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O avanço no rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer
tem causado aumento significativo no número de sobreviventes.
Esta questão traz consigo importantes desafios, entre os quais a
recorrência e a mortalidade por câncer1 e os efeitos colaterais da
terapia no longo prazo2, cenário em que a cardiotoxicidade exerce
papel de destaque, aumentando a mortalidade cardiovascular.
Recente revisão, publicada na revista Circulation, destaca os
fatores de risco compartilhados pela doença cardiovascular
e o câncer e sugere uma relação biológica entre ambos. Esta
sobreposição, evidenciada em vários aspectos, torna o câncer e
as doenças cardiovasculares as duas principais causas de morte
no mundo3.
Um conceito importante no contexto da cardio-oncologia referese à caquexia cardíaca relacionada ao câncer. Geralmente, o
termo caquexia cardíaca é conceituado como perda de peso
não intencional causada pela doença cardíaca. Entretanto, a
caquexia cardíaca relacionada ao câncer é descrita como a atrofia,
remodelamento e disfunção cardíaca que ocorrem na vigência de
doença neoplásica4.
Diante deste cenário tão desafiador quanto diverso, os centros
de cardio-oncologia têm surgido como importante premissa
para adequada assistência aos pacientes cardio-oncológicos,
sendo fundamental uma abordagem interdisciplinar. Evidências
científicas têm demonstrado que o exercício físico deve fazer
parte do arsenal terapêutico desses pacientes.
A ação do exercício físico sobre várias vias moleculares
responsáveis pela fisiopatologia do câncer, bem como sobre os
efeitos adversos relacionados ao tratamento, levou à diminuição
do crescimento e recorrência da doença, redução da atividade
inflamatória e melhora do sistema imunológico5. Influência
positiva sobre força e potência musculares, saúde óssea, assim
como diminuição da fadiga, aumento da capacidade funcional e
da autoestima, também foram relatados1,6,7,8,9.

Segundo o Colégio Americano de Medicina do Exercício e
do Esporte, a prescrição do exercício deve ser norteada pela
avaliação da condição aeróbica antes do tratamento do câncer;
das comorbidades associadas e da resposta ao tratamento. Os
efeitos colaterais imediatos e persistentes, que podem ocorrer
a qualquer momento da terapia oncológica, vão influenciar a
programação dos exercícios, no que tange a intensidade, volume
e frequência10. Os desafios da prescrição do exercício na cardiooncologia são enormes e muito ainda precisa ser estudado, pois
essa realidade se agiganta no cotidiano de nossa prática clínica.
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