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O câncer tem se consolidado mundialmente como um problema de saúde pública 

(SEIXAS et al, 2010) e dentre as diversas formas da doença, o câncer de próstata caracteriza-se 

como o sexto tipo mais comum no mundo e o mais prevalente entre os homens em muitos países, 

representando aproximadamente 10% do total de cânceres (ORSINI et al, 2009). No Brasil foram 

diagnosticados aproximadamente 295.200 novos casos de câncer em 2016, sendo 61.200 desses 

referentes ao câncer prostático (INCA, 2016). Nas diferentes fases de enfrentamento da doença o 

paciente tem sua vida alterada, sofrendo prejuízos significativos em sua qualidade de vida, 

consequentes da própria doença ou dos efeitos colaterais do tratamento (ORSINI et al, 2009; 

MAGNABUA et al, 2014). Dentre estes efeitos estão a redução da densidade mineral óssea, 

diminuição da massa muscular e força, aumento de peso e gordura corporal, declínio no 

funcionamento físico, aparecimento de fadiga; além de alterações psicológicas relacionadas à 

autoestima e aos sintomas depressivos (BATTAGLINI et al, 2004; AMIN et al, 2014; WHO, 

2015). Diante dessa realidade, a prática regular de atividade física, parte de um estilo de vida 

saudável, está associada a benefícios na saúde física e psíquica da população com câncer (AMIN 

et al, 2014; GUIMARÃES, CIOLAC, 2014; WHO, 2015). Além de fator protetor para evitar o 

câncer de próstata e sua progressão (GOMES et al, 2008), a atividade física após o diagnóstico, 

inclusive no pós tratamento, tem sido correlacionada à melhora na qualidade de vida (NETO et 

al, 2012), sintomas depressivos (KNOLS et al, 2005) e aumento de sobrevida na população com 

câncer de próstata (CHIPPERFIELD et al, 2013). Assim, investigações envolvendo a relação do 

câncer de próstata com a atividade física e os sintomas depressivos são de extrema importância 

para melhora na recuperação, bem como na promoção do bem-estar físico, social e mental de 

pacientes oncológicos, uma vez que a atividade física pode contribuir para minimizar os efeitos 
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adversos da doença. Nesse sentido, este estudo teve o propósito de analisar a relação da prática de 

atividade física e dos sintomas depressivos de pacientes diagnosticados com câncer de próstata 

em tratamento e pós-tratamento oncológico, após intervenção de um protocolo de treinamento 

funcional (TF).  O ensaio clínico não randomizado contou uma amostra não probabilística 

intencional de 24 homens, divididos em grupo experimental (GE – 13 homens) e grupo controle 

(GC – 11 homens) de Florianópolis e São José; destes 22 finalizaram o estudo (GE – 12 homens 

e GC – 10 homens) com média de idade de 64±7,2 anos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEPSH) – da UDESC, protocolo nº 1.847.238. A coleta 

de dados foi realizada por avaliadores devidamente instruídos e deu-se em dois momentos: a) 

pré-teste – antes de iniciar as aulas de treinamento funcional e b) pós-teste -  ao final de 12 

semanas de intervenção, por meio da aplicação de um questionário em forma de entrevista 

individual contendo: informações gerais (caracterização dos pacientes), estrato socioeconômico 

(IBGE); atividade física (IPAQ – versão curta); e depressão (Inventário de BECK). O GE 

participou de uma intervenção de 12 semanas, com a modalidade de TF, enquanto o GC foi 

informado sobre a importância quanto à prática de atividade física por meio de palestras 

motivacionais. Nos dois grupos (GE e GC) a maioria estavam casados, estudaram até o ensino 

médio, encontravam-se acima do peso, aposentados e pertenciam à classe econômica baixa, 

demonstrando uma homogeneidade na amostra. Em relação aos sintomas depressivos, entre os 

períodos pré e pós-intervenção, o GE apresentou diferença significativa (p=0,015) na diminuição 

de 4,0 pontos no escore dos sintomas depressivos. Houve também diferença entre os grupos (GE 

e GC), com maiores escores para o GC, determinando maior presença de sintomas depressivos 

nesse grupo. Quanto à comparação da intensidade da atividade física, nas comparações intra-

grupo não foi possível observar diferenças significativas. Entretanto, houve aumento significativo 

na atividade física moderada (p=0,013) e na atividade física moderada + vigorosa (p=0,004) no 

GE, o que gerou significância entre os grupos para a atividade física total (p=0,017) após a 

intervenção. Conclusão: Pode-se perceber que o treinamento funcional influenciou na diminuição 

dos sintomas depressivos, assim como atuou no aumento das intensidades da atividade física 

moderada, vigorosa e total para os participantes deste estudo respeitando a individualidade de 

cada um e o processo da doença.   

Tabela 1- Sintomas depressivos e atividade física dos homens em tratamento e pós-tratamento do 

câncer de próstata em Florianópolis e São José – SC. 
   GE 

x(dp) 

      GC 

x(dp) 

    P valor# 

Variáveis 

 
Pré Pós SE P 

valor* 

Pré Pós SE P 

valor** 

 

Sintomas 

depressivos 

8±2 4±1 - 4,0 0,015 9±2 11±1 2,0 0,136 0,001 

Atividade física 

(min/dia) 

         

Caminhada 58±11 49±10 - 9,0 0,437 23±12 25±10 2,0 0,87 0,110 

AF moderada 63±19 60±11 - 3,0 0,820 24±21 17±12 - 7,0 0,595 0,013 

AF vigorosa 21±33 17±27 - 4,0 0,228     -     -    - 1,0 0,066 

AF mod+vig 84±21 77±13 - 7,0 0,592 24±23 17±14 - 7,0 0,605 0,004 

AF total 128±28 122±21 - 6,0 0,724 47±28 42±22 - 5,0 0,724 0,017 
GE – Grupo Experimental (n=12); GC – Grupo Controle (n=10); SE – mudança do score. *p valor para comparação entre os períodos pré e pós do 

GE. **p valor para comparação entre os períodos pré e pós do GC. #p valor para comparação entre os GE e GC no período pós intervenção.  

Utilizou-se o Teste Anova two way com medidas repetidas e Teste de comparação de Sydak. 


