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Segundo a Internati
tional Assoc
ciation for the
t
Study o
of Pain (IAS
SP), a
dor “é uma ex
xperiência sensorial e emocion
nal desagra
adável asso
ociada a danos
d
tecid
duais reais ou potenc
ciais, ou d
descrita em
m termos de
d tais da nos”. De modo
m
comu
um, quando a dor persiste por períodos maiores
m
que
e três mese
es, conside
era-se
como
o dor crônica, send
do esta m
mais subjettiva que a dor agu
uda, muito
o em
deco
orrência de ser uma experiência
e
a sensorial e emocion
nal complex
xa, influenc
ciável
pelo contexto e significado
o da dor, asssim como pelo estado psicológicco da pesso
oa.
A dor crrônica cau sada pelo câncer, também ch
hamada de
e dor
onco
ológica afeta cerca de 30% dos ssobreviventtes de cânc
cer, 59% do
os paciente
es em
trata
amento e até 70% em quadrros de doe
ença avanç
çada ou tterminal. A dor
onco
ológica é o mais temido dos sin
ntomas e o se não tratada de fforma adeq
quada
apresenta efeiitos devas
stadores, p
piorando a qualidade de vida
a, reduzindo a
funciionalidade e causando um gran de desgastte emocion
nal no pacie
ente e em seus
familiares.
Muitas ve
ezes, os fam
miliares im
maginam que repouso absoluto é uma
maneira de pro
oteger e cuidar dos pa
acientes, e isso os lev
va a envolv
ver a pesso
oa em
uma bolha, privando-os de
d atividad
des e também do exe
ercício físico
o (EF), o que
q
é
errad
do e prejud
dicial. O EF é visto hojje como um
m importante tratame
ento no com
mbate
aos s
sintomas do
d câncer e na sobrev
vida, assim
m como pottencial redu
utor do risc
co de
recorrrência do câncer. O exercício fíísico regula
ar atenua a dor por attivação das
s vias
inibittórias no sistema ne
ervoso cen
ntral, dentre os mec
canismos p
pode-se cittar o
siste
ema opioide
e endógeno
o e as vias sserotoninérrgicas.
A organização da C
Clinical Oncology Soc
ciety of Au
ustralia (CO
OSA),
espeito do
publiicou seu posicionam
mento a re
o EF no tratamento
o do cânc
cer e
mendação para não inatividade
recom
i
. Os profis
ssionais dev
vem prescrrever rotina
as de
exercícios com
m pelo me
enos 150 minutos de exercíícios aerób
bicos em uma
inten
nsidade mo
oderada ou
u 75 minu
utos com intensidade vigorosa semanalmente,
além
m de duas ou
o três vez
zes na sem
mana a práttica de exe
ercícios res istidos. A COSA
C
recom
menda várias modalid
dades de ex
xercícios, como
c
a cam
minhada, na
atação, ciclismo,
corrida dentre outros. Nesse sen
ntido, estu
udos recen
ntes publiccados mos
stram
bene
efícios de protocolos de tratam
mento com EF na melhora do quadro de
e dor
crônica, bem co
omo na qua
alidade de v
vida e capa
acidade funcional.
Em um estudo
e
com
m pacientes
s portadore
es de cânce
er de mam
ma foi
mosttrado que exercícios
e
combinado
c
s (aeróbio,, força e flexibilidade)) realizados por
doze
e semanas reduziram a dor e au
umentaram o consumo
o máximo de oxigênio
o dos
sujeiitos. Outro
o estudo observou que sessõ
ões de fisiioterapia ccom ênfase na
cines
sioterapia (exercícios
s ativos d e membro
os) são ca
apazes de reduzir a dor
onco
ológica. Algo que cham
ma a atençã
ão é que pe
essoas que realizam o exercício físico
de forma su
upervisiona
ada demo
onstram ter
t
menor declínio
o na ap
ptidão
cardiorrespirató
ória, melhor funcionam
mento físico
o, menos náuseas e v
vômitos.
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Diante diisso, enfati za-se que a prescriçã
ão do EF ne
esses indivíduos
deve
e ser feita por profis
ssionais qu
ualificados a fim de se evitar d
danos e effeitos
indes
sejados, co
omo també
ém ser accompanhado por equipe multidiisciplinar. O EF
precisa ser ad
daptado às habilidad
des do in
ndivíduo, le
evando em
m consideração
cadores lab
boratoriais para presscrição de exercícios intra e e
extra-hospitalar.
indic
Porta
anto, estad
dos de pla
aquetopeniia e dimin
nuição de hemoglobiina indicarrão a
inten
nsidade que o EF será realizad
do, bem co
omo a resttrição abso
oluta, como
o em
casos de alterações labora
atoriais sign
nificativas.
Além diss
so, é essen
ncial considerar as pre
eferências e aceitações das
pessoas acarre
etando em melhor ad
desão ao EF. É de suma
s
impo
ortância qu
ue os
pacie
entes e sobreviventes de cânce
er sejam estimulados
e
s a aderire
em ao EF, visto
que, a tendênc
cia é que reduzam o tempo de
edicado a isto após o diagnósttico e
trata
amento. Nã
ão obstante
e, em estu
udo recente
e com pacientes em remissão e em
trata
amento de
e câncer, 85% dos participantes relatarram ter rrecebido menos
m
inforrmações sobre EF do que
q
gostari am.
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