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Há dez anos, se lhe fosse diagnosticado cancro, provavelmente seria dito para descansar e fazer 
o mínimo de atividade física possível. Hoje, o mais provável que lhe digam o contrário. Estudos 
confirmam agora o papel benéfico que a atividade física regular desempenha tanto na prevenção 
como no tratamento de muitos cancros comuns. É por isso que o tema para o Dia Mundial do 
Cancro renal deste ano, a 18 de junho, é "Precisamos de falar sobre atividade física". 

 

Estudos mostram que mesmo a atividade física moderada pode reduzir o risco de contraírem 
cancro do rim em até 22% e melhorar os resultados do tratamento em até 15% se tiver sido 
diagnosticado. Os benefícios não são apenas físicos.  Também pode reduzir a ansiedade e a 
depressão relacionadas com o cancro e melhorar o bem-estar geral e a qualidade de vida. Dado 
um estudo recente do IKCC mostrou que 96% dos doentes com cancro do rim em todo o mundo 
sofrem de problemas psicológicos, 30 minutos de exercício 3 vezes por semana podem ser uma 
mudança de vida. 

 

"As evidências que suportam os benefícios da atividade física estão a crescer todos os dias", 
comentou a Presidente da International Kidney Cancer Coalition (IKCC),  Dr. Rachel Giles. "Mas 
atualmente três em cada quatro doentes com cancro do rim em todo o mundo não estão a fazer 
o mínimo recomendado, com metade a não fazer qualquer atividade física".. 

 

A Dra Linda Trinh, uma líder mundial em atividade física e cancro, da Universidade de Toronto, 
no Canadá, fala sobre como a atividade física pode fazer a diferença tanto para a prevenção do 
cancro do rim como para melhorar os resultados do tratamento e a qualidade de vida.( 
https://www.ac-rim.org/dia-mundial-do-cancro-do-rim) 

 

Para mais informações sobre o Dia Mundial do Cancro renal 2020, consulte: 

https://www.ac-rim.org/ 

 

  

A Direção da AC RIM Portugal 

 

 

https://www.ac-rim.org/
https://www.ac-rim.org/dia-mundial-do-cancro-do-rim
https://www.ac-rim.org/

