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Quin era l’objectiu del projecte? 

Essencialment, avaluar si una intervenció de dieta i exercici d’una durada determinada 

era capaç d’assolir un bon control del pes en supervivents de càncer de mama. 

Addicionalment, també es volia avaluar si la intervenció proposada és capaç d'induir 

canvis saludables en la composició corporal, per exemple, en el percentatge de massa 

grassa, i millores en la qualitat de vida. També volíem recollir, processar i 

emmagatzemar mostres de sang de tantes pacients com fos possible per tal de ser 

utilitzades en estudis posteriors. 

 

Què ha descobert? 

Encara som en la fase de completar el recull de dades de les últimes participants 

incloses. Esperen finalitzar aquest procés durant l’any en curs i disposar de 620 

participants amb dades completes i depurades per avaluar els objectius esmentats. 

Tanmateix, a hores d’ara, no s’ha dut a terme l’anàlisi de dades per tal de respondre 

als objectius. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Els resultats esperats, si resulten d’acord amb la nostra hipòtesi, han de servir de base 

per modificar la pràctica clínica en el maneig de les supervivents de càncer de mama 



no metastàtic (estadis I a III). Aquestes pacients, un cop finalitzat el seu tractament 

oncològic estàndard (incloent-hi cirurgia, radioteràpia i/o quimioteràpia) poden, a més, 

seguir tractament hormonal o d’immunoteràpia en funció de les característiques 

moleculars del tumor. Nosaltres proposem que en aquestes pacients cal incorporar, de 

manera rutinària, el suport nutricional i d’activitat física per assolir un abordatge 

integral. Tot i que aquest abordatge s’hauria d’enfocar de manera prioritària a les 

pacients amb sobrepès i/o obesitat, es pot adreçar a totes les dones, incloses les que 

tenen un IMC en el rang de normalitat, personalitzant el tipus d’intervenció. En les 

seves fases inicials, aquest abordatge terapèutic complementari ha ser dut a terme per 

personal qualificat i específicament format. En estudis futurs podem considerar, com ja 

s’ha suggerit en altres països, que l’inici d’aquest suport nutricional i d’exercici físic pot 

començar durant el tractament, sense necessitat d’esperar a la finalització de la ràdio 

i/o quimioteràpia. Finalment, a banda de l’evidència empírica, per tal d’aportar claus 

per la interpretació dels mecanismes biològics, proposarem nous projectes basats en 

les mostres de sang recollides immediatament abans i després de la intervenció de les 

participants de l’estudi. 

 

 


