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Resumo 

 

O comprometimento cognitivo associado ao cancro e aos tratamentos são 

frequentemente reportados em sobreviventes de cancro da mama. O exercício 

físico tem sido reconhecido como uma estratégia eficaz em atenuar a maioria 

dos efeitos secundários dos tratamentos, nomeadamente o comprometimento 

cognitivo. Assim, o nosso objetivo foi avaliar a função cognitiva e os hábitos de 

atividade física em sobreviventes de cancro da mama e a sua associação com a 

qualidade de vida (QdV). O presente estudo foi desenvolvido no Mama Help, 

uma associação de apoio a sobreviventes de cancro da mama, tendo sido 

recrutadas mulheres (n=29, com idade compreendida entre os 34-80 anos) com 

diagnóstico de cancro da mama e que foram sub-divididas nos seguintes grupos 

(Sem Quimio-controlo; Quimio, Pós-Quimio). Para avaliar o nível de atividade 

física, foi aplicado o questionário internacional de atividade física, International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ) que considera 3 níveis de intensidade: 

vigorosa, moderada e caminhada. Posteriormente, obtivemos um score contínuo 

expresso como equivalente metabólico por minuto por semana (METs, 

min/semana). A QdV e a função cognitiva percebida foi avaliada através do 

questionário Functional Assessment of Cancer Therapy-Cognitive Function 

(FACT-Cog). Apesar de não haver alterações estatisticamente significativas, 

observamos um efeito moderado no tamanho do efeito (effect size, ES) para o 

score total do FACT-Cog, nos grupos de mulheres a realizar quimioterapia 

(ES=0,4; 37,0 [8,3-65,7]) e pós-quimioterapia (ES=0,5; 36,2 [19,9-52,6] 

comparativamente ao grupo controlo sem quimioterapia (46,6 [-10,5-103,9]). Não 

se observaram correlações entre a idade, o score total e os domínios do FACT-

Cog (p>0,05), mas verificamos uma associação positiva entre as habilidades 

cognitivas percebidas e os meses de diagnóstico (r=0,507; p=0,05). Os METs 

foram inferiores no grupo em quimioterapia vs. grupo controlo (ES=0,93; 1315 

[279,9-2350] vs.733,4 [462,2-1002,6]). Um efeito moderado no score total 

(ES=0,5; 41,6 [28-54,6] vs. 30,5 [3,4-57,5]) e na QdV (ES=0,4; 14,5 [7,2-18,9] vs. 

10,3 [-1,9-22,7]) foi observado entre o grupo ativo vs. grupo inativo. Os dados 

deste estudo evidenciam a presença de queixas cognitivas e um baixo nível de 

atividade física em mulheres em fase de quimioterapia, refletindo-se 

negativamente na QdV. 

 

Palavras-chave: DECLÍNIO COGNITIVO, EXERCÍCIO, NEUROTOXICIDADE, 

CANCRO 
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Abstract 

Cancer treatment-related cognitive impairment (CRCI) is frequently reported in 

breast cancer survivors. Physical exercise has been described as a non-

pharmacological strategy to attenuate most of the side effects, particularly the 

cognitive function decline. Therefore, we aimed to evaluate physical activity 

status and cognitive function among breast cancers survivors and their 

association with quality of life (QoL). The present study was developed in Mama 

Help, Porto, a Breast Cancer Support Association. Women with a breast cancer 

diagnosis (n=29, aged between [34 -80years] and sub-divided in 3 groups: 

Without quimio-control; Quimio; Post-Quimio) were recruited and participated in 

the present study after signing the informed consent. The International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) was used in all included volunteers to register the 

three intensity levels of physical activity – vigorous and moderate-intensity activity 

and/or walking. Data were converted to Metabolic Equivalent minutes per week 

(MET, min/week). The QoL and the CRCI were evaluated using the Functional 

Assessment of Cancer Therapy-Cognitive Function (FACT-Cog) questionnaire. 

Although without statistically significance alterations, a moderate-sized effect 

(ES) for total score FACT-Cog was observed in women during chemotherapy 

(ES=0.4; 37.0 [8.3-65.7]) and in post-chemotherapy (ES=0.5; 36.2 [19.9-52.6] 

groups compared to no-chemotherapy group (46.6 [-10.5-103.9]). No 

associations between age, total score FACT-Cog or its domains (p>0.05), but a 

positive correlation between perceived cognitive abilities and months of diagnosis 

was observed (r=0.507; p=0.05). A large-sized effect (ES=0.93; 1315 [279.9-

2350] vs.733.4 [462.2-1002.6]) was found in METs between current 

chemotherapy vs. no-chemotherapy groups. A moderate-sized effect in total 

score FACT-Cog (ES=0.5; 41.6 [28-54.6] vs. 30.5 [3.4-57.5]) and in QoL (ES=0.4; 

14.5 [7.2-18.9] vs. 10.3 [-1.9-22.7]) were observed in active group vs. inactive 

group. Data from this study provide evidence for the presence of cognitive 

complaints and poor physical activity status in women undergone chemotherapy, 

which likely reflect on a negative impact on QoL. 

 

Key words: COGNITIVE IMPAIRMENT, EXERCISE, NEUROTOXICITY, 

CHEMOBRAIN 
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Introdução 

Um dos cancros com maior taxa de incidência em Portugal e nos países 

industrializados é o cancro da mama, sendo considerado o segundo tumor 

maligno com maior incidência e prevalência nas mulheres (Anastasiadi et al., 

2017). Apesar do aumento de novos casos todos os anos, a sobrevivência à 

doença oncológica é cada vez mais frequente, como resultado do avanço da 

ciência e da tecnologia no diagnóstico cada vez mais precoce e no 

desenvolvimento de técnicas cirúrgicas e terapêuticas oncológicas mais eficazes 

(Brinton et al., 2008). Não obstante, estima-se que mais de 75% dos 

sobreviventes de cancro experienciem efeitos secundários ou toxicidade durante 

e após os tratamentos, tais como: fadiga crónica, alterações hematológicas, 

cardiotoxicidade, hepatotoxicidade e neurotoxicidade (Myers et al., 2015). 

Embora menos reportado, estudos sugerem que, além dos efeitos sistémicos, os 

tratamentos como a quimioterapia podem levar ao comprometimento cognitivo 

(Lasheen et al., 2017). Se esse comprometimento cognitivo for moderado, e não 

atender a critérios de demência, pode causar problemas de memória, 

concentração e outras capacidades cognitivas, afetando negativamente a 

qualidade de vida (QdV) e representando uma barreira na recuperação de papéis 

familiares, profissionais e sociais (Hartman et al., 2018). O comprometimento 

cognitivo como consequência dos efeitos secundários, no caso da quimioterapia, 

pode persistir entre 17 e 34% em sobreviventes a médio e a longo prazo (Untura 

& Rezende, 2012). De facto, Lasheen et al. (2017) reportaram que sobreviventes 

de cancro da mama submetidos ao tratamento de quimioterapia apresentam 

comprometimento nos diferentes domínios da função cognitiva e na QdV, 

comparativamente à fase anterior aos tratamentos. Estas alterações na função 

cognitiva podem prolongar-se por períodos de tempo variáveis, que podem ir 

desde 1 a 10 - 20 anos após os tratamentos (Myers et al., 2015). Por outro lado, 

importa também referir que essas alterações cognitivas não resultam apenas dos 

tratamentos, mas também de fatores de risco que contribuem para o 

desenvolvimento do cancro e do declínio associado ao envelhecimento, bem 

como o envelhecimento acelerado causado pelos tratamentos (Hoeijmakers, 
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2009; Nagamatsu et al., 2012; Klimova et al., 2017). Os mecanismos pelos quais 

o cancro e o tratamento afetam a função cognitiva ainda continuam por 

esclarecer, mas têm sido associados à diminuição da massa cinzenta, distúrbios 

metabólicos, cardiovasculares e fatores socio-emocionais, como fadiga e 

perturbações da qualidade do sono (Paquet et al., 2018). Estes processos são 

semelhantes aos efeitos relacionados com o envelhecimento no cérebro, embora 

os sobreviventes de cancro tendam a demonstrar declínios mais rápidos e mais 

precoces (Lacourt & Heijnen, 2017). Neste contexto, surgem algumas 

estratégias, como o treino cognitivo, a reabilitação cognitiva (Mihuta et al., 2018) 

e o exercício físico (Northey et al., 2018) com potencial impacto em 

atenuar/reverter a maioria das alterações cognitivas reportadas. De facto, o 

papel preventivo e terapêutico do exercício físico contra as alterações cognitivas 

associadas ao envelhecimento tem sido amplamente reportado (Nagamatsu et 

al., 2012). Dados epidemiológicos indicam que indivíduos fisicamente ativos têm 

menor risco de desenvolver declínio mental e possuem um processamento 

cognitivo mais rápido do que indivíduos maioritariamente sedentários (Lytle et 

al., 2004). Contudo, poucos estudos investigaram o comprometimento cognitivo 

associado ao cancro e tratamentos em sobreviventes de cancro da mama. Os 

estudos revelam que a função cognitiva tende a ser preservada em mulheres 

com diagnóstico de cancro da mama fisicamente ativas, observando-se 

melhorias em componentes da função cognitiva, tais como: velocidade de 

processamento, memória, função executiva (Northey et al., 2018; Salerno et al., 

2019) e função cerebrovascular (Northey et al., 2018). Assim, o objetivo do 

presente estudo é avaliar a função cognitiva e hábitos de atividade física em 

sobreviventes de cancro da mama e a sua associação com a QdV.  

Com o aumento do número de casos de cancro da mama, e sabendo da 

importância do exercício físico na melhoria da QdV de sobreviventes de cancro 

da mama, torna-se urgente aprofundar o conhecimento e compreender mais 

sobre a prescrição de exercício físico neste tipo de população. Assim, surge o 

interesse na realização de um estágio curricular num centro de apoio 

especializado a mulheres com cancro da mama, Mama Help, no Porto, com os 
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seguintes objetivos: i) compreender as diferentes fases do tratamento do cancro 

da mama e os seus efeitos secundários; ii) avaliar as necessidades/exigências 

físicas e fisiológicas; iii) identificar as principais considerações e 

contraindicações para a prática do exercício físico; iv) planear e prescrever um 

programa de exercício físico multi-componente nas diferentes fases do 

tratamento. 
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Revisão da Literatura  

Cancro da Mama 

O cancro da mama é um tumor maligno que se desenvolve nas células do tecido 

mamário (Edge & Compton, 2010), sendo o mais frequentemente diagnosticado 

e a segunda causa de morte por cancro nas mulheres em todo o mundo (Nagini, 

2017). Segundo o Programa Nacional para as Doenças Oncológicas de 2017, 

as variações da mortalidade em mulheres com cancro da mama mostram um 

aumento em 2015. Contudo, os números em Portugal continuam a ser dos mais 

baixos comparativamente aos valores da União Europeia, tendo sido nos Açores 

onde se verificou uma taxa de mortalidade superior, de acordo com a Direção 

Geral da Saúde (2017). A incidência de cancro da mama invasivo tem 

aumentado em mulheres em idades mais jovens, no entanto, a evolução da 

ciência e da tecnologia tem também permitido um diagnóstico mais precoce 

(Brinton et al., 2008). Esta deteção precoce permite um tratamento mais eficaz 

e recurso a tratamentos invasivos, diminuindo o número de casos de morte por 

cancro (Cedolini et al., 2014). No entanto, a grande maioria dos casos de cancro 

da mama ocorre na pós-menopausa, devido ao desequilíbrio hormonal que se 

verifica nesta fase (Holm et al., 2017). Um dos principais mecanismos de 

produção de estrogénios é a via da aromatase, uma enzima responsável pela 

produção excessiva de estrogénios que se verifica nos fibroblastos que cercam 

as células epiteliais malignas dos tumores (Zhao et al., 2016), sendo a sua 

atividade significativamente superior em mulheres na pós-menopausa 

(Pasqualini et al., 1996). 

Outros fatores também têm contribuído para o aparecimento do cancro da 

mama, como o envelhecimento populacional (Benz, 2008) e alterações do estilo 

de vida e dos padrões comportamentais da população nos últimos anos, como, 

por exemplo, baixos níveis de atividade física e dietas hipercalóricas (Engin, 

2017). Cada um destes fatores pode contribuir em parte para a variação no risco 

de doença, podendo haver um risco acrescido de a desenvolver quando 

combinados (Maas et al., 2016).  
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A deteção precoce e a opção de tratamento avançado levam a melhorias 

constantes na taxa de sobrevida relativa 5 anos após o diagnóstico, 

correspondendo aproximadamente a 90% (Eheman et al., 2012). Assim, uma 

população crescente de sobreviventes de cancro da mama é potencialmente 

confrontada com vários efeitos adversos a médio e longo prazo (Lasheen et al., 

2017), como, por exemplo: dores musculares e articulares (Grossman et al., 

2017), cardiotoxicidade (Schneider et al., 2007), alterações hematológicas, 

hepatotoxicidade e neurotoxicidade (Myers, 2012). 

 

Tratamentos e Toxicidade   

Os tratamentos mais frequentemente utilizados no cancro da mama são: cirurgia, 

radioterapia, hormonoterapia, quimioterapia e imunoterapia (Peart, 2015). 

Tratamentos como a cirurgia e a radioterapia podem afetar a função/aptidão 

física como, por exemplo, a diminuição da amplitude dos movimentos da cintura 

escapular e membros superiores (Schnur et al., 2009), com consequências na 

perda de função que, ao longo do tempo, terão um efeito negativo na realização 

de tarefas do dia-a-dia, refletindo-se na QdV (Mirandola et al., 2014). A 

radioterapia utiliza radiação ionizante para destruir as células malignas (Ahmad 

et al., 2012), podendo resultar numa radiação tóxica também em células 

saudáveis, levando a fibrose pulmonar, cardiomiopatias, fadiga (Schnur et al., 

2009) e neurotoxicidade (Shibayama et al., 2019). A terapia hormonal é 

frequentemente utilizada como terapia adjuvante e paliativa (Peart, 2015), com 

o objetivo de impedir que as hormonas produzidas pelo organismo estimulem o 

crescimento e desenvolvimento de novas células malignas, aumentando o tempo 

sem recidivas (Nunes, 2011). Geralmente, a terapia hormonal é administrada de 

forma crónica, sendo os efeitos adversos associados reportados com maior 

frequência e de modo persistente, como, por exemplo: aumento do peso 

corporal, sarcopenia, osteoporose (Demark-Wahnefried et al., 2012) e 

neurotoxicidade (Wefel et al., 2004; Shibayama et al., 2019).  

A quimioterapia utiliza um conjunto de agentes químicos isolados ou em 

combinação, administrados por via oral ou intravenosa, para destruir as células 

malignas (Kreidieh et al., 2016). Apesar de a quimioterapia ser vantajosa no 
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tratamento do cancro, tem efeitos adversos agudos e persistentes ao nível do 

sistema nervoso (Yang & Moon, 2013). Embora menos conhecidos, estudos têm 

reportado que a quimioterapia pode induzir neurotoxicidade (Wefel et al., 2004; 

Koppelmans et al., 2012; Shibayama et al., 2019). A neurotoxicidade ocorre após 

a exposição a substâncias tóxicas naturais ou artificiais, alterando a atividade 

normal do sistema nervoso e provocando danos no tecido nervoso (Grandjean & 

Landrigan, 2006). A neurotoxicidade associada à quimioterapia pode manifestar-

se através de encefalopatia aguda ou crónica, episódios semelhantes ao 

acidente vascular cerebral, síndrome cerebeloso, mielopatia transversa e 

neuropatia (Verstappen et al., 2003), bem como alterações cognitivas (Myers, 

2012). A investigação de uma possível associação entre a quimioterapia e as 

alterações cognitivas observadas nos sobreviventes de cancro teve início 

apenas nos anos 90 (Berger et al., 1997). Portanto, a atribuição destas 

alterações cognitivas, também designadas por chemobrain ou chemofog, aos 

efeitos da quimioterapia tem, ainda, uma história muito recente (Yang & Moon, 

2013). Essas alterações, apesar de menos estudadas, têm recebido crescente 

atenção devido à repercussão que esses efeitos causam na QdV daqueles que 

sobreviveram após um tratamento para o cancro (Yang & Moon, 2013). Estudos 

têm demonstrado uma associação entre quimioterapia e perda cognitiva, que 

pode persistir em 17 - 34% dos pacientes a longo prazo (Untura & Rezende, 

2012), e apontam que 75% apresentam declínio da função cognitiva após os 

tratamentos com fármacos antineoplásicos (Hardy et al., 2018). Além disso, 

outros tratamentos como a radioterapia, a hormonoterapia e a imunoterapia, 

também têm sido associados a alterações cognitivas em sobreviventes de 

cancro da mama (Donovan et al., 2005; Wefel et al., 2004). 

 

Comprometimento Cognitivo Associado ao Cancro e aos Tratamentos  

O comprometimento cognitivo associado ao tratamento do cancro é uma 

consequência deletéria bastante comum nas mulheres com cancro da mama, 

estimando-se que cerca de 75% experienciam declínios durante e após o 

tratamento, principalmente nos componentes cognitivos da memória, função 

executiva e velocidade de processamento (Hardy et al., 2018). Os mecanismos 
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pelos quais o cancro e os tratamentos poderão ter impacto na função cognitiva 

continuam por esclarecer, mas poderão estar relacionados com aumento da 

atrofia da massa cinzenta, comprometimentos cardiovasculares, distúrbios 

metabólicos, ativação de vias pró-inflamatórias e fatores socio-emocionais, com 

comprometimento da qualidade do sono e incremento da fadiga (Myers, 2012; 

Paquet et al., 2018). Estes processos são similares aos efeitos relacionados com 

o envelhecimento no cérebro, embora os pacientes com cancro demonstrem 

declínios rápidos e precoces (Klimova et al., 2017). 

As alterações cognitivas ocorrem frequentemente associadas aos tratamentos. 

Não obstante, existem evidências de que essas alterações cognitivas podem 

manifestar-se após o diagnóstico e antes de qualquer tratamento (Ahles et al., 

2008; Hardy et al., 2018). De facto, Ahles et al (2008) reportaram que 

sobreviventes de cancro da mama (estadio I-III), antes de receberem terapia 

adjuvante, obtiveram um desempenho inferior nos testes de reação do The 

Gordon Diagnostic System, um instrumento informático que avalia os níveis de 

atenção. Contudo, as alterações na função cognitiva associadas à quimioterapia 

podem permanecer durante um período de tempo relativamente longo, uma vez 

que sobreviventes de cancro da mama demonstraram um desempenho inferior 

em testes que avaliaram a velocidade de processamento cognitivo, memória e 

velocidade psicomotora, 20 anos após terem completado a quimioterapia vs. 

grupo sem diagnóstico de doença (Koppelmans et al., 2012).  

Mais estudos têm sido realizados na tentativa de perceber os efeitos dos 

tratamentos no comprometimento cognitivo, e tem sido evidenciado que a 

radioterapia e a terapia hormonal também contribuem em parte para as queixas 

cognitivas em sobreviventes de cancro da mama (Wefel et al., 2004; Shibayama 

et al., 2019), como demonstrado no estudo de Phillips et al. (2012), em que 

avaliaram as alterações cognitivas durante 3 anos de 2 grupos: i) sobreviventes 

de cancro da mama que realizaram quimioterapia+radioterapia e ii) 

sobreviventes de cancro da mama submetidas apenas ao tratamento de 

radioterapia. Apesar de não terem sido realizadas comparações entre o grupo 

quimioterapia+radioterapia e o grupo radioterapia, as sobreviventes de cancro 

da mama de ambos os grupos demonstraram um desempenho inferior nos 
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domínios cognitivos atenção e funcionamento executivo, comparativamente ao 

grupo controlo (mulheres sem diagnóstico de cancro da mama). Também Ahles 

et al (2010) observaram que sobreviventes de cancro da mama em terapia 

hormonal (tamoxifeno), e sem terem realizado outro tipo de tratamento (i.e., 

quimioterapia ou radioterapia), apresentaram comprometimento em domínios da 

função cognitiva, tais como velocidade de processamento e memória verbal, em 

comparação com o grupo controlo. No caso da terapia hormonal (tamoxifeno), 

pensa-se que o bloqueio estrogénico associado poderá explicar, pelo menos em 

parte, o impacto cognitivo deste tipo de terapia (Wefel et al., 2008).  

No entanto, o comprometimento cognitivo também pode estar associado a 

fatores socio-emocionais (Myers, 2012). As diferenças na cognição referidas 

pelos doentes associam-se a angústia e sofrimento, entre outros, podendo as 

diferenças sentidas dever-se a esses efeitos e não a um declínio cognitivo real 

(Paquet et al., 2018). Além disso, doentes com queixas cognitivas e que tenham 

consciência desse fenómeno estão mais suscetíveis a esses efeitos de 

sofrimento e angústia. Por outro lado, fatores como stress e ansiedade 

associados ao diagnóstico, a diminuição da qualidade do sono, fadiga e o 

envelhecimento também podem estar na origem deste défice cognitivo (Yu et al., 

2005).  

 

Exercício Físico, Função Cognitiva e Qualidade de Vida  

De entre as várias estratégias descritas na literatura, o exercício físico surge 

como uma potencial estratégia para atenuar/reverter o comprometimento 

cognitivo associado ao cancro e aos tratamentos (Oberste et al., 2018; Hartman 

et al., 2018; Salerno et al., 2019). Apesar de o conhecimento sobre o impacto do 

exercício físico associado ao comprometimento cognitivo em sobreviventes de 

cancro ser recente e escasso (Mustian et al., 2015; Campbell et al., 2018; Gentry 

et al., 2018), já muito se sabe sobre os benefícios do exercício contra o declínio 

cognitivo associado ao envelhecimento (Colcombe et al., 2006; Nagamatsu et 

al., 2012). Evidência acumulada tem revelado benefícios do exercício físico na 

preservação e/ou melhoria da função cognitiva, tanto em populações saudáveis 

(Masley et al., 2009) como cognitivamente debilitadas (Colcombe et al., 2006). 
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Do ponto de vista fisiológico, o exercício físico induz efeitos na função cognitiva 

através, por exemplo, do aumento da perfusão e tamanho do hipocampo, 

protegendo contra a diminuição do volume, o que tem sido associado em 

particular à memória espacial (Erickson et al., 2011). Por outro lado, o exercício 

físico aumenta a massa cinzenta no córtex frontal em adultos e o fluxo sanguíneo 

cerebral (Colcombe et al., 2006; Pereira et al., 2007; Erickson et al., 2010). 

Assim, parece que o exercício físico desempenha um papel crucial na 

neuroprotecção, sendo imprescindível incluí-lo num programa estruturado e 

direcionado para sobreviventes de cancro.  

Dos estudos que avaliaram os efeitos do exercício físico em sobreviventes de 

cancro da mama, Campbell et al (2018) observaram que 24 semanas de 

exercício aeróbio (150 min/semana) resultaram num aumento de velocidade de 

processamento e alterações funcionais (por ressonância magnética) em várias 

regiões cerebrais, no grupo do exercício por comparação ao controlo. Num 

programa de exercícios combinados, caminhada e treino de força, ao longo de 6 

semanas (Mustian et al., 2015), sobreviventes de cancro apresentaram scores 

de função cognitiva percebida e QdV mais elevados do que o grupo submetido 

a quimioterapia e sem programa de exercício.  

Os sintomas físicos e psicológicos do cancro e tratamentos conduzem a hábitos 

de descanso em excesso e de inatividade física, o que geralmente resulta em 

fraqueza e atrofia muscular e, consequentemente, em menor função/aptidão 

física (Ingram & Visovsky, 2007). No entanto, a prática regular de exercício físico 

promove benefícios ao nível de força muscular, cardiovascular e manutenção do 

peso corporal, o que levará ao bem-estar geral em sobreviventes de cancro da 

mama (Quist et al., 2006), assumindo-se como uma estratégia crucial para a 

autonomia e QdV do doente (Hartman et al., 2018; Mirandola et al., 2014). É, por 

isso, importante pensar no potencial do exercício físico na melhoria da QdV de 

sobreviventes de cancro da mama em idades mais avançadas, uma vez que 

aproximadamente 60% destes têm mais de 65 anos, para além dos benefícios 

amplamente descritos do exercício físico na atenuação do declínio cognitivo 

associado ao envelhecimento (Colcombe et al., 2006; Nagamatsu et al., 2012).  
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Prescrição de Exercício Físico em Sobreviventes de Cancro da Mama 

Os sobreviventes de cancro devem ser encorajados a realizar exercício físico de 

forma consistente durante os tratamentos (Holmes et al., 2005). As 

recomendações de exercício físico passam pelo aumento progressivo até se 

atingir 150 minutos de intensidade moderada ou 75 minutos de intensidade 

vigorosa, por semana (Medicine, 2013), após os tratamentos de quimioterapia e 

radioterapia (Scharhag-Rosenberger et al., 2015). Atingidas as recomendações 

mínimas, de modo gradual, deve ser aconselhado o aumento para 180 minutos 

semanais de exercício de intensidade moderada a vigorosa (Holmes et al., 

2005). O foco no exercício aeróbio é especialmente importante (Scott et al., 

2011). Aliás, este é coerente com as recomendações para a saúde do cérebro, 

maximizando-se a sua importância se existirem sintomas de alterações na 

função cognitiva (Baker et al., 2010). 

O treino de força muscular também deve ser privilegiado, pois é essencial para 

combater a atrofia muscular induzida pelos tratamentos e hábitos sedentários 

adquiridos (Inui, 2002). Na prescrição de exercício físico, é fundamental a 

aplicação dos princípios do treino (adaptação, sobrecarga, progressão, 

especificidade, continuidade, individualização e reversibilidade), de modo a 

garantir o tipo e dose de exercício adequados e para melhor proporcionar os 

resultados desejados (Campbell et al., 2012). Apesar de existirem 

recomendações para a prática de exercício nesta população específica, o modo 

com as intensidades moderadas e vigorosas podem ser prescritas ainda não é 

claro (Scharhag-Rosenberger et al., 2015). Segundo um estudo de Scharhag-

Rosenberger et al. (2015), utilizando a forma de prescrição de intensidade 

através do consumo máximo de oxigénio utilizada para adultos saudáveis, 

obtém-se uma intensidade ligeiramente baixa demais. Porém, utilizando a 

frequência cardíaca máxima (FCmáx), obtém-se uma prescrição de exercício com 

uma intensidade mais adequada, sugerindo que a utilização das percentagens 

do fator FCmáx poderá ser válida para uma prescrição de intensidade mais 

adequada nesta população. Todavia, existem condições que podem justificar a 

alteração da prescrição efetuada. É importante a atenção a sintomas que 

possam implicar a paragem do exercício ou, pelo menos, a sua adaptação, tais 
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como: náuseas, citopenias (ex: anemia), linfedema, metástases ósseas e fadiga 

extrema, entre outros.  
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Objetivos 

Considerando a importância do exercício físico na melhoria da QdV e o seu 

potencial na função cognitiva, propusemos como objetivo geral: avaliar a função 

cognitiva e hábitos de atividade física em sobreviventes de cancro da mama e a 

sua associação com a QdV. Como objetivos específicos, propusemos: i) avaliar 

a função cognitiva, hábitos de atividade física e QdV em sobreviventes de cancro 

da mama, ii) analisar as alterações da função cognitiva por fase de tratamento e 

por nível de atividade física, iii) correlacionar as alterações na função cognitiva, 

atividade física e QdV em sobreviventes de cancro da mama.  
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Metodologia 

Participantes 

O grupo de estudo foi recrutado de um Centro de Apoio a Doentes com Cancro 

da Mama, Mama Help, localizado no Porto, após assinada a declaração de 

consentimento informado. Inclui 29 mulheres diagnosticadas com cancro da 

mama, com idades compreendidas entre os 34 e os 80 anos de idade, com uma 

média de 54±11,1 anos. Do total, 52,7% encontrava-se em fase de tratamentos, 

25,1% em quimioterapia e 27,6% em radioterapia (tabela 1).  

Os critérios de exclusão foram: não ter distúrbios psiquiátricos nem cancro da 

mama avançado. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Mama Help.  

 

Tabela 1: História clínica das participantes. 

   

 Os dados expressam média e desvio-padrão (DP), n (%). 

 

 

Idade, anos (DP)  

Média (DP)  54,0 (11,1) 

Intervalo [34-80] 

  

Tempo desde o diagnóstico (meses), média (DP) 23,3 (27,5) 

≤ 1 ano 18 (62,1) 

[1-2 anos] 2 (6,9) 

≥ 2 anos 11 (31) 

Fase do cancro   

Diagnóstico, n (%) 2 (6,9) 

Tratamento, n (%) 15 (51,7) 

Sobrevivência, n (%)  12 (41,4)  

Atualmente em tratamento  

Radioterapia, n (%) 8 (27,6) 

Quimioterapia, n (%) 7 (25,1) 

Terapia hormonal, n (%) 11 (37,9) 

Inibidores de aromatase, n (%)  6 (20,7) 
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As participantes foram classificadas de acordo com a fase do tratamento 

quimioterapia: 1- Sem Quimio (n=5; 17,1%); 2- Quimio (n=10; 34,6%); 3- Pós-

Quimio (n=14; 48,3%), tal como se encontra na tabela 2. O grupo designado Sem 

Quimio é composto por mulheres com diagnóstico de cancro da mama, mas que 

não foram submetidas aos tratamentos de quimioterapia/radioterapia. A divisão 

das participantes nestes 3 grupos baseou-se no facto de vários estudos 

sugerirem que a quimioterapia é o tratamento oncológico associado a um maior 

comprometimento cognitivo (Verstappen et al., 2003), permanecendo a 

existência de queixas cognitivas 1-2 anos após o fim deste tratamento (Myers et 

al., 2015).  

Para tentar perceber se as mulheres que praticavam mais exercício físico (METS 

min/semana) apresentavam menos alteração na função cognitiva, 

categorizamos as participantes em 2 grupos, de acordo com o nível de atividade 

física obtido através do questionário IPAQ: 1- ativo, se realizaram ≥ 600 METs; 

2- inativo, se realizaram <600 METs (Godinho-Mota et al., 2018). Podemos 

observar na figura 1 que 65.5% das participantes são ativas e 34.5% são 

inativas. 

 

Figura 1. Gráfico circular representativo da percentagem de sobreviventes de 

cancro da mama por grupos, ativo e inativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os dados expressam equivalente metabólico por minuto por semana (METs min/semana). 
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Instrumentos de Avaliação 
 

História Clínica: foi registada através de um questionário clínico, no qual se 

obtém informações específicas relativas ao diagnóstico, tipo de cirurgia, 

tratamentos, data de diagnóstico e dos tratamentos.  

Atividade Física: foi avaliada através do questionário versão curta IPAQ 

(International Physical Activity Questionnaire), composto por 9 items, que 

considera 3 níveis de intensidade: vigorosa, moderada e caminhada (Craig et al., 

2003). Posteriormente, obtivemos um score contínuo expresso como equivalente 

metabólico por minuto por semana (METs min/semana).  

Função Cognitiva Percebida: foi avaliada através do questionário FACT-Cog V3 

(Functional Assessment of Cancer Therapy – Cognitive Function), um 

instrumento válido criado especificamente para avaliar os desafios cognitivos em 

sobreviventes de doença oncológica. O FACT-Cog avalia os seguintes domínios: 

défices cognitivos percebidos (PCI), comentários de outras pessoas (Oth), 

habilidades cognitivas percebidas (PCA) e impacto na QdV (Cella et al., 1993). 

O score total e os domínios são pontuados de modo inverso, em que pontuações 

mais elevadas refletem um menor comprometimento cognitivo e uma melhor 

QdV. 

 

Análise dos Dados 

A análise estatística foi efetuada através do programa de estatística IBM SPSS, 

versão 24.0 (SPSS, Chicago, EUA). A associação entre o nível de atividade física 

e a função cognitiva foi examinada através do coeficiente de correlação de 

Pearson ou Spearman para amostras paramétricas e não paramétricas, 

respetivamente. Foi aplicado o Teste U de Mann-Whitney (distribuição não 

paramétrica) para comparar as variáveis contínuas entre os grupos. Também foi 

calculado o tamanho do efeito (effect size, ES) para analisar as alterações entre 

grupos no score total e em cada domínio do FACT-Cog. O nível de significância 

foi definido em p<0,05. 
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Resultados  

Como podemos observar na tabela 2, não há alterações estatisticamente 

significativas no score total do FACT-Cog e nos domínios PCI, Oth ou QdV nos 

diferentes grupos de tratamentos. Verificámos um efeito moderado para o score 

total do FACT-Cog nos grupos Quimio (d=0,4; 37,0 [8,3-65,7]) e Pós-Quimio 

(ES=0,5; 36,2 [19,9-52,6]), comparativamente ao grupo Sem Quimio (46,6 [-10,5-

103,9]). Observámos um efeito de tamanho moderado no grupo Pós-Quimio, 

relativamente ao grupo Quimio, nos domínios PCI (ES= 0,3; 20,3 [7,8 – 32,7] 

vs.15 [-1,6 – 31,6]) e QdV (ES=0,55; 86 [-1,4 – 21,4] vs. 8,1 [3,8-17,5]. Não 

observámos correlações na idade, total score e nos domínios no FACT-Cog, mas 

uma correlação positiva entre o PCA e os meses de diagnóstico (r=0,507; 

p=0,05). Na figura 2, podemos observar os METS min/semana por grupos. Ao 

analisar o nível de atividade física entre os grupos Quimio e Sem Quimio, não 

encontrámos diferenças significativas, mas um efeito de tamanho elevado (ES = 

0,93; 733,4 [462,2-1002,6] vs. 1315 [279,9 - 2350]), sugerindo que as mulheres 

que se encontram a fazer quimioterapia praticam menos atividade física (~45%) 

do que as mulheres dos grupos Pós-Quimio e Sem-Quimio.  
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Tabela 2: Função cognitiva percebida de acordo com o tratamento quimioterapia. 

 Sem-Quimio 
n=5 

Quimio 
n=10 

Pós-Quimio 
n=14 

Quimio vs 
Sem-Quimio  

d 

Pós-Quimio vs 
Sem-Quimio 

d 

Pós-Quimio vs 
Quimio 

d 

Score Total 
FACT-Cog 
(0-132) 

46,6 (23,0) 
[-10,5–103,9] 

37,0 (23) 
[8,3–65,7] 

36,2 (24,3) 
[19,9–52,6] 0,42 0,5 0,04 

FACT-Cog PCI 
(0-80) 

17,0 (19,6) 
[-7,4-41,4] 

15 (15,8) 
[-1,6–31,6] 

 

20,3 (18,5) 
[7,8–32,7] 0,11 -0,17 0,3 

FACT-Cog Oth 
(0-16) 

6 (0,5) 
[-0,8–1,3] 

4,8 (4) 
[0,6-9,1] 

5 (8,9) 
[1,7-8,3] -1,19 -0,69 0,02 

FACT-Cog QdV 
(0-16) 

10,4 (11,1) 
[-3,4–24,2] 

10 (10,8) 
[-1,4–21,4] 

10,6 (10,2) 
[3,8–17,5] -0,04 0,02 0,35 

       
 

Os dados expressam média, desvio-padrão (DP) e intervalo de confiança. FACT-Cog, Functional Assessment of Cancer Therapy - Cognitive Function; PCI, Défices 

cognitivos percebidos; Oth, Comentários de outras pessoas; PCA, Habilidades cognitivas percebidas; QdV, Qualidade de vida. p>0,05; d, pontuação de alteração 

pradonizada expressa como d de Cohen   

 
 



21 
 

Figura 2. Histograma representativo dos valores médios de METS min/semana 

e desvio-padrão por grupo de tratamento de quimioterapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Os dados expressam os equivalentes metabólicos por minuto por semana (METs min/semana). 

 

 

Embora sem alterações significativas entre os grupos inativo e ativo no score 

total ou domínios do FACT-Cog, observámos um efeito de tamanho moderado 

(d=0,5; 41,6 [28-54,6] vs. 30,5 [3,4-57,5]) no score total e no domínio QdV (d=0,4; 

14,5 [7,2-18,9] vs. 10,3 [-1,9-22,7]) entre os dois grupos (tabela 3). 
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Tabela 3: Score total e domínio do FACT-Cog nos grupos inativo e ativo.  

  

Os dados expressam média, desvio-padrão (DP) e intervalo de confiança. FACT-Cog, 

Functional Assessment of Cancer Therapy - Cognitive Function; PCI, Défices cognitivos 

percebidos; Oth, Comentários de outras pessoas; PCA, Habilidades cognitivas percebidas; 

QdV, Qualidade de vida. p>0,05; d, pontuação de alteração pradonizada expressa como d 

de Cohen   

 

Não observámos uma associação entre a idade, o score total do FACT-Cog ou 

os respetivos domínios (p> 0,05), mas verificámos uma associação positiva entre 

o domínio PCI e os meses desde o diagnóstico (r=0,507; p=0,05). Observámos 

uma associação moderada entre os meses desde o diagnóstico e os METs 

(p=0,05; r=0,370).  

 INATIVO ATIVO d 

Score Total FACT-Cog 
(0-132) 

30,5 (25,8) 
[3,4-57,5] 

41,6 (21,4) 
[28-54,6] 

0,5 

FACT-Cog PCI 
(0-80) 

15,8 (19,9) 
(-1,9-33,6] 

19,9 (18) 
[19,9-33,7] 

0,21 

FACT-Cog PCA 
(0-36) 

1 (0,3) 
[-0,2-1] 

1,62 (0,4) 
[-0,3-1,8] 

1,85 

FACT-Cog Oth 
(0-16) 

4,3 (4,3) 
[-0,2-8,9] 

3,8 (4,5) 
[1,9-7,4] 

0,11 

FACT-Cog QdV 
(0-16) 

10,3 (11,7) 
[-1,9-22,7] 

14,5 (9,8) 
[7,2-18,9] 

0,4 
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Discussão 

O presente estudo pretendeu avaliar o nível de atividade física e a função 

cognitiva de sobreviventes de cancro da mama e analisar a associação entre 

estas duas variáveis na QdV. De uma forma geral, os resultados obtidos 

evidenciam a presença de queixas cognitivas em mulheres nas fases de 

quimioterapia e de pós-quimioterapia, com impacto negativo na QdV. Esta 

observação está em concordância com Myers (2012), que também observou um 

comprometimento cognitivo em mulheres a realizar quimioterapia, 

nomeadamente ao nível das componentes cognitivas memória, concentração, 

equilíbrio e coordenação motora. As alterações cognitivas evidenciadas no 

presente estudo no grupo Pós-Quimio encontram-se em linha com os resultados 

de outros estudos (Koppelmans et al., 2012; Jim et al., 2012; Chan et al., 2015). 

Além disso, tem sido descrito que o comprometimento cognitivo pode persistir 

ao longo da vida após os tratamentos (Koppelmans et al., 2012), como 

observámos através de uma associação positiva entre PCA e os meses de 

diagnóstico, no presente estudo. Sobreviventes de cancro da mama submetidas 

a quimioterapia (n=196), há mais de 20 anos, demonstraram um desempenho 

cognitivo inferior em testes de memória, velocidade de processamento e função 

executiva, comparativamente a mulheres sem diagnóstico de cancro 

(Koppelmans et al 2012), evidenciando que o comprometimento na função 

cognitiva ocorre a médio e a longo prazo.  

A ausência de correlação entre a idade e o comprometimento cognitivo 

observado no presente estudo está em linha com estudos anteriores que 

mostram que as queixas cognitivas ocorrem com maior frequência em mulheres 

mais jovens (Cimprich et al., 2005; Myers et al., 2015; John et al., 2016). Cimprich 

et al (2005) obtiveram resultados similares, considerando que o 

comprometimento cognitivo parece ser mais acentuado em mulheres mais 

jovens que ainda trabalham e/ou enfrentam múltiplas tarefas no seu quotidiano, 

por comparação a mulheres com mais idade, que podem já estar reformadas ou 

realizarem tarefas cognitivamente menos exigentes. Além disso, mulheres com 

mais idade podem ser capazes de lidar melhor com o stress devido à experiência 
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de vida. De facto, 70% da amostra do nosso estudo encontrava-se reformada ou 

em licença médica prolongada no momento da entrevista. 

Outro dado interessante do presente estudo mostra que o grupo Quimio 

realizava menos 45% de METs do que o grupo Sem Quimio, sugerindo baixos 

níveis de atividade física durante o tratamento de quimioterapia. Este dado está 

em concordância com a literatura, uma vez que o diagnóstico e os tratamentos, 

principalmente a quimioterapia devido aos seus efeitos secundários, levam a 

hábitos de descanso e inatividade física (Bower et al., 2000). Considerando os 

estudos anteriores realizados em sobreviventes de cancro da mama (Hartman 

et al., 2018; Northey et al., 2018) que sugerem que o exercício físico é uma 

estratégia importante e que deve ser incluído durante os tratamentos de cancro, 

devido ao seu potencial efeito contra o comprometimento cognitivo, os dados do 

presente estudo demonstram que as mulheres que se exercitam mais (METs) 

apresentam menos queixas cognitivas, quando comparadas com aquelas que 

realizam menos atividade física.   
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Conclusões 

Apesar de o presente estudo considerar uma amostra reduzida, os resultados 

sugerem benefícios da prática de exercício físico regular como uma estratégia 

importante na atenuação do comprometimento cognitivo associado aos 

tratamentos oncológicos, especialmente a quimioterapia, e, consequentemente, 

na melhoria da QdV em sobreviventes de cancro da mama.
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Reflexão do Estágio Curricular 

O estágio foi realizado no centro especializado no apoio a mulheres com cancro 

da mama, Mama Help, no Porto. O Mama Help teve o seu início há 8 anos e tem 

como objetivo melhorar a qualidade de vida durante todo o processo de 

tratamento oncológico de sobreviventes de cancro da mama, familiares e 

amigos, através do recurso a terapias convencionais e complementares, nas 

quais se encontra o exercício físico.  

Com o aumento do número de casos de cancro da mama, e sabendo da 

importância do exercício físico na melhoria da QdV de sobreviventes desta 

doença, torna-se urgente aprofundar o conhecimento e compreender mais sobre 

a prescrição de exercício físico neste tipo de população. Assim, surge o interesse 

na realização de um estágio curricular num centro de apoio especializado a 

mulheres com cancro da mama, Mama Help, com os seguintes objetivos: i) 

compreender as diferentes fases do tratamento do cancro da mama e os seus 

efeitos secundários; ii) avaliar as necessidades/exigências físicas e fisiológicas; 

iii) identificar as principais considerações e contraindicações para a prática do 

exercício físico; iv) planear e prescrever um programa de exercício físico 

multicomponente nas diferentes fases do tratamento.  

Mulheres com esta doença requerem uma atenção e responsabilidade 

acrescida, na prescrição de exercício físico. É essencial o foco numa prescrição 

específica, devido às limitações, dificuldades e necessidades de mulheres com 

cancro da mama, e de cada mulher de modo individual. Mas é também 

fundamental ter-se a sensibilidade necessária para se estar atento ao estado 

físico das pacientes a cada dia, pois podem encontrar-se mais debilitadas 

consoante a fase de tratamentos, sendo necessário lidar com elas de modo 

diferente e adequar toda a aula. Além disso, cada mulher pode reagir aos 

tratamentos de modo diferente, influenciando o seu bem-estar e, 

consequentemente, o modo como podem praticar exercício. E é com esse 

pensamento que se deve levar este trabalho, pois as pessoas diferem entre si e 

lidam com as situações da vida de modo diferente, exigindo este trabalho uma 

preocupação e sensibilidade que outros não exigem. É também importante 
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sabermos estar lá para tudo o que as alunas precisarem, e para uma palavra de 

apoio e carinho sempre que necessário. 

Ao longo do estágio, o exercício físico foi prescrito de acordo com as adaptações 

necessárias para esta população e dando ênfase ao tipo de exercícios que 

atenuem os efeitos adversos provocados pelos tratamentos. De particular 

interesse, exercícios de mobilidade e alongamento dos músculos do tronco, 

cintura escapular e membros superiores, devido às limitações na função 

provocadas pela cirurgia e radioterapia bem como o exercício aeróbio pelo seu 

importante na atenuação da toxicidade cardíaca e pulmonar, provocada pelos 

tratamentos. Teve que ser sempre tida em conta a intensidade do exercício, que 

deve ser adaptada às capacidades das alunas (principalmente se se 

encontrarem em fase de tratamentos), tendo sido monitorizada através da escala 

subjetiva de esforço, escala de Borg (0-10). Foi também importante permitir a 

realização das aulas num ambiente de constante interação social, porque estes 

momentos de socialização e proximidade promovem nas alunas uma maior 

motivação para a prática do exercício e a manutenção deste hábito a longo 

prazo. Além disto, contribuem significativamente para o seu bem-estar 

psicológico, pois nota-se bastante o apoio e a interajuda entre alunas que se 

encontram em fase de tratamentos e alunas que já passaram pela mesma 

situação. 

As aulas incluíram exercícios que mobilizavam grupos musculares grandes 

distribuídos por diferentes estações e realizados em circuito, promovendo uma 

maior motivação na prática de exercício.  

Ao longo deste estágio, aprendi muito sobre exercício em sobreviventes de 

cancro da mama e conheci pessoas fantásticas. Levo comigo muitas 

aprendizagens e uma experiência muito positiva. Foi muito bom poder ter tido a 

oportunidade de conhecer estas pessoas, ajudá-las, poder fazer um pouco parte 

do seu percurso e motivá-las para a prática de exercício físico. Foi também 

gratificante poder ver que, apesar de nem sempre as pacientes se sentirem nos 

seus melhores dias, o exercício e a interação social as consegue fazer sentir 

bastante bem e sair da aula melhor, tanto a nível físico como psicológico. Esta 

experiência despertou-me ainda mais o interesse pelo exercício em populações 
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específicas e espero poder continuar a aprender mais sobre esta área ao longo 

da minha vida. Surge então a necessidade de uma maior consciencialização do 

papel vantajoso do exercício no cancro da mama, assim como outras doenças, 

e uma maior dedicação dos profissionais neste contexto, pois só assim teremos 

ferramentas para podermos ajudar um maior número de pessoas. 

 

 

 

 

 



 
 



31 
 

Referências Bibliográficas 

Ahles, T. A., Saykin, A. J., McDonald, B. C., Furstenberg, C. T., Cole, B. F., 

Hanscom, B. S., Mulrooney, T. J., Schwartz, G. N., & Kaufman, P. A. (2008). 

Cognitive function in breast cancer patients prior to adjuvant treatment. Breast 

Cancer Research and Treatment, 110(1), 143-152. 

Ahles, T. A., Saykin, A. J., McDonald, B. C., Li, Y., Furstenberg, C. T., Hanscom, 

B. S., Mulrooney, T. J., Schwartz, G. N., & Kaufman, P. A. (2010). Longitudinal 

assessment of cognitive changes associated with adjuvant treatment for breast 

cancer: impact of age and cognitive reserve. Journal of Clinical Oncology, 28(29), 

4434-4440. 

Ahmad, S. S., Duke, S., Jena, R., Williams, M. V., & Burnet, N. G. (2012). 

Advances in radiotherapy. The BMJ, 345, e7765. 

Anastasiadi, Z., Lianos, G. D., Ignatiadou, E., Harissis, H. V., & Mitsis, M. (2017). 

Breast cancer in young women: an overview. Updates in Surgery, 69(3), 313-

317. 

Baker, L. D., Frank, L. L., Foster-Schubert, K., Green, P. S., Wilkinson, C. W., 

McTiernan, A., Plymate, S. R., Fishel, M. A., Watson, G. S., Cholerton, B. A., 

Duncan, G. E., Mehta, P. D., & Craft, S. (2010). Effects of aerobic exercise on 

mild cognitive impairment: a controlled trial. Archives of Neurology, 67(1), 71-79. 

Benz, C. C. (2008). Impact of aging on the biology of breast cancer. Critical 

Reviews in Oncology/Hematology, 66(1), 65-74. 

Berger, T., Malayer, R., Doppelbauer, A., Krajnik, G., Huber, H., Auff, E., & Pirker, 

R. (1997). Neurological monitoring of neurotoxicity induced by paclitaxel/cisplatin 

chemotherapy. European Journal of Cancer, 33(9), 1393-1399. 

Bower, J. E., Ganz, P. A., Desmond, K. A., Rowland, J. H., Meyerowitz, B. E., & 

Belin, T. R. (2000). Fatigue in breast cancer survivors: occurrence, correlates, 

and impact on quality of life. Journal of Clinical Oncology, 18(4), 743-753. 

Brinton, L. A., Sherman, M. E., Carreon, J. D., & Anderson, W. F. (2008). Recent 

trends in breast cancer among younger women in the United States. Journal of 

National Cancer Institute, 100(22), 1643-1648. 

Campbell, K. L., Kam, J. W. Y., Neil-Sztramko, S. E., Liu Ambrose, T., Handy, T. 

C., Lim, H. J., Hayden, S., Hsu, L., Kirkham, A. A., Gotay, C. C., McKenzie, D. 



32 
 

C., & Boyd, L. A. (2018). Effect of aerobic exercise on cancer-associated 

cognitive impairment: A proof-of-concept RCT. Psycho-Oncology, 27(1), 53-60. 

Campbell, K. L., Neil, S. E., & Winters-Stone, K. M. (2012). Review of exercise 

studies in breast cancer survivors: attention to principles of exercise training. 

British Journal of Sports Medicine, 46(13), 909-916. 

Cedolini, C., Bertozzi, S., Londero, A. P., Bernardi, S., Seriau, L., Concina, S., 

Cattin, F., & Risaliti, A. (2014). Type of breast cancer diagnosis, screening, and 

survival. Clinical Breast Cancer, 14(4), 235-240. 

Cella, D. F., Tulsky, D. S., Gray, G., Sarafian, B., Linn, E., Bonomi, A., Silberman, 

M., Yellen, S. B., Winicour, P., Brannon, J., & et al. (1993). The Functional 

Assessment of Cancer Therapy scale: development and validation of the general 

measure. Journal of Clinical Oncology, 11(3), 570-579. 

Chan, R. J., McCarthy, A. L., Devenish, J., Sullivan, K. A., & Chan, A. (2015). 

Systematic review of pharmacologic and non-pharmacologic interventions to 

manage cognitive alterations after chemotherapy for breast cancer. European 

Journal of Cancer, 51(4), 437-450. 

Cimprich, B., So, H., Ronis, D. L., & Trask, C. (2005). Pre-treatment factors 

related to cognitive functioning in women newly diagnosed with breast cancer. 

Psycho-Oncology, 14(1), 70-78. 

Colcombe, S. J., Erickson, K. I., Scalf, P. E., Kim, J. S., Prakash, R., McAuley, 

E., Elavsky, S., Marquez, D. X., Hu, L., & Kramer, A. F. (2006). Aerobic exercise 

training increases brain volume in aging humans. The Journals of Gerontology, 

Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 61(11), 1166-1170. 

Craig, C. L., Marshall, A. L., Sjostrom, M., Bauman, A. E., Booth, M. L., Ainsworth, 

B. E., Pratt, M., Ekelund, U., Yngve, A., Sallis, J. F., & Oja, P. (2003). International 

physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Medicine & 

Science in Sports & Exercise, 35(8), 1381-1395. 

Demark-Wahnefried, W., Campbell, K. L., & Hayes, S. C. (2012). Weight 

management and its role in breast cancer rehabilitation. Cancer, 118(8 Suppl), 

2277-2287. 

Donovan, K. A., Small, B. J., Andrykowski, M. A., Schmitt, F. A., Munster, P., & 

Jacobsen, P. B. (2005). Cognitive functioning after adjuvant chemotherapy 



33 
 

and/or radiotherapy for early-stage breast carcinoma. Cancer, 104(11), 2499-

2507. 

Edge, S. B., & Compton, C. C. (2010). The American Joint Committee on Cancer: 

the 7th edition of the AJCC cancer staging manual and the future of TNM. Annals 

of Surgical Oncology, 17(6), 1471-1474. 

Eheman, C., Henley, S. J., Ballard-Barbash, R., Jacobs, E. J., Schymura, M. J., 

Noone, A. M., Pan, L., Anderson, R. N., Fulton, J. E., Kohler, B. A., Jemal, A., 

Ward, E., Plescia, M., Ries, L. A., & Edwards, B. K. (2012). Annual Report to the 

Nation on the status of cancer, 1975-2008, featuring cancers associated with 

excess weight and lack of sufficient physical activity. Cancer, 118(9), 2338-2366. 

Engin, A. (2017). Obesity-associated Breast Cancer: Analysis of risk factors. 

Advances in Experimental and Medicine Biology, 960, 571-606. 

Erickson, K. I., Raji, C. A., Lopez, O. L., Becker, J. T., Rosano, C., Newman, A. 

B., Gach, H. M., Thompson, P. M., Ho, A. J., & Kuller, L. H. (2010). Physical 

activity predicts gray matter volume in late adulthood: the Cardiovascular Health 

Study. Neurology Journal, 75(16), 1415-1422. 

Erickson, K. I., Voss, M. W., Prakash, R. S., Basak, C., Szabo, A., Chaddock, L., 

Kim, J. S., Heo, S., Alves, H., White, S. M., Wojcicki, T. R., Mailey, E., Vieira, V. 

J., Martin, S. A., Pence, B. D., Woods, J. A., McAuley, E., & Kramer, A. F. (2011). 

Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United  States of 

America, 108(7), 3017-3022. 

Gentry, A. L., Erickson, K. I., Sereika, S. M., Casillo, F. E., Crisafio, M. E., 

Donahue, P. T., Grove, G. A., Marsland, A. L., Watt, J. C., & Bender, C. M. (2018). 

Protocol for Exercise Program in Cancer and Cognition (EPICC): A randomized 

controlled trial of the effects of aerobic exercise on cognitive function in 

postmenopausal women with breast cancer receiving aromatase inhibitor 

therapy. Contemporary Clinical Trials, 67, 109-115. 

Godinho-Mota, J. C. M., Goncalves, L. V., Soares, L. R., Mota, J. F., Martins, K. 

A., Freitas-Junior, I., & Freitas-Junior, R. (2018). Abdominal Adiposity and 

Physical Inactivity Are Positively Associated with Breast Cancer: A Case-Control 

Study. BioMed Research International, 2018, 4783710. 



34 
 

Grandjean, P., & Landrigan, P. J. (2006). Developmental neurotoxicity of 

industrial chemicals. The Lancet, 368(9553), 2167-2178. 

Grossman, D. C., Curry, S. J., Owens, D. K., Barry, M. J., Davidson, K. W., 

Doubeni, C. A., Epling, J. W., Jr., Kemper, A. R., Krist, A. H., Kurth, A. E., 

Landefeld, C. S., Mangione, C. M., Phipps, M. G., Silverstein, M., Simon, M. A., 

& Tseng, C. W. (2017). Hormone Therapy for the Primary Prevention of Chronic 

Conditions in Postmenopausal Women: US Preventive Services Task Force 

Recommendation Statement. Jama, 318(22), 2224-2233. 

Hardy, S. J., Krull, K. R., Wefel, J. S., & Janelsins, M. (2018). Cognitive Changes 

in Cancer Survivors. American Society of Clinical Oncology Educational Book, 

38, 795-806. 

Hartman, S. J., Nelson, S. H., Myers, E., Natarajan, L., Sears, D. D., Palmer, B. 

W., Weiner, L. S., Parker, B. A., & Patterson, R. E. (2018). Randomized controlled 

trial of increasing physical activity on objectively measured and self-reported 

cognitive functioning among breast cancer survivors: The memory & motion 

study. Cancer, 124(1), 192-202. 

Hoeijmakers, J. H. (2009). DNA damage, aging, and cancer. The New England 

Journal of Medicine, 361(15), 1475-1485. 

Holm, J., Eriksson, L., Ploner, A., Eriksson, M., Rantalainen, M., Li, J., Hall, P., & 

Czene, K. (2017). Assessment of Breast Cancer Risk Factors Reveals Subtype 

Heterogeneity. Cancer Research, 77(13), 3708-3717. 

Holmes, M. D., Chen, W. Y., Feskanich, D., Kroenke, C. H., & Colditz, G. A. 

(2005). Physical activity and survival after breast cancer diagnosis. Jama, 

293(20), 2479-2486. 

Ingram, C., & Visovsky, C. (2007). Exercise intervention to modify physiologic risk 

factors in cancer survivors. Seminars in Oncology Nursing, 23(4), 275-284. 

Inui, A. (2002). Cancer anorexia-cachexia syndrome: current issues in research 

and management. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 52(2), 72-91. 

Jim, H. S., Phillips, K. M., Chait, S., Faul, L. A., Popa, M. A., Lee, Y. H., Hussin, 

M. G., Jacobsen, P. B., & Small, B. J. (2012). Meta-analysis of cognitive 

functioning in breast cancer survivors previously treated with standard-dose 

chemotherapy. Journal of Clinical Oncology, 30(29), 3578-3587. 



35 
 

John, T. D., Sender, L. S., & Bota, D. A. (2016). Cognitive Impairment in Survivors 

of Adolescent and Early Young Adult Onset Non-CNS Cancers: Does 

Chemotherapy Play a Role? Journal of Adolescent and Young Adult Oncology, 

5(3), 226-231. 

Klimova, B., Valis, M., & Kuca, K. (2017). Cognitive decline in normal aging and 

its prevention: a review on non-pharmacological lifestyle strategies. Clinical 

Interventions in Aging, 12, 903-910. 

Koppelmans, V., Breteler, M. M., Boogerd, W., Seynaeve, C., Gundy, C., & 

Schagen, S. B. (2012). Neuropsychological performance in survivors of breast 

cancer more than 20 years after adjuvant chemotherapy. Journal of Clinical 

Oncology, 30(10), 1080-1086. 

Kreidieh, F. Y., Moukadem, H. A., & El Saghir, N. S. (2016). Overview, prevention 

and management of chemotherapy extravasation. World Journal of Clinical 

Oncology, 7(1), 87-97. 

Lacourt, T. E., & Heijnen, C. J. (2017). Mechanisms of Neurotoxic Symptoms as 

a Result of Breast Cancer and Its Treatment: Considerations on the Contribution 

of Stress, Inflammation, and Cellular Bioenergetics. Current Breast Cancer 

Reports, 9(2), 70-81. 

Lasheen, S., Shohdy, K. S., Kassem, L., & Abdel-Rahman, O. (2017). Fatigue, 

alopecia and stomatitis among patients with breast cancer receiving cyclin-

dependent kinase 4 and 6 inhibitors: a systematic review and meta-analysis. 

Expert Review of Anticancer Therapy, 17(9), 851-856. 

Lytle, M. E., Vander Bilt, J., Pandav, R. S., Dodge, H. H., & Ganguli, M. (2004). 

Exercise level and cognitive decline: the MoVIES project. Alzheimer Disease & 

Associated Disorders, 18(2), 57-64. 

Maas, P., Barrdahl, M., Joshi, A. D., Auer, P. L., Gaudet, M. M., Milne, R. L., 

Schumacher, F. R., Anderson, W. F., Check, D., Chattopadhyay, S., Baglietto, 

L., Berg, C. D., Chanock, S. J., Cox, D. G., Figueroa, J. D., Gail, M. H., Graubard, 

B. I., Haiman, C. A., Hankinson, S. E., Hoover, R. N., Isaacs, C., Kolonel, L. N., 

Le Marchand, L., Lee, I. M., Lindstrom, S., Overvad, K., Romieu, I., Sanchez, M. 

J., Southey, M. C., Stram, D. O., Tumino, R., VanderWeele, T. J., Willett, W. C., 

Zhang, S., Buring, J. E., Canzian, F., Gapstur, S. M., Henderson, B. E., Hunter, 



36 
 

D. J., Giles, G. G., Prentice, R. L., Ziegler, R. G., Kraft, P., Garcia-Closas, M., & 

Chatterjee, N. (2016). Breast Cancer Risk From Modifiable and Nonmodifiable 

Risk Factors Among White Women in the United States. Jama Oncology, 2(10), 

1295-1302. 

Masley, S., Roetzheim, R., & Gualtieri, T. (2009). Aerobic exercise enhances 

cognitive flexibility. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 16(2), 186-

193. 

Medicine, A. C. o. S. (2013). ACSM's guidelines for exercise testing and 

prescription: Lippincott Williams & Wilkins. 

Mihuta, M. E., Green, H. J., & Shum, D. H. K. (2018). Web-based cognitive 

rehabilitation for survivors of adult cancer: A randomised controlled trial. Psycho-

Oncology, 27(4), 1172-1179. 

Mirandola, D., Miccinesi, G., Muraca, M. G., Sgambati, E., Monaci, M., & Marini, 

M. (2014). Evidence for adapted physical activity as an effective intervention for 

upper limb mobility and quality of life in breast cancer survivors. Journal of 

Physical Activity & Health, 11(4), 814-822. 

Mustian, K. M., Janelsins, M. C., Peppone, L. J., Kamen, C. S., Guido, J. J., & 

Heckler, C. E. (2015). EXCAP exercise effects on cognitive impairment and 

inflammation: A URCC NCORP RCT in 479 cancer patients. Journal of Clinical 

Oncology, 33(15), 9504.  

Myers, J. S. (2012). Chemotherapy-related cognitive impairment: the breast 

cancer experience. Oncology Nursing Forum, 39(1), E31-40. 

Myers, J. S., Wick, J. A., & Klemp, J. (2015). Potential factors associated with 

perceived cognitive impairment in breast cancer survivors. Support Care in 

Cancer, 23(11), 3219-3228. 

Nagamatsu, L. S., Handy, T. C., Hsu, C. L., Voss, M., & Liu-Ambrose, T. (2012). 

Resistance training promotes cognitive and functional brain plasticity in seniors 

with probable mild cognitive impairment. Archives of Internal Medicine, 172(8), 

666-668. 

Nagini, S. (2017). Breast Cancer: Current Molecular Therapeutic Targets and 

New Players. Anticancer Agents in Medicinal Chemistry, 17(2), 152-163. 



37 
 

Northey, J. M., Cherbuin, N., Pumpa, K. L., Smee, D. J., & Rattray, B. (2018). 

Exercise interventions for cognitive function in adults older than 50: a systematic 

review with meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 52(3), 154-160. 

Nunes, A. M. P. d. V. (2011). Ajustamento psicossocial da mulher com cancro da 

mama submetida a mastectomia e a quimioterapia neoadjuvante e adjuvante. 

Porto: A. Nunes. Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de Ciências 

Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto. 

Oberste, M., Schaffrath, N., Schmidt, K., Bloch, W., Jager, E., Steindorf, K., 

Hartig, P., Joisten, N., & Zimmer, P. (2018). Protocol for the "Chemobrain in 

Motion - study" (CIM - study): a randomized placebo-controlled trial of the impact 

of a high-intensity interval endurance training on cancer related cognitive 

impairments in women with breast cancer receiving first-line chemotherapy. BMC 

Cancer, 18(1), 1071. 

Paquet, L., Verma, S., Collins, B., Chinneck, A., Bedard, M., & Song, X. (2018). 

Testing a novel account of the dissociation between self-reported memory 

problems and memory performance in chemotherapy-treated breast cancer 

survivors. Psycho-Oncology, 27(1), 171-177. 

Pasqualini, J., Chetrite, G., Blacker, C., Feinstein, M., Delalonde, L., Talbi, M., & 

Maloche, C. (1996). Concentrations of estrone, estradiol, and estrone sulfate and 

evaluation of sulfatase and aromatase activities in pre-and postmenopausal 

breast cancer patients. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 

81(4), 1460-1464. 

Peart, O. (2015). Breast intervention and breast cancer treatment options. 

Radiologic Technology, 86(5), 535M-558M; quiz 559-562. 

Pereira, A. C., Huddleston, D. E., Brickman, A. M., Sosunov, A. A., Hen, R., 

McKhann, G. M., Sloan, R., Gage, F. H., Brown, T. R., & Small, S. A. (2007). An 

in vivo correlate of exercise-induced neurogenesis in the adult dentate gyrus. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, 104(13), 5638-5643. 

Phillips, K. M., Jim, H. S., Small, B. J., Laronga, C., Andrykowski, M. A., & 

Jacobsen, P. B. (2012). Cognitive functioning after cancer treatment: A 3‐year 



38 
 

longitudinal comparison of breast cancer survivors treated with chemotherapy or 

radiation and noncancer controls. Cancer, 118(7), 1925-1932. 

Quist, M., Rorth, M., Zacho, M., Andersen, C., Moeller, T., Midtgaard, J., & 

Adamsen, L. (2006). High-intensity resistance and cardiovascular training 

improve physical capacity in cancer patients undergoing chemotherapy. 

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 16(5), 349-357. 

Salerno, E. A., Rowland, K., Kramer, A. F., & McAuley, E. (2019). Acute aerobic 

exercise effects on cognitive function in breast cancer survivors: a randomized 

crossover trial. BMC Cancer, 19(1), 371. 

Saúde, D.-G. d. (2017). Programa nacional para as doenças oncológicas 2017. 

DGS Lisboa.  

Scharhag-Rosenberger, F., Kuehl, R., Klassen, O., Schommer, K., Schmidt, M. 

E., Ulrich, C. M., Wiskemann, J., & Steindorf, K. (2015). Exercise training intensity 

prescription in breast cancer survivors: validity of current practice and specific 

recommendations. Journal of Cancer Survivorship, 9(4), 612-619. 

Schneider, C. M., Hsieh, C. C., Sprod, L. K., Carter, S. D., & Hayward, R. (2007). 

Effects of supervised exercise training on cardiopulmonary function and fatigue 

in breast cancer survivors during and after treatment. Cancer, 110(4), 918-925. 

Schnur, J. B., Ouellette, S. C., Bovbjerg, D. H., & Montgomery, G. H. (2009). 

Breast cancer patients' experience of external-beam radiotherapy. Qualitative 

Health Research, 19(5), 668-676. 

Scott, J. M., Khakoo, A., Mackey, J. R., Haykowsky, M. J., Douglas, P. S., & 

Jones, L. W. (2011). Modulation of anthracycline-induced cardiotoxicity by 

aerobic exercise in breast cancer: current evidence and underlying mechanisms. 

Circulation Journal, 124(5), 642-650. 

Shibayama, O., Yoshiuchi, K., Inagaki, M., Matsuoka, Y., Yoshikawa, E., 

Sugawara, Y., Akechi, T., Wada, N., Imoto, S., Murakami, K., Ogawa, A., & 

Uchitomi, Y. (2019). Long-term influence of adjuvant breast radiotherapy on 

cognitive function in breast cancer patients treated with conservation therapy. 

International Journal of Clinical Oncology, 24(1), 68-77. 



39 
 

Untura, L. P., & Rezende, L. F. d. (2012). A função cognitiva em pacientes 

submetidos à quimioterapia: uma revisão integrativa. Revista Brasileira de 

Cancerologia, 58(2), 257-265. 

Verstappen, C. C., Heimans, J. J., Hoekman, K., & Postma, T. J. (2003). 

Neurotoxic complications of chemotherapy in patients with cancer: clinical signs 

and optimal management. Drugs, 63(15), 1549-1563. 

Wefel, J. S., Kayl, A. E., & Meyers, C. A. (2004). Neuropsychological dysfunction 

associated with cancer and cancer therapies: a conceptual review of an emerging 

target. British Journal of Cancer, 90(9), 1691. 

Wefel, J. S., Lenzi, R., Theriault, R. L., Davis, R. N., & Meyers, C. A. (2004). The 

cognitive sequelae of standard-dose adjuvant chemotherapy in women with 

breast carcinoma: results of a prospective, randomized, longitudinal trial. Cancer, 

100(11), 2292-2299. 

Wefel, J. S., Witgert, M. E., & Meyers, C. A. (2008). Neuropsychological sequelae 

of non-central nervous system cancer and cancer therapy. Neuropsychology 

Review, 18(2), 121-131. 

Yang, M., & Moon, C. (2013). Neurotoxicity of cancer chemotherapy. Neural 

Regeneration Research, 8(17), 1606-1614. 

Yu, M. S., Leung, S. K., Lai, S. W., Che, C. M., Zee, S. Y., So, K. F., Yuen, W. 

H., & Chang, R. C. (2005). Neuroprotective effects of anti-aging oriental medicine 

Lycium barbarum against beta-amyloid peptide neurotoxicity. Experimental 

Gerontology, 40(8-9), 716-727. 

Zhao, H., Zhou, L., Shangguan, A. J., & Bulun, S. E. (2016). Aromatase 

expression and regulation in breast and endometrial cancer. Journal of Molecular 

Endocrinology, 57(1), R19.



 
 



XXI 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXII 
 

 

 
 

 

 

 

 

Autorização de Estágio Curricular 

 
A associação Mama Help declara que autoriza a realização de um estágio curricular pela aluna 

Andreia Filipa Teixeira de Carvalho, no contexto do 2º ano do 2º ciclo em Atividade Física e 

Saúde, pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, a decorrer ao longo do ano 

letivo de 2018/2019. 

 
Porto, 14 de Janeiro, de 2019 

 
 

 
Presidente do MAMA HELP 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 
 
 

Título do estudo: estudo sobre a função cognitiva, ansiedade, hábitos de atividade física e 

qualidade de vida em sobreviventes de cancro. 

O presente estudo surge no âmbito do Relatório de Estágio Curricular da aluna Andreia Filipa 

Teixeira de Carvalho do Mestrado em Atividade Física e Saúde, pela Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, a decorrer no centro de apoio a doentes com cancro da mama, no Porto. 

 

 
Eu, abaixo-assinado,  __   

  (nome completo), compreendi a explicação que me foi fornecida, por 

escrito e verbalmente, do estudo que se tenciona realizar, para a qual é pedida a minha 

participação. Foi-me dada a oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias e para 

todas obtive reposta satisfatória. Tomei conhecimento de que, de acordo com as 

recomendações da Declaração de Helsínquia, a informação que me foi prestada versou os 

objetivos, métodos, benefícios previstos, os potenciais riscos e o eventual desconforto. Além 

disso, foi-me afirmado que tenho o direito de decidir livremente aceitar ou recusar em qualquer 

altura a minha participação no estudo. Sei que se recusar não haverá prejuízo na assistência 

que me é prestada. Foi-me igualmente garantida a confidencialidade e anonimato e que, em 

qualquer caso, a minha identificação nunca será tornada pública, sendo assegurado que os 

contatos serão feitos num ambiente de privacidade. Tomei conhecimento que os dados 

recolhidos poderão ser consultados pelos responsáveis do estudo e ser objeto de publicação. 

 
Declaro, por meio deste termo, que concordo em participar no estudo sobre a função cognitiva, 

depressão e ansiedade, hábitos de atividade física e qualidade de vida em sobreviventes de 

cancro, desenvolvido pela aluna de Mestrado, Andreia Carvalho, sob a orientação do Professor 

Doutor José Magalhães, co-orientação da Professora Doutora Sílvia Rodrigues e colaboração 

da Professora Doutora Maria João Cardoso, Diretora do Centro Mama Help. 

 
Ao assinar este consentimento informado, declaro que aceito responder aos questionários 

relativos à história clínica, função cognitiva, depressão e ansiedade, hábitos de atividade física 

e qualidade de vida. Declaro que fui informada que serei pesada numa balança de 

bioimpedância para determinar a composição corporal. A respetiva medição terá de ser 

realizada sem sapatos e sem meias. 

Foi-me dado todo o tempo que necessitei para refletir sobre esta proposta de participação e, 

nestas circunstâncias, 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. 

 
Data:    / /20   

Assinatura do(a) participante:    
 

Declaro que informei ao participante acima mencionado a natureza, objetivos e os potenciais 

riscos do estudo acima mencionado. 

Declaro que, durante o estudo, serão respeitadas as recomendações constantes das 

Declarações de Helsínquia, da Organização Mundial de Saúde e da Comunidade Europeia, no 

que se refere à experimentação que envolva seres humanos, bem como o constante na Lei Nº 

21/2014 de 16 de Abril, DR Iª Série. 

 
Assinatura do Investigador:    
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História clínica 
 

 

 

Nome ______________________________________ Data ________________ 

Morada __________________________________________________________ 

Código Postal ________-______ Localidade _____________________________ 

Telefone ____________________ Data Nascimento ___________ Idade _____ 

Email ___________________________________________________________ 

 
Tipo de cancro:_______________________ Data do Diagnóstico:___________ 

Localização Específica:_____________________ (p. ex. Lado dir/esq do peito) 

Cirurgia: ___ Sim ___ Não Data da cirurgia: ________________________ 
 

Tipo de Cirurgia: __________________________________________________ 

Outras Cirurgias: __________________________________________________ 

Sintomas: ________________________________________________________ 

_______________________ (sintomas que teve que originaram o diagnóstico de 

cancro: fadiga, náuseas, etc.) 

Tratamento pós cirurgia (quimioterapia, radioterapia): _____________________ 

Duração do tratamento: _____________________________________________ 

Data do último tratamento: __________________________________________ 

Actualmente realiza quimioterapia? ___sim ___ não 
 

Se sim, qual a data último tratamento? _________________________ 
 

Actualmente realiza radioterapia? ___ sim ___ não 
 

Se sim, qual a data último tratamento? _________________________ 
 

Tomas algum tipo de medicação? ___sim ___ não 
 

Se sim qual? ______________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
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FACT- Função Cognitiva (Versão 3) 

FACT-Cog V3 

Page 1 of 3 
13 August 2013 

Portuguese (Universal) 

 

 

Abaixo encontrará uma lista de afirmações que outras pessoas com queixas semelhantes às suas 

disseram ser importantes. Faça um círculo ou marque um número por linha para indicar a sua 

resposta no que se refere aos últimos 7 dias. 

 
Nunca Cerca de 

uma vez 

por 

semana 

Duas a 

três vezes 

por 

semana 

Pratica- 

mente 

todos os 

dias 

Várias 

vezes ao 

dia  
DÉFICITS COGNITIVOS PERCEBIDOS 

 

CogA1 Tenho tido dificuldade em formar pensamentos ........ 0 1 2 3 4 

 

CogA3 Tenho pensado de forma lenta.................................... 0 1 2 3 4 

 

CogC7 Tenho tido dificuldade para me concentrar ................ 0 1 2 3 4 

 

CogM9 Tenho tido dificuldade em encontrar o caminho 

para ir a um lugar conhecido ...................................... 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogM10 Tenho tido dificuldade para me lembrar de onde 

coloquei as coisas, como as chaves ou a carteira ....... 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogM12 Tenho tido dificuldade para me lembrar de 

informações novas, como números de telefone ou 

instruções simples....................................................... 

     

 
0 1 2 3 4 

 

CogV13 Tenho tido dificuldade em me recordar do nome de 

um objeto enquanto converso com alguém ................ 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogV15 Tenho tido dificuldade em encontrar as palavras 

certas para me expressar ............................................. 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogV16 Tenho utilizado a palavra errada quando me refiro 

a um objeto ................................................................. 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogV17b Tenho tido dificuldade em falar (expressar) o que 

quero dizer, em conversas com outras pessoas .......... 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogF19 Tenho entrado numa sala e esquecido o que vinha 

buscar ou fazer............................................................ 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogF23 Tenho tido que me esforçar muito para prestar 

atenção ou poderia cometer um erro .......................... 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogF24 Tenho esquecido nomes de pessoas logo depois de 

nos apresentarmos ...................................................... 

     

 0 1 2 3 4 
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Faça um círculo ou marque um número por linha para indicar a sua resposta no que se refere 

aos últimos 7 dias. 

 
Nunca Cerca de 

uma vez 

por 
semana 

Duas a 

três vezes 

por 
semana 

Pratica- 

mente 

todos os 
dias 

Várias 

vezes ao 

dia 

CogF25 
As minhas reações nas situações do dia-a-dia têm 

sido lentas ................................................................... 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogC31 Tenho tido que me esforçar mais do que o habitual 

para manter a atenção no que eu estava fazendo ........ 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogC32 Tenho pensado de forma mais lenta do que o 

habitual ....................................................................... 

     

 0 1 2 3 4 

CogC33a Tenho tido que me esforçar mais do que o habitual 

para me expressar com clareza ................................... 

     

 0 1 2 3 4 

CogC33c Tenho tido que usar listas escritas mais 

frequentemente que o habitual para não me 

esquecer de coisas....................................................... 

     

  

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

CogMT1 Tenho dificuldade para manter a atenção no que 

estou fazendo se sou interrompido/a .......................... 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogMT2 Tenho dificuldade em alternar a atenção entre 

diferentes atividades para as quais é preciso pensar.. 

     

 0 1 2 3 4 

 
Faça um círculo ou marque um número por linha para indicar a sua resposta no que se refere 

aos últimos 7 dias. 
Nunca Cerca de 

uma vez 

por 

semana 

Duas a 

três vezes 

por 

semana 

Pratica- 

mente 

todos os 

dias 

Várias 

vezes ao 

dia 
 

COMENTÁRIOS DE OUTRAS PESSOAS 
 

CogO1 
Pessoas disseram que eu parecia ter dificuldade em 

me lembrar de informações.......................................... 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogO2 Pessoas disseram que eu parecia ter dificuldade em 

falar claramente............................................................ 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogO3 Pessoas disseram que eu parecia ter dificuldade em 

pensar claramente......................................................... 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogO4 Pessoas disseram que eu parecia estar confuso/a......... 0 1 2 3 4 
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Faça um círculo ou marque um número por linha para indicar a sua resposta no que se refere 

aos últimos 7 dias. 
 

  Nem 

um 

pouco 

Um 
pouco 

Mais ou 
menos 

Muito Muitís- 
simo 

 

 HABILIDADES COGNITIVAS PERCEBIDAS     
 

 
Cog 

PC1 
Tenho sido capaz de me concentrar .................................. 0 1 2 3 4 

 
Cog 

PV1 
Tenho conseguido encontrar as palavras que queria usar 

ao conversar com alguém .................................................. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Cog 

PM1 
Tenho sido capaz de me  lembrar das coisas, como o 

lugar onde deixei as chaves ou a carteira .......................... 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Cog 

PM2 
Tenho sido capaz de me  lembrar de fazer as coisas, 

como tomar um remédio ou comprar algo de que preciso . 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Cog 

PF1 
Sou capaz de prestar atenção e mantê-la no que estou 

fazendo sem um esforço extra ........................................... 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Cog 

PCH 

1 A minha mente está tão clara como sempre foi ................ 0 1 2 3 4 

Cog 

PCH 

2 A minha memória está tão boa como sempre foi .............. 0 1 2 3 4 

 
Cog 

PMT 

1 

Sou capaz de alternar a atenção entre duas atividades 

que requerem pensar .......................................................... 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Cog 

PMT 

2 

Sou capaz de manter a atenção no que estou fazendo, 

mesmo se for interrompido/a.............................................. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

Faça um círculo ou marque um número por linha para indicar a sua resposta no que se refere 

aos últimos 7 dias. 
  Nem 

um 

pouco 

Um 

pouco 

Mais ou 

menos 

Muito Muitís- 

simo  IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA  

CogQ35 
Tenho me sentido aborrecido quanto a estes 

problemas ..................................................................... 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogQ37 Estes problemas têm interferido na minha 

capacidade de trabalhar ................................................ 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogQ38 Estes problemas têm interferido na minha 

capacidade de fazer coisas que gosto ........................... 

     

 0 1 2 3 4 

 

CogQ41 Estes problemas têm interferido com a qualidade da 

minha vida.................................................................... 

     

 0 1 2 3 4 
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IPAQ – VERSÃO PORTUGUESA (CURTA) 

 

 

 

 

 

1a Habitualmente, por semana, quantos dias faz actividades físicas vigorosas como levantar 

e/ou transportar objectos pesados, cavar, ginástica aeróbica ou andar de bicicleta a uma 

velocidade acelerada? 
 

  dias por semana 

  Nenhum (passe para a questão 2a) 

 

1b Quanto tempo costuma fazer actividade física vigorosa por dia? 
 

  horas  minutos 

 

2a Normalmente, por semana, quantos dias faz actividade física moderada como levantar 

e/ou transportar objectos leves, andar de bicicleta a uma velocidade moderada ou jogar ténis? 

Não inclua o andar/caminhar. 
 

  dias por semana 

  Nenhum (passe para a questão 3a) 

 

2b Quanto tempo costuma fazer actividade física moderada por dia? 
 

  horas  minutos 
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IPAQ – VERSÃO PORTUGUESA (CURTA) 

 

 

3a Habitualmente, por semana, quantos dias caminha durante pelo menos 10 minutos 

seguidos? Inclua caminhadas para o trabalho e para casa, para se deslocar de um lado para 

outro e qualquer outra caminhada que possa fazer somente para recreação, desporto ou 

lazer. 
 

  dias por semana 

  Nenhum (passe para a questão 4a) 

3b Quanto tempo costuma caminhar por dia? 

  horas  minutos 

 

3c A que passo costuma caminhar? 
 

   Passo vigoroso, que torna a sua respiração muito mais intensa que o 

normal; 

  Passo moderado, que torna a sua respiração um pouco mais intensa que o 

normal; 

  Passo lento, que não causa qualquer alteração na sua respiração; 

 
 

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 costuma estar sentado num dia de semana? 
 

  horas  minutos 

 

4b Quanto tempo costuma estar sentado num dia de fim-de-semana? 
 

  horas  minutos 

 


