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T E R A P I A

Durante práticas de contemplação, são desencadeados no 
cérebro processos químicos que produzem reações benéficas 
com poderoso efeito ansiolítico, o que não só favorece o 
sistema imunológico como também reduz sintomas de ansiedade, 

depressão e mal-estar causados pela quimioterapia

      
A força da 

ioga na luta 
contra o câncer

O câncer é uma das principais causas de morte no mundo. Além 
dos graves sintomas e efeitos colaterais do tratamento (como 
dor, fadiga e náuseas), os pacientes costumam enfrentar 
ansiedade, insegurança, desânimo, medo e estresse – que 

provocam impacto substancial na qualidade de vida. O diagnóstico asso-
ciado ao desafio psicológico é caracterizado por muitos desafios. A pessoa 
precisa dar conta de vários ajustes em sua rotina, já que há interrupção da 
atual situação de vida, sendo necessário reavaliar as direções e decisões a 
serem tomadas e ter tolerância para suportar constantes incertezas dessa 
fase. Muitos pacientes passam a apresentar sintomas de depressão – o que, 
para alguns especialistas, é considerado uma resposta normal à ameaça 
existencial, e não um processo psicopatológico. Há casos, porém, em que 
esse estado surge de forma mais severa e duradoura.

Nesse sentido, técnicas que favoreçam o fortalecimento emocional e 
imunológico podem ser importantes não só para a melhoria da qualidade de ©
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vida do paciente, mas também para a eficácia da 
terapêutica. É o caso da ioga, antiga disciplina 
oriental e uma das mais utilizadas intervenções 
dentro das chamadas terapias mente-corpo 
(mind-body interventions) que tem por base a 
prática de posturas físicas específicas, respiração, 
relaxamento e meditação. Essas técnicas vêm sen-
do investigadas há anos devido à sua eficácia no 
tratamento dos transtornos mentais associados 
ao câncer (estresse, depressão, ansiedade etc.) e 
como determinantes no controle de sintomas da 
doença, uma vez que favorecem o fortalecimento 
do sistema imunológico dos pacientes. 

Recentemente, pesquisadores notaram que 
a meditação é capaz de reforçar o sistema imu-
nológico tanto de pessoas saudáveis quanto de 
doentes. Quando trazemos à mente algo ruim, 
o pensamento gerado no córtex pré-frontal 
(área responsável pelo planejamento de ações 
e pela tomada de decisões, uma espécie de 
maestro do nosso cérebro) rapidamente se 
projeta para o sistema límbico, envolvido no 
processamento das emoções. O hipotálamo é 
então ativado pelo chamado eixo hipotalâmico- 
pituitário-adrenal (HPA) e o cortisol (hormônio 
do estresse) é sintetizado. Se essa situação 

for recorrente – como nas ocasiões em que 
enfrentamos situações difíceis –, o sistema 
imune acaba se enfraquecendo. 

Mas, se com a prática de técnicas contem-
plativas específicas esses estados mentais forem 
substituídos por bons pensamentos, o impacto 
positivo no sistema imune muitas vezes se torna 
evidente. Durante a contemplação, o cérebro pa-
rece desencadear uma cascata de reações benéfi-
cas que acabam produzindo um efeito ansiolítico 
poderoso, capaz de alterar o funcionamento do 
sistema imunológico e toda a dinâmica emocio-
nal do paciente. Entre as modificações neuroquí-
micas estão, por um lado, o aumento da atividade 
parassimpática, gabaérgica e serotonérgica, dos 
níveis de endorfina e a diminuição da síntese de 
norepinefrina; e, por outro, a diminuição dos ní-
veis de cortisol. Essas mudanças experimentadas 
durante a ioga podem se transformar em traços, 
levando – a longo prazo – à consolidação da 
prática e aumentando as chances de prevenção 
de futuros episódios de ansiedade, depressão, 
estresse e doenças psicossomáticas – algo que 
parece determinante no tratamento de indivíduos 
com câncer.

MENOS SOFRIMENTO
Embora a literatura científica sobre o uso de 
técnicas contemplativas como ioga e medita-
ção no tratamento do câncer ainda seja limi-
tada, alguns estudos indicam que tais práticas 
podem ser consideravelmente eficazes não 
só na redução dos sintomas de ansiedade e 
estresse, mas também na manutenção do es-
tado de bem-estar. Em um estudo controlado 
realizado em 2007 na Universidade Colúmbia, 
em Nova York, a psicóloga Alyson Moadel, 

Quando trazemos à mente algo ruim, o pensamento gerado no córtex pré-frontal 
rapidamente se projeta para o sistema límbico, envolvido no processamento das 
emoções; o hipotálamo é então ativado pelo chamado eixo hipotalâmico-pituitário-
adrenal (HPa) e o cortisol (conhecido como hormônio do estresse) é sintetizado. Se 
essa situação ocorrer com frequência, o sistema imune pode fi car fragilizado. 

Perspectivas preocupantes
a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que em 2030 deverá 
haver 27 milhões de novos casos incidentes de câncer em todo o mundo. 
Nesse ano, 17 milhões de pessoas vão morrer em decorrência da doença e 
75 milhões continuarão vivas, enfrentando a patologia. a maior incidência 
será em populações de baixa e média rendas. Segundo o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), em 2013 é esperado no Brasil o diagnóstico de 
aproximadamente 520 mil casos novos. Entre os homens, os tipos mais 
comuns da doença são os de pele (não melanoma), próstata, pulmão, 
cólon e reto e estômago. Mulheres são mais afetadas pelo câncer de pele 
(não melanoma), mama, colo do útero, cólon e reto e glândula tireoide.

Córtex pré-frontal

Hipotálamo

Glândula supra-renal
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PaRa SaBER MaIS
Infl uence of yoga on mood 
states, distress, quality of 
life and immune outcomes 
in early stage breast cancer 
patients undergoing surgery. 
Rao R., Nagendra H.R., Ra-
ghuram N., Vinay C; Chan-
drashekara S; Gopinath K., 
Srinath B., em International 
Journal of Yoga, 1:1, págs. 
11-20, 2008.
Randomized controlled trial 
of yoga among a multieth-
nic sample of breast cancer 
patients: effects on quality 
of life. Moadel A., Shah C., 
Wylie-Rosett J,. Harris M., 
Patel S., Hall C., Sparano J., 
em Journal of Clinical Oncolo-
gy, 25 (28), págs. 4387- 4395, 
2007.
Psychological adjustment 
and sleep quality in a rando-
mized trial of the effects of 
a Tibetan yoga intervention 
in patients with lymphoma. 
Cohen L., Warneke C., Fouladi 
R., Rodriguez M., Chaoul- 
Reich A., em Cancer, 15 (100), 
págs. 253-2260, 2004. m ce

professora do Departamento de Medicina da 
Divisão de Oncologia da Escola de Medicina 
Albert Einstein, em Nova York, separou vo-
luntários em tratamento de câncer em dois 
grupos. Em um deles, durante 12 semanas, 
pacientes participaram de sessões de hatha 
ioga. Já os integrantes do outro grupo, de 
controle, aguardavam numa “lista de espera” 
para ter acesso à atividade. Ao final do experi-
mento, os autores observaram que apenas no 
grupo de ioga houve redução da ansiedade e 
de uma variável que os pesquisadores deno-
minaram “sofrimento psicológico”. O grupo 
de controle, que não participou da prática, 
teve aumento do “sofrimento relacionado ao 
estado de humor”. Cientistas constataram 
também que todas as melhoras observadas 
pelos praticantes eram mantidas até três me-
ses após o término do estudo. 

Diversos tipos de ioga têm sido utilizados 
nesse contexto: hatha ioga, ioga restaurativa, 
iyengar ioga e ioga tibetana. Independente-
mente da modalidade, as evidências parecem 
sempre apontar para ganhos psicológicos dos 
pacientes com câncer. Em estudo controlado, 
em que foram utilizadas durante sete semanas 
técnicas de ioga em pacientes com linfoma, 
observaram-se melhoras significativas na qua-
lidade do sono das pessoas que a praticaram: 
elas passaram a dormir melhor, por mais tempo. 
O psicólogo Lorenzo Cohen, professor do De-
partamento Geral de Oncologia da Divisão de 
Medicina do Câncer da Universidade do Texas 
e responsável pelo estudo, concluiu ainda que 
esses benefícios se mantinham meses após os 
pacientes encerrarem as sessões. 

Em 2008, cientistas notaram que as melho-
ras observadas no perfil psicológico de pes-
soas em tratamento se refletiam também em 
seu padrão imunológico. Na Índia, o médico 
Raghavendra Rao, pesquisador da Fundação 
Swami Vivekananda Yoga e do Instituto de 
Oncologia de Bangalore, demonstrou que 
praticantes de ioga apresentaram reduções 
significativas nos níveis de ansiedade, de-
pressão, sofrimento e sintomas relacionados 
ao tratamento quimioterápico. Também foi 
constatada nesses casos menor redução de 
linfócitos T CD56 (células de defesa; NK, 
natural killers, na sigla em inglês) no período 
pós-operatório, o que sugere menos imunos-

supressão após a cirurgia. É importante lem-
brar que a supressão transitória da atividade 
dessas células é frequentemente observada 
após um procedimento cirúrgico. A disfunção 
passageira pode criar um ambiente favorável 
ao surgimento de metástase. Além disso, 
alterações na atividade e número das células 
NK podem ser afetadas por estados de humor. 
Os autores observaram reduções drásticas nos 
níveis de linfócitos CD4, CD8 e CD56 após 
cirurgia apenas no grupo de controle. 

FaZER aLGO POR SI MESMO 
Estudos mais recentes na área exploram a eficácia 
dessa prática em diferentes diagnósticos (como 
linfoma, câncer de mama, de ovários, de prósta-
ta), estágios da doença e modalidades de trata-
mento. Apesar da heterogeneidade, as práticas 
contemplativas são bem toleradas por todos os 
pacientes, e a aderência costuma ser boa. Como 
a ioga lida com o corpo e a mente, é possível con-
siderar que os pacientes acabam se beneficiando 
tanto física quanto emocionalmente.

A ioga e suas diversas técnicas compreen-
dem um sistema integral que cria harmonia e 
equilíbrio em todos os níveis: corpo, mente, 
emoções e espírito. Quando esse equilíbrio é 
perturbado por uma doença grave, a prática 
pode ajudar de diversas maneiras no processo 
de reestruturação, uma vez que fortalece o de-
senvolvimento de recursos internos como auto-
consciência, percepção de si mesmo, resiliência, 
estabilidade e confiança. O desenvolvimento 
desses atributos auxilia os pacientes a encarar 
o desafio com maior tranquilidade e autono-
mia, nutrindo a sensação de que, mesmo em 
meio ao sofrimento, é possível fazer algo por 
si mesmo – o que é fundamental em qualquer 
processo de cura.       

No Brasil
Instituições brasileiras tradicionais no tratamento do câncer já contam 
com um programa de medicina integrativa que inclui práticas como 
meditação e ioga. O Hospital albert Einstein, em São Paulo, por 
exemplo, criou um programa específi co para os pacientes em tratamento 
de câncer, o Saúde além da Cura. Coordenado pelo médico Paulo de 
Tarso Lima, promove sessões de técnicas contemplativas. O Hospital 
Universitário de Brasília também oferece aulas gratuitas de meditação 
sob a supervisão dos médicos Juarez Castellar e Eduardo Tosta, da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília (UnB).


