer de pele não melanoma será o mais incidente (177 mil), em segundo lugar câncer de 

mama e próstata (66 mil cada), em terceiro cólon e reto (41 mil),  em quarto pulmão (30 mil) 

e em quinto estômago (21 mil). 
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O perfil epidemiológico brasileiro vem se alterando nas últimas décadas, há um 

prolongamento da expectativa de vida e envelhecimento populacional. Muitos fatores 

influenciam essa mudança no perfil epidemiológico, como o tipo de câncer, o estágio de 

diagnóstico da doença, as condições de saúde e os recursos financeiros. Essa alteração ocorre 

devido à evolução da medicina, melhorando os métodos de diagnóstico, rastreamento e 

acesso a alta qualidade de tratamento. É importante ressaltar que quanto mais precoce a 

detecção maior a chance de cura e melhora da qualidade de vida (American Cancer Society, 

2019; ABC do Câncer, 2020).  

Figura 1: Estimativa global de saúde. 

 

Fonte: Adaptado de Global Health Estimates 2020: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-
2019. 
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Figura 2:  Estimativa de câncer para o Brasil. 

 

Fonte: INCA, 2019. 

 

1.2 TRATAMENTO DO CÂNCER 

 

O objetivo do tratamento para o câncer é a cura, o prolongamento da vida e propiciar 

melhor qualidade de vida. Porém, existem alguns tipos que são incuráveis, e isso se dá 

principalmente ao fato da descoberta em estágios avançados. As principais formas de 

tratamentos utilizados hoje são: cirurgia, radioterapia e terapia sistêmica (quimioterapia, 

terapia hormonal, imunoterapia), de forma isolada ou em conjunto (American Cancer Society, 

2019; ABC do Câncer, 2020).   

O câncer e seus tratamentos causam sequelas que afetam a qualidade de vida do 

paciente seja de forma direta ou indireta. Os sintomas mais encontrados na literatura são: 

fadiga, dor, fraqueza, dispneia, delírio, náusea e vômito, ansiedade e depressão. Já quando se 

trata de câncer em estágio avançado os sintomas mais prevalentes são: dor, fadiga e dispnéia 

(SILVER J. K. et al, 2015; HENSON L. A. et al, 2020).  No estudo de revisão sistemática e meta-

análise de Van Lancker A, et al (2014) realizado em pacientes idosos com câncer em cuidado 

paliativos, os sintomas encontrados foram fadiga, sintomas excretores, incontinência urinária, 

astenia, dor, constipação e ansiedade.  

  Os pacientes sobreviventes do câncer apresentam sintomas relacionados à doença e 

ao seu tratamento. Porém, os pacientes com câncer avançado experimentam uma quantidade 

maior de sintomas por períodos prolongados impactando diretamente na qualidade de vida. 
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Para esses pacientes, o exercício tem objetivo de controlar os sintomas, manter 

independência e reverter ou prevenir o declínio funcional (DITTUS K.L. et al. 2017). 

 

1.3 FADIGA RELACIONADA AO CÂNCER 

 

O National Comprehensive Cancer Network (NCCN) define fadiga oncológica como um 

sintoma persistente, um senso subjetivo de cansaço físico, emocional e cognitivo ou exaustão 

relacionada ao câncer, ou ao seu tratamento que não seja proporcional à atividade realizada 

recentemente a qual poderia interferir com a capacidade funcional usual do paciente.  

O mecanismo fisiopatológico da fadiga relacionada ao câncer ainda não está 

totalmente descrito na literatura. A evolução da doença é multifatorial, complexa e pode ser 

considerada como de origem periférica ou central. A fadiga de origem periférica se apresenta 

por uma disfunção na resposta ao estímulo central na musculatura esquelética ou junção 

neuromuscular, ou seja, pela dificuldade do músculo para realizar movimentos ou tarefas. Na 

fadiga de origem central, se caracteriza pela falha na transmissão dos impulsos neuronais no 

sistema nervoso central (SNC), perdendo a capacidade para completar tarefas, sejam elas 

físicas ou mentais (O'HIGGINS C. M. et al., 2018). 

  As avaliações para identificar a fadiga são baseadas em questionários subjetivos, e 

existe um grande número de medidas de fadiga disponíveis na literatura. Destes, os que se 

destacam e são mais utilizados no Brasil são: o Pictograma da Fadiga; Escala de Fadiga de 

Piper; Questionário EORTC-QLQ-C30 de qualidade de vida e severidade; Questionário 

Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue (FACT-F); Questionário Multidimensional 

de Fadiga (MIF); Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue subscale (FACIT-F) 

(BOWER J.E. et al. 2014; O'HIGGINS C. M. et al., 2018; BORGES J.A. et al. 2018). 

Não existe consenso sobre qual instrumento é o mais adequado, entretanto um 

instrumento que é bastante utilizado é o Pictograma da fadiga (figura 3) por ser um método 

fácil, rápido e que pode ser utilizado em pacientes com baixa escolaridade. Sendo este,  

validado no Brasil em 2007 por Mota D.D. et al 2009 em pacientes com diferentes estágios e 

tipos de câncer no município de São Paulo (BORGES J.A. et al. 2018). 
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Figura 3: pictograma da fadiga. 

 

Fonte: Mota D.D. et al. 2009. 

 

1.4 EXERCÍCIO FÍSICO 

 

Historicamente, as recomendações eram que os pacientes com câncer descansassem 

e não realizassem atividade física, porém entre as décadas de 90 e 2000 esse dogma foi se 

modificando. Nos últimos 20 anos foram surgindo ensaios clínicos de forma exponencial, mas 

muito deles com o foco na melhoria de sintomas indiretos do tratamento do câncer e somente 

em 2001 foi realizado um estudo que avaliou a melhora do funcionamento físico em pacientes 

com câncer de mama (CHRISTENSEN J.F. et al. 2018). 

Em 2010 a American College of Sports Medicine (ACSM) desenvolveu o primeiro 

conjunto de diretrizes de exercícios para pacientes sobreviventes do câncer. Nele, 

identificaram que o treinamento físico era seguro e bem tolerado. Alem disso, também houve 

melhora na aptidão física, qualidade de vida e fadiga relacionada ao câncer. Em 2018 as 

recomendações foram atualizadas devido ao grande aumento dos ensaios controlados 

randomizados de alta qualidade (CAMPBELL K.L. et al. 2019). 
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Com isso, a ACSM 2018 definiu que o treinamento para pacientes com câncer inclui: 

exercício aeróbico de intensidade moderada 3 vezes na semana por 30 minutos de 8 a 12 

semanas isolado ou adicionando o treinamento resistido 2 vezes por semana com 2 séries de 

8 a 15 repetições com 60% da repetição máxima. Este treinamento apresentou redução da 

depressão, fadiga relacionada ao câncer e melhora a qualidade de vida e função física. O 

treinamento de resistência isolado também apresenta boa evidência em boa parte dos 

sintomas, porém existe pouca evidência na melhora de sintomas como a depressão 

(CAMPBELL K.L. et al. 2019). 

Apesar das evidências sobre a prática de atividade física na gestão da fadiga 

relacionada ao câncer, ainda não existe uma definição exata de quais exercícios prescrever. O 

guideline da European Society for Medical Oncology sobre fadiga relacionada ao câncer,  

recomenda 150 minutos por semana de exercício aeróbico, 2 vezes na semana de exercício de 

resistência ou força e exercício de flexibilidade nos dias que nenhum dos dois treinamentos 

foram realizados. Além disso, é recomendado intensidade moderada (50% e 90% da 

frequência cardíaca máxima) que seria por exemplo uma caminhada rápida, bicicleta 

ergométrica com esforço leve e exercícios domiciliares (FABI A. et al. 2020).  

De acordo com o guideline Cancer-Related Fatigue da National Comprehensive Cancer 

Network - NCCN, 2020 os tratamentos não farmacológicos especificamente o exercício físico 

e intervenções psicológicas apresentam melhora da fadiga, enquanto intervenções 

farmacológicas não obtiveram melhora significante. E recomenda-se encorajar os pacientes a 

realizar atividade física de nível moderado por 3 a 5 horas por semana, tanto o treino aeróbico 

quanto o exercício de resistência. Além disso, retifica que o programa de exercício seja 

individualizado baseando na idade, sexo e nível de aptidão física, e deve iniciar com baixa 

intensidade e progredindo lentamente. 

As intervenções devem ser usadas com cuidado em pacientes com qualquer uma das 

seguintes situações: Metástases ósseas; Trombocitopenia (plaquetas baixas); Anemia 

(glóbulos vermelhos baixos); Febre, infecção ativa ou pós-operatório; Limitações secundárias 

a metástases ou outras comorbidades; Questões de segurança (ou seja, risco de quedas) 

(National Comprehensive Cancer Network - NCCN, 2020). 

É possível que a fadiga possa aumentar com a progressão da doença, interferindo 

ainda mais na redução da qualidade de vida desse indivíduo, gerando um impacto negativo na 
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execução das atividades de vida diária desses pacientes. Portanto se torna essencial o manejo 

desse sintoma (National Comprehensive Cancer Network - NCCN, 2020). Ademais, a 

abordagem deve ser centrada no paciente e em seus objetivos, sendo respeitada a vontade 

do paciente de se manter ativo ou não.  

 

1.5 CUIDADOS PALIATIVOS 

 

A história dos cuidados paliativos surge na década de 60 com o Movimento de Cicely 

Saunders, uma enfermeira e assistente social que inconformada com a dor e sofrimento dos 

pacientes estudou medicina, se formou e foi em busca de tratar e aliviar os sintomas destes 

pacientes.  Em 1967, Cicely deu início ao Movimento Hospice Moderno no hospital St. 

Christopher Hospice em Londres, hospital fundado pela mesma, com esta estrutura, foi 

possível assistir muitos doentes e iniciar o ensino e a pesquisa (ANCP 2012; CREMESP 2018; 

MENDES E.C.; VASCONCELLOS L.C.F. 2020).  

Na década de 70 aconteceu o encontro de Cicely Saunders com a psiquiatra norte-

americana Elisabeth Kluber-Ross nos Estados Unidos onde fez a propagação do movimento 

Hospice no país, e em 1975 foi criado o primeiro Hospice.  Em meados dos anos 80 a OMS cria 

grupos de trabalho para definir políticas para alívio de dor e Hospices e incorpora pela primeira 

vez a definição de cuidados paliativos: 

“Cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamento de 
cura. Controle da dor, de outros sintomas e de problemas psicossociais e espirituais 
são primordiais. O objetivo do Cuidado Paliativo é proporcionar a melhor qualidade 
de vida possível para pacientes e familiares (ANCP 2012; CREMESP 2018; MENDES 
E.C.; VASCONCELLOS L.C.F. 2020).”  

A Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) definiu em 2002 no National Cancer 

Control Programmes – Policies and managerial guidelines, os cuidados paliativos como “uma 

abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares que enfrentam o 

problema associado à doença fatal, por meio da prevenção e alívio do sofrimento além da 

identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas, físicos, 

psicossocial e espiritual”. 

A American Society of Clinical Oncology (ASCO) adotou a definição utilizada pela 

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de 2020, a qual traz que os cuidados 
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paliativos são abordagens interdisciplinares centrados no paciente, na família e/ou cuidador 

que deve ser iniciada desde o diagnóstico e tem a função de gerenciar e controlar os sintomas 

angustiantes, além de trabalhar os cuidados psicossociais e espirituais, não deixando de lado 

os valores, cultura e crença do mesmo. Além disso, o profissional deve estar apto para 

antecipar, prevenir e reduzir os sintomas trazendo uma melhor qualidade de vida 

independente do estágio da doença. 

O prognóstico do paciente vai depender de alguns fatores importantes como a 

gravidade clínica, os sinais e sintomas, idade, comorbidades, funcionalidade, tratamentos já 

realizados, entre outros. Para avaliar o prognóstico associa-se a impressão clínica com o uso 

de escalas e uma das formas de avaliação é através da capacidade funcional, pois quanto pior 

a funcionalidade menor é a sobrevida.  

A escala de desempenho de Karnofsky (KPS) (figura 4) foi desenvolvida para avaliar a 

capacidade física de pacientes oncológicos. Para indicação precoce de cuidados paliativos o 

paciente precisa de um score menor que 70% e um score de 50% é indicador de terminalidade, 

enfatizando a necessidade de cuidados paliativos.  

Um outro instrumento utilizado é a Escala de Performance Paliativa (PPS) (figura 5) 

que é uma adaptação do KPS idealizada no Victorias Hospice Society e traduzida em 2009, tem 

o objetivo de avaliar a capacidade física do paciente. Pacientes com PPS 50% têm sobrevida 

aproximada de 6 meses. 
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Figura 4: Escala de desempenho de karnofsky (KPS).  

 

Fonte: Cuidado Paliativo CREMESP, 2018. 

A abordagem multidisciplinar nos Cuidados Paliativos é muito importante, pois 

permite a sinergia de habilidades de forma humanista e integrada promovendo assistência 

completa dos sintomas do corpo, psicossocial e espiritual. Dessa forma, ratificando a 

importância da equipe, já que nenhuma profissão abrange todos esses sintomas e sofrimento 

humano gerado pelo tratamento do paciente (MARCUCCI FCI, 2005; MACHADO VMS. et al. 

2021). 

A atuação da Fisioterapia nos Cuidados Paliativos vem para acrescentar os cuidados na 

abordagem multiprofissional, aliviando os sintomas, minimizando o sofrimento, diminuindo o 

desgaste físico, buscando independência funcional e inserindo esse paciente nas atividades 

de vida diária, garantindo qualidade de vida, dignidade e autoestima (MARCUCCI FCI, 2005; 

MACHADO VMS. et al. 2021). 

 O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) reconheceu no 

dia 27 de setembro de 2021 através da Resolução n° 539/2021 a assistência do fisioterapeuta 

em Cuidados Paliativos como área de atuação própria da Fisioterapia. Considerando que: 

“A abordagem em Cuidados Paliativos deverá ser oferecida por todos os 
fisioterapeutas, sempre que em atendimento a pacientes com doenças ameaçadoras 
da vida, para prevenção ou alívio de situações simples de sofrimento físico, 
psicossocial ou espiritual (Resolução n° 539/2021).” 
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 A resolução ainda distingue a atuação de acordo com os níveis de complexidade sendo: 

cuidado paliativo geral, promovido por fisioterapeuta especialista em qualquer área em 

atendimento de pacientes com doença ameaçadora da vida. E o cuidado paliativo 

especializado, que será oferecido por profissionais com competência em Cuidados Paliativos 

(Resolução n° 539/2021).  

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

 

Os cuidados paliativos foram iniciados no Brasil na década de 1980 e somente em 2002 

tal serviço foi integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Somente em 2005 é criada a 

Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), ou seja, observamos que o tema e suas 

discussões em nosso país caminham lentamente e com ele as pesquisas sobre os cuidados 

paliativos (MENDES, E. C 2017). Além disso, as pesquisas envolvendo pacientes com câncer 

avançado necessitam melhores estudos, uma vez que é uma população com exigências 

específicas (NCCN, 2020). Neste sentido, torna-se necessário a busca por melhor 

compreensão do efeito do exercício físico sobre um sintoma que apresenta alta prevalência 

em pacientes com neoplasias avançadas: a fadiga relacionada ao câncer. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar na literatura quais programas de exercícios são realizados para fadiga 

relacionada ao câncer nos pacientes com câncer avançado em cuidados paliativos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar os tipos de exercícios utilizados no tratamento. 

● Descrever os benefícios do exercício físico em pacientes com câncer avançado com 

fadiga relacionada ao câncer.  

● Identificar os protocolos aplicados. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura que é um método 

de pesquisa que sintetiza pesquisas experimentais e não-experimentais reunindo e integrando 

os resultados sobre o tema de maneira sistemática. Para sua elaboração, é necessário seguir 

seis etapas: 1- estabelecimento da hipótese; 2- busca na literatura; 3- categorização dos 

estudos; 4- avaliação dos estudos incluídos na revisão; 5- interpretação dos resultados; 6- 

apresentação da revisão (MENDES, KDS et al. 2008).   

Para formulação do problema ou hipótese foi utilizado o método de construção de 

pergunta PICo que representa a abreviação de População, fenômeno de Interesse e Contexto. 

A pergunta norteadora da pesquisa foi: “Quais programas de exercícios são realizados para 

fadiga relacionada ao câncer nos pacientes com câncer avançado em cuidados paliativos?”. 

A estratégia de busca foi realizada através das bases de dados United States National 

Library of Medicine (PubMED), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),  Physiotherapy Evidence 

Database (PEDro) e Cochrane Library. Foram utilizados os descritores para cada base de dado 

elencados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)  e no Medical Subject Headings 

(MeSH) como: (Fatigue) AND (Cancer) AND (Exercise) AND (Palliative Care) AND (Physical 

Therapy) empregando os operadores booleanos. 

O período para busca dos artigos foi realizado em fevereiro de 2021, Julho de 2021 e 

Fevereiro de 2022. Os critérios de inclusão das pesquisas foram artigos originais com texto 

disponível na íntegra, publicados no período de 2012 a 2022, nos idiomas português, inglês 

ou espanhol, com população alvo maior de 18 anos. E os critérios de exclusão foram artigos 

de revisão incluindo revisão sistemática e meta-análise, artigos em que não define o protocolo 

de intervenção e artigos que utilizaram fármacos como tratamento para fadiga relacionada ao 

câncer. 

Para análise e extração dos estudos selecionados foi utilizado uma tabela 

identificando-se autor, ano, local, título, objetivo, tipo de neoplasia, avaliação, intervenção, 

duração e resultados.  
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4 RESULTADO  

 

Foram encontrados inicialmente 109 artigos (figura 6) utilizando os descritores acima 

citados, após primeira análise foram excluídas 24 duplicatas. Com isso, 85 artigos foram 

analisados e após leitura de título e resumo 13 artigos foram selecionados. Após leitura na 

íntegra e exclusão por não preencherem os critérios de inclusão, 7 artigos foram excluídos e 

então foram selecionados artigos. 

As bases de dados eletrônicas que mais apresentou artigos United States National 

Library of Medicine (PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Cochrane Library. Sendo 

56 artigos no PubMed, 28 artigos na BVS e 22 na Cochrane.  

A principal metodologia utilizada nos artigos foi a randomização dos estudos, tornando 

as pesquisas com maior relevância clínica, já que essa metodologia tem grande eficiência nas 

pesquisas em saúde. 

Todos os estudos apresentados (quadro 1) estavam na língua inglesa. Os países onde 

os estudos foram realizados encontram-se: Alemanha, Canadá, Polônia e Holanda. Os estudos 

selecionados trouxeram um tamanho amostral variando entre 26 a 134 participantes e a 

duração da intervenção variou de 2 semanas a 24 semanas. A terapia utilizada obtinha 

exercícios resistidos, aeróbicos, mistos, exercícios ativos, liberação miofascial e facilitação 

neuromuscular proprioceptiva (PNF) e caminhada individualizada.  

Sabe-se que por consequência do câncer e seus tratamentos, os pacientes apresentam 

diversos sintomas, diminuindo a força muscular, capacidade física e a mobilidade deixando o 

paciente muito debilitado. Um dos sintomas mais comuns é a fadiga, e a prática de atividade 

física tem se mostrado muito eficiente melhorando o ganho funcional e qualidade de vida.  
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Figura 5 - Fluxograma de seleção dos estudos. 
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Tabela 1 - Tabela com a síntese dos estudos selecionados. 

 Autor/ 
Ano/ 
Local 

Título  Objetivo Tipos de 
Neoplasia  

 Avaliação Intervenção  Duração  Resultados 

 Jensen 
W. et al. 
2014. 

Alemanha 

 

 Exercise 
training in 
patients with 
advanced 
gastrointestinal 
cancer 
undergoing 
palliative 
chemotherapy: 
pilot study 

 Investigar a 
viabilidade de 
dois programas 
de 
treinamento 
diferentes em 
pacientes com 
câncer 
gastrointestinal 
em 
quimioterapia 
paliativa.  

 Câncer 
gastrointestin
al avançado, 
incluindo 
gástrico, 
colorretal, 
câncer de 
pâncreas e do 
trato biliar. 

 

Questionário 
EORTC-QLQ-C30; 1 
RM teste 
modificado; A 
aptidão 
cardiorrespiratória 
foi avaliada pelo 
teste submáximo da 
OMS protocolo para 
bicicleta; O nível de 
atividade física 
diária foi avaliado 
por meio de uma 
pulseira 
“SenseWear”; 
Questionário 
Freiburger de 
atividade física; 
Análise laboratorial 
de sangue venoso. 

RET: Treinamento de 
resistência de grandes 
grupos musculares, 
incluindo pernas, braços, 
costas e joelhos, 
realizados em 60-80% do 
1-RM e consistia de duas a 
três séries de 15–25 
repetições cada. Períodos 
de aquecimento e 
relaxamento de 5 min de 
exercícios aeróbicos leves 
e alongamento. 

AET: Treino aeróbico em 
bicicleta ergométrica com 
60% de sua taxa de pulso 
predeterminada na 
semana 1–4, a carga de 
trabalho foi intensificada 
para 70–80% na semana 
5–12. 

Aquecimento e 
resfriamento, os períodos 
de descanso também 
incluíram 5 min de  

RET: Treino 
supervisionado 
durante 45 min, 
2x/semana durante 12 
semanas. 

AET: Treino 
supervisionado 
durante 45 min, 
2x/semana durante 12 
semanas. A duração do 
exercício começou 
com 10 min na 
primeira semana e foi 
aumentado em até 30 
min na semana 12. 

 A melhora do estado global de 
saúde e capacidade funcional 
foi melhor do grupo AET.  

A fadiga reduziu nos dois 
grupos.  

A força muscular aumentou no 
grupo RET e no AET não obteve 
aumento relevante. 

O tempo de AVD’s aumentou 
significativamente no AET; o 
gasto metabólico e a duração 
do sono aumentou nos dois 
grupos.  

Não obteve alteração na massa 
corporal e peso. 
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 Autor/ 
Ano/ 
Local 

Título  Objetivo Tipos de 
Neoplasia  

 Avaliação Intervenção  Duração  Resultados 

     exercícios aeróbicos leves 
e alongamento. 

  

 Autor/ 
Ano/ 
Local 

Título  Objetivo Tipos de 
Neoplasia  

 Avaliação Intervenção  Duração  Resultados 

 Van Den 
Dungen et 
al. 2014. 

Holanda 

Feasibility and 
Impact of a 
Physical 
Exercise 
Program in 
Patients with 
Advanced 
Cancer: A Pilot 
Study 

Determinar a 
viabilidade de 
completar um 
programa de 
exercícios em 
pacientes com 
câncer 
avançado e os 
efeitos deste 
programa. 

Pacientes 
diagnosticado
s com 
metástase ou 
doença 
progressiva.  

1 RM para teste 
indireto de força 
muscular; 
Dinamômetro para 
força muscular 
geral; TC6min para 
capacidade 
aeróbica; Variáveis 
antropométricas;  A 
fadiga foi avaliada 
por CIS- Fatigue e 
RAND-36; EORTC 
QLQ-C30; Atividade 
de vida diária foi 
avaliada nas escalas: 
EORTC QLQ-C30, 
RAND-36 e CIS; 
Sintoma total por 
ESAS e Distress 
Thermometer (DT).  

Exercício aeróbico em 
bicicleta ergométrica 
30min intervalado (4min 
em 80-90% FCmax e 3min 
em 50-70% FCmax). Após, 
foi iniciado treino de 
resistência com 7 
exercícios em circuito com 
60-80% de 1-RM com série 
de 3X12 repetições.  

Houve momentos de 
aquecimento e 
relaxamento com 60-70% 
da FCmax. 

Nos dias sem treino, foi 
solicitado que realizassem 
30min de exercício 
aeróbico com intensidade 
moderada contínuo ou  

Total de 2h por dia; 2x 
na semana. 

Duração de  6 semanas 
de programa. 

 

 Houve melhora da força 
muscular, qualidade de vida, 
performance social e física. 

A fadiga reduziu 
significativamente, além da 
carga de sintomas.  

No TC6M observou-se 
aumento na metragem.  

Obteve uma melhora no 
funcionamento para realizar as 
AVD’s e queda significativa nos 
problemas relacionados às 
AVD’s. 
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 Autor/ 
Ano/ 
Local 

Título  Objetivo Tipos de 
Neoplasia  

 Avaliação Intervenção  Duração  Resultados 

     interrupto.   

 Autor/ 
Ano/ 
Local 

Título  Objetivo Tipos de 
Neoplasia  

 Avaliação Intervenção  Duração  Resultados 

Mayo N. 
E. et al  

2014 

Canadá 

Pedometer-
facilitated 
walking 
intervention 
shows 
promising 
effectiveness 
for reducing 
cancer 
fatigue: a pilot 
randomized 
trial 

Contribuir com 
evidências 
preliminares, 
para a 
viabilidade e 
potencial 
eficácia 
de uma 
intervenção 
estruturada de 
caminhada na 
redução 
da fadiga 
relacionada ao 
câncer, a fim 
de planejar um 
estudo 
de eficácia em 
grande escala. 

Pacientes com 
neoplasia 
avançada. 

Avaliação Funcional 
do Sistema de 
Medição de Terapia 
de Doenças 
Crônicas (FACIT); 
Fatigue Symptom 
Inventory (FSI); 
Teste de Caminhada 
de Dois Minutos 
(2MWT); Função 
Física (PFI) foi 
medida por meio do 
RAND-36; A 
atividade física foi 
medida adaptando 
o CHAMPS – 
Community Healthy 
Activities Model 
Program for 
Seniors; O bem-
estar foi 
representado por 
um sistema  

Programa STEPS: é um 
programa de caminhada 
individualizado baseado 
no estado de caminhada 
atual dos participantes. Os 
participantes usaram o 
pedômetro por 2 dias e o 
número médio de passos 
foi usado para determinar 
a progressão e a 
intensidade da prescrição 
do programa. Os 
participantes receberam 
uma ligação telefônica 
padronizada 
semanalmente para 
verificar o nível de fadiga, 
o número de passos por 
dia na semana anterior e 
os problemas encontrados 
e para reforçar o 
protocolo de 
progressão. 

Duração: 24 semanas. 
Sendo 8 semanas de 
intervenção com o 
fisioterapeuta. 
 
STEPS durante: 8 
semanas. 
 
STEPS após: 16 
semanas. 

O programa STEPS mostrou-se 
promissor como uma 
intervenção para diminuir a 
Fadiga Relacionada ao Câncer, 
promover a função física e 
melhorar o bem-estar. 
 
Mostrou boa taxa de aceitação 
entre os pacientes no geral 
(52%).  
Porém a maior taxa de 
conclusão, 87%  foi observada 
para o grupo onde o programa 
STEPS foi introduzido no início 
da reabilitação. 
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 Autor/ 
Ano/ 
Local 

Título  Objetivo Tipos de 
Neoplasia  

 Avaliação Intervenção  Duração  Resultados 

 
   Euroquol24 (EQ-

5DVAS); Avaliação 
Funcional da 
Terapia do Câncer – 
Geral 
(FACT-G); Escala 
Hospitalar de 
Ansiedade e 
Depressão (HADS). 

Sendo um realizado 
durante o tratamento do 
câncer (steps durante) e o 
outro após o tratamento 
do câncer (steps após). 

Usual - somente o 
tratamento para o cancer: 
Os pacientes receberam a 
reabilitação do câncer, 
preencheram um diário de 
fadiga diário e receberam 
uma ligação telefônica 
padronizada semanal para 
verificar o nível de fadiga.  

  

 Autor/ 
Ano/ 
Local 

Título  Objetivo Tipos de 
Neoplasia  

 Avaliação Intervenção  Duração  Resultados 

Pyszora A. 
et al. 
2017. 

Polônia. 

 Physiotherapy 
programme 
reduces fatigue 
in patients with 
advanced 
cancer 
receiving 
palliative care: 

 Avaliar o 
efeito de um 
programa de 
fisioterapia na 
fadiga 
relacionada ao 
câncer e outros 
sintomas em  

 Pacientes 
admitidos no 
serviço de 
cuidados 
paliativos. 

Brief Fatigue 
Inventory (BFI); 
ESAS - Edmonton 
Symptom 
Assessment Scale; 
Karnofsky 
Performance Scale 
Index; Escala de  

Grupo Controle: sem 
exercícios, somente 
avaliação. 

Grupo fisioterapia: 
Exercício ativo dos 
membros superiores e 
inferiores; Liberação  

Duração de 2 semanas.  

Grupo controle: sem 
exercícios. 

Grupo terapia: 6 
sessões de 30 min - 
3x/semana. 

 Redução significativa da 
fadiga, sonolência e melhora 
satisfatória do bem-estar no 
grupo fisioterapia. 

26 dos 29 pacientes avaliaram 
a terapia como positiva.   
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 Autor/ 
Ano/ 
Local 

Título  Objetivo Tipos de 
Neoplasia  

 Avaliação Intervenção  Duração  Resultados 

 randomized 
controlled trial 

pacientes com 
diagnóstico de 
câncer 
avançado. 

 satisfação do 
paciente - SS. 

miofascial; Técnicas 
selecionadas de facilitação 
neuromuscular 
proprioceptiva (PNF).  

As avaliações foram 
realizadas nos dias 1, 3, 5, 
8, 10 e 12.  

 

  

 Autor/ 
Ano/ 
Local 

Título  Objetivo Tipos de 
Neoplasia  

 Avaliação Intervenção  Duração  Resultados 

H. Poort 
et al. 

2020. 

Holanda 

Cognitive 
behavioral 
therapy or 
graded exercise 
therapy 
compared with 
usual care for 
severe fatigue 
in patients with 
advanced 
cancer during  
treatment: a 
randomized 
controlled trial 

Avaliar os 
efeitos da 
terapia 
cognitivo-
comportament
al (TCC) ou 
terapia de 
exercícios 
graduais (GET) 
na fadiga em 
pacientes com 
câncer 
avançado 
durante o  

Câncer 
localmente 
avançado ou 
metastático 
recebendo 
tratamento 
com intenção 
paliativa. 

Subescala de 
gravidade da fadiga 
(CIS-fadiga); 
Questionário 
EORTC-QLQ-C30; 
nível de 
incapacidade 
relacionada à fadiga 
com o Sickness 
Impact Profile 
(SIP8); Auto-relato 
dos pacientes de 
eventos adversos 
durante o estudo. 

TCC: incluiu vários 
módulos abordando 
diferentes cognições e 
comportamentos que 
perpetuam a fadiga; 
 
GET: programa de 
exercício supervisionado 
de treinamento aeróbico e 
de resistência graduados 
individualmente. 
 
Cuidado usual: Somente 
acompanhamento, sem  

TCC: receberam no 
máximo 10 sessões 
individuais de 1 hora 
durante um período de 
12 semanas; 
 
GET: 12 semanas em 
seu hospital ou clínica 
de fisioterapia local, 
uma sessão de 2h e 
outra sessão para 
repetir o treinamento 
por semana. 

TCC reduziu significativamente 
a fadiga em comparação com 
os cuidados usuais. A diferença 
entre GET e cuidados habituais 
não foi estatisticamente 
significativa; 
 
O grupo TCC relatou melhora 
significativa da fadiga (EORTC-
QLQ-C30), qualidade de vida e 
melhor funcionamento físico 
comparado com cuidados 
usuais, e o grupo GET não 
houve melhora. 
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 Autor/ 
Ano/ 
Local 

Título  Objetivo Tipos de 
Neoplasia  

 Avaliação Intervenção  Duração  Resultados 

 
 tratamento 

com intenção 
paliativa. 

 Todos avaliados na 
triagem, linha de 
base, 14, 18 e 26 
semanas. 
 
 

intervenção. Cuidado Usual: -  

 Autor/ 
Ano/ 
Local 

Título  Objetivo Tipos de 
Neoplasia  

 Avaliação Intervenção  Duração  Resultados 

Ester M. 
et al. 

2021 

Canadá 

Feasibility of a 
multimodal 
exercise, 
nutrition, and 
palliative care 
intervention in 
advanced lung 
cancer. 

Avaliar 
viabilidade de 
uma nova 
intervenção 
trimodal de 12 
semanas, 
incluindo 
atividade física, 
nutrição e 
manejo de 
sintomas 
paliativos em 
pacientes com 
câncer de 
pulmão de 
células não 
pequenas 
avançado. 

Câncer de 
pulmão de 
células não 
pequenas 
(NSCLC). 

Avaliação Funcional 
da Terapia do 
Câncer – Pulmão 
(FACT-L), ESAS e 
Avaliação Funcional 
de Doenças 
Crônicas 
Questionários de 
Terapia de Doenças 
- Fadiga (FACIT-F); 
Godin Leisure Time 
Exercise 
Questionnaire 
modificado 
(GLTEQ); 
Automated Self-
Administrated 24-h  

Atividade física: A 
prescrição inicial em casa 
recomendou 2 a 4 dias de 
exercícios aeróbicos de 
intensidade leve a 
moderada (ou seja, 
caminhada), por 
aproximadamente 10 a 30 
minutos por sessão, com 1  
a 2 dias de exercícios de 
resistência usando peso 
corporal e uma bola ou 
banda de exercício. A aula 
de exercícios presenciais 
em grupo, liderada por um 
fisiologista clínico do 
exercício, incluiu 
exercícios aeróbicos, de  

Atividade física: 12 
semanas. 

Consultas: 12 a 14 
semanas. 

O nível de atividade física auto- 
referida não obteve alteração 
após intervenção, porém as 
AVD’s foram as atividades mais 
frequentes.  

Nenhuma alteração 
estatisticamente significativa 
de fadiga, qualidade de vida e 
nos  sintomas do ESAS total. 
Individualmente, houve 
diminuição do cansaço no 
ESAS. 

Houve melhora aguda dos 
sintomas ESAS (dor, cansaço, 
sonolência, falta de ar,  
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 Autor/ 
Ano/ 
Local 

Título  Objetivo Tipos de 
Neoplasia  

 Avaliação Intervenção  Duração  Resultados 

 
  

 
(ASA-24); 
Dinamômetro de 
punho e do teste de 
sentar e levantar de 
30 s para avaliar 
força muscular; 
TC6M; 

resistência (2 a 3 séries de 
8 a 10 repetições) e de 
flexibilidade adaptados 
individualmente. Consulta 
com nutricionista e 
medico paliativista. 

 
depressão, ansiedade e bem-
estar geral) quando avaliado 
pré e pós aulas de exercícios. 
Fadiga e energia foram 
significativamente melhorados 
ao longo da duração de uma 
aula. 
Não foi possível avaliar a 
função física, pois devido ao 
COVID-19 os testes pós- 
intervenção foram  
interrompido. 

Não foram observadas 
mudanças na dieta 
estatisticamente significativas. 

 

 

Legenda: AET – Grupo de exercício aeróbico; ASA-24 - Automated Self-Administrated 24-h; AVD’s - Atividades de vida diárias; CIS - Checklist for Individual Strength – Fatigue; 
CHAMPS - Community Healthy Activities Model Program for Seniors; EQ-5DVAS - Sistema Euroquol24 de qualidade de vida; EORTC-QLQ-C30 – Questionário de qualidade de 
vida; ESAS - Edmonton Symptom Assessment System; FACIT - Avaliação Funcional do Sistema de Medição de Terapia de Doenças Crônicas; FACIT-F - Avaliação Funcional de 
Doenças Crônicas Questionários de Terapia de Doenças – Fadiga; FACT-L - Avaliação Funcional da Terapia do Câncer – Pulmão; FACT-G - Avaliação Funcional da Terapia do Câncer 
– Geral; FCmax – Frequência cardíaca máxima; FSI - Fatigue Symptom Inventory; GET - Terapia de exercícios graduais; GLTEQ - Godin Leisure Time Exercise Questionnaire 
modificado ; HADS -Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão; NSCLC - Câncer de pulmão de células não pequenas; 1RM – Uma repetição máxima; RET - Grupo de exercício 
de resistência; SIP8 - Sickness Impact Profile; TCC - Terapia cognitivo-comportamental; TC2M - Teste de Caminhada de Dois Minutos; TC6M- Teste de caminhada de 6 minutos;  
RAND-36 – Questionário para avaliar fadiga. 

 



30 

 

5 DISCUSSÃO 

  

O presente estudo propôs verificar na literatura quais programas de exercícios são 

realizados para fadiga relacionada ao câncer nos pacientes com câncer avançado em cuidados 

paliativos.  

Verificou-se que nos estudos de Jensen W. et al. (2014) e Van Den Dungen I. et al. 

(2014) utilizaram exercício aeróbico composto por bicicleta ergométrica e treino de 

resistência com fortalecimento de grandes grupos musculares incluindo pernas, braços e 

tronco. Sendo observado em ambos os estudos uma redução significativa da fadiga. 

Corroborando com os estudos feitos por Howell D. et al (2013) através do Pan-Canadian 

Practice Guideline and Algorithm, onde recomenda a prática de exercício físico de intensidade 

moderada na maioria dos dias da semana com treinamento aeróbico e de resistência para 

redução da fadiga oncológica. 

Os estudos de Mayo N. E. et al (2014), realizou um protocolo randomizado em três 

grupos, onde dividiu em grupo STEPS que consiste em um programa de caminhada 

individualizado baseado no estado de caminhada atual dos participantes e grupo usual, 

realizando somente a terapia do câncer. O grupo de exercícios foi dividido em STEPS (durante) 

que realizou a caminhada durante a terapia do câncer, o grupo STEPS (após) que realizou o 

exercício após a terapia do câncer e o terceiro grupo (usual) não realizou a caminhada.  Com 

isso, foi possível concluir que o programa STEPS é promissor na redução da fadiga relacionada 

ao câncer.  

No estudo de Pyszora A. et al (2017), foi randomizado em dois grupos (grupo controle 

e grupo fisioterapia), onde o grupo controle houve somente a avaliação, já no grupo 

fisioterapia foram utilizados exercícios ativos, liberação miofascial e facilitação neuromuscular 

proprioceptiva e como resultado, foi observado redução significativa da fadiga. 

O Guideline National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de 2022 recomenda 

atividade física de nível moderado por 3 a 5 horas por semana de treino aeróbico e exercícios 

de resistência, e intervenções psicossociais incluindo a terapia comportamental cognitiva, 

terapias educacionais e terapias expressivas para redução da fadiga oncológica. 

De acordo com H. Poort et al. (2020), utilizou uma abordagem diferente dos outros 

artigos encontrados. O protocolo realizado se deu através de três grupos, um utilizando a 

Terapia Comportamental Cognitiva (TCC) abordando diferentes assuntos referentes à fadiga 
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oncológica, um grupo de exercícios (GET) aeróbicos e de resistência supervisionados e 

graduados individualmente e um grupo de cuidados usuais sem intervenção. Foi observado 

que o grupo TCC reduziu significativamente a fadiga relacionada ao câncer quando 

comparados ao grupo cuidados usuais, já o grupo GET não obteve diferença significativa.  

Nos estudos de Ester M. et al. (2021), realizou exercícios físicos presenciais de 

resistência direcionados aos principais grupos musculares, aeróbico e exercícios de 

flexibilidade e atividade física em domicílio visando a realização de exercícios aeróbicos de 2 

a 4 dias de intensidade leve a moderada durante 10 a 30min e exercício de resistência usando 

o peso do corpo, bola ou theraband. Nesse estudo, não foi observado alteração significativa 

de fadiga relacionada ao câncer ao final do protocolo, porém ao longo da aula notou-se 

melhora da fadiga. 

No estudo de Van Den Dungen I. et al. (2014) foi possível observar aumento da força 

muscular de todos os músculos avaliados, aumento da distância percorrida no TC6M e 

melhora na qualidade de vida. Em contrapartida, no estudo de Chiarotto J. A. et al (2017), 

onde foram avaliados por 30 semanas, pacientes metastáticos submetidos a quimioterapia 

paliativa onde realizaram exercícios de fortalecimento e aeróbico, sendo também observado 

um  aumento da distância percorrida no TC6M e melhora da capacidade física, porém não foi 

observado  melhora na qualidade de vida. 

No estudo de Jensen W. et al. (2014) observou aumento de força, principalmente dos 

membros inferiores, no grupo que realizou exercícios de resistência e no grupo que realizou 

exercício aeróbico. Também foi possível verificar que houve melhora no estado global de 

saúde e capacidade funcional. Esse dado também foi obtido no estudo de Trevisan M.A. et al. 

(2010), no qual verificou que o aumento da força de quadríceps levou a uma maior distância 

percorrida no TC6min, obtendo uma repercussão positiva, no que diz respeito ao aumento da 

capacidade funcional dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 

melhorando o desempenho funcional. No estudo de Samuel S.R. et al. (2019), observou que 

após 11 semanas de protocolo o grupo que realizou exercícios aeróbico, ativo e de resistência 

obteve aumento de 37m no TC6M e o grupo controle diminuiu 73m. Com isso, concluíram que 

os exercícios de intervenção melhoraram significativamente a capacidade funcional e a 

qualidade de vida e preveniram a piora da fadiga.  

Em pacientes oncológicos com doença avançada, a prescrição dos exercícios deve ser 

de acordo com a capacidade funcional do paciente (NAVEGANTE; CRESTA, 2016). Pacientes 
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com doença avançada ou em estágio final lidam com o declínio funcional e queda da 

mobilidade que possui relação direta com a diminuição da distância percorrida e o tempo de 

atividade (WITTRY et al., 2018).  Diante disso, Ester M. et al. (2021), realizou exercícios 

presencial e em casa de resistência, aeróbico e flexibilidade demonstrou não haver alteração 

no nível de atividade auto-referida, contudo foi possível observar que as atividades de vida 

diária (AVD’S) foram as mais frequentes. Porém, os estudos de Van Den Dungen I. et al. (2014) 

obteve em sua pesquisa um aumento significativo da distância percorrida, assim como 

melhora na performance das atividades de vida diária (AVD’s) e diminuição nos problemas 

relacionados à mesma. No estudo de Jensen W. et al. (2014) o aumento no tempo de prática 

das AVD’s ocorreu somente no grupo que realizou atividade aeróbica.  

A literatura traz que pacientes com câncer apresentam inúmeros sintomas sejam 

ligados diretamente a doença ou ao seu tratamento (TEWES, M. et al, 2021), e uma das formas 

de avaliar é utilizando a escala Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) que foi um 

instrumento criado no Canadá em 1991 para avaliar os nove sintomas mais comuns nesses 

pacientes, sendo classificado de 0 a 10 pontos (MONTEIRO, D.R. et al, 2013). Adicionalmente, 

nas pesquisas de Pyszora A. et al (2017) e Van Den Dungen I. et al. (2014) foi possível identificar 

uma redução dos sintomas principalmente dor, fadiga, depressão, ansiedade, melhora da 

sonolência, bem estar e apetite. No estudo de Ester M. et al. (2021), não demonstrou 

alteração nos sintomas ESAS total, porém, ao observar o pré e pós aula de exercícios é notória 

a melhora aguda dos sintomas de dor, cansaço, sonolência, falta de ar, depressão, ansiedade 

e bem-estar geral.  

Sabe-se que a abordagem dos cuidados paliativos deve ser centrada no paciente e em 

suas preferências (NCCN 2020). Diante disso, Pyszora A. et al (2017) avaliou em seu estudo a 

satisfação do paciente frente ao exercício proposto, e verificou que dos 29 pacientes 

participantes da pesquisa, 26 avaliaram a terapia como positiva, somente 3 avaliaram que não 

achava nem positiva nem negativa. Já nos estudos de Jensen W. et al. (2014), foi avaliado a 

preferência pela atividade realizada, obtendo que 76% dos pacientes tiveram interesse em 

continuar com os exercícios. Em contrapartida, os demais trabalhos não realizaram nenhum 

tipo de avaliação centrada na preferência do paciente.   

As avaliações utilizadas para avaliar a melhora dos pacientes diversificaram bastante 

entre os autores, porém as mais utilizadas foram EORTC-QLQ-C30 para avaliar qualidade de 

vida; teste 1RM para força muscular indireta; teste de caminhada de 6min (TC6M) e a escala 
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ESAS para identificação dos sintomas. Corroborando com os estudos de Bade B.C. et al. (2021) 

que utilizaram as escalas EORTC-QLQ-C30 para avaliar a qualidade de vida em pacientes com 

câncer de pulmão avançado realizando atividade física domiciliar. Para avaliação dos sintomas 

o autor Lowe S.S. et al (2009) utilizou a escala ESAS em 50 pacientes em cuidados paliativos.  

Para avaliar a fadiga relacionada ao câncer os autores utilizaram escalas diferentes 

como Brief Fatigue Inventory (BFI) desenvolvido para uma rápida avaliação da gravidade da 

fadiga; o questionário Checklist for Individual Strength - Fatigue (CIS) com 20 itens; o 

questionário EORTC-QLQ-C30 e o questionário RAND-36. Ademais, nos estudos de 

Schvartsman G. et al (2017) utilizou as escalas ESAS e EORTC-QLQ-C30 e BFI para avaliar a 

fadiga em pacientes em cuidados paliativos no MD Anderson Cancer Center e correlacionaram 

os achados. Já nos estudos de Meneses-Echávez et al. (2015), utilizou-se a escala FACT–F, 

EORTC-QLQ-C30, escala de Piper para avaliar a fadiga em pacientes com qualquer tipo de 

neoplasia.  

As limitações encontradas durante essa pesquisa ocorreram devido ao baixo número 

de artigos científicos encontrados sobre o tema, a duração dos estudos que variou bastante, 

porém um dos estudos o de Pyszora A. et al. (2017) teve duração de apenas duas semanas e 

a desistência ou desclassificação de pacientes do estudo, pois muitos foram a óbito 

desfalcando os estudos. Nota-se também, que não há estudos no Brasil, podendo impactar 

diretamente as pesquisas pois muda o contexto cultural e sóciodemográfico, tornando-se 

relevante a busca por ensaios clínicos realizados em território brasileiro visando os pacientes 

com câncer avançado.  

  



34 

 

6 CONCLUSÃO 

 

As pesquisas em pacientes em cuidados paliativos vêm crescendo na última década no 

Brasil. Porém, ainda é relativamente novo e pouco discutido na literatura a prática de 

atividade física em pacientes com câncer avançados. Foi observado neste trabalho uma 

escassez de estudos relacionados ao tema, além disso, não foi encontrado nenhuma pesquisa 

realizada no Brasil.  

Segundo os resultados obtidos, foi possível verificar que a atividade física, seja através 

de exercícios físicos aeróbicos ou de resistência, intercalada ou não, colaboram para a melhora 

da fadiga relacionada ao câncer. Além disso, foi possível observar melhora na força muscular, 

capacidade física, estado de saúde global e bem-estar e redução da sensação de sonolência.  

  Apesar das evidências observadas sobre o impacto da atividade física na gestão da 

fadiga relacionada ao câncer, ainda não existem protocolos bem definidos de quais exercícios 

prescreverem para esse grupo específico. Sendo assim, há a necessidade de mais estudos para 

definir qual programa é mais eficaz no tratamento da fadiga oncológica. 
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