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RESUMO 

SILVA, Gabriela Bomfim da. Os benefícios do exercício terapêutico para pacientes 

portadores de leucemia mieloide aguda hospitalizados durante a fase de tratamento 

quimioterápico. 2022. 43. Monografia. (Especialização em oncologia) – Hospital Central do 

Exército. Rio de Janeiro, 2022. 

A Leucemia Mieloide Aguda (LMA) é uma doença clonal do tecido hematopoiético que se 

caracteriza pela proliferação anormal de células progenitoras da linhagem mieloide, 

ocasionando consequentemente o aparecimento de neutropenia, anemia e plaquetopenia. O 

tratamento padrão da LMA é a quimioterapia, e em alguns casos, seguida de transplante de 

medula óssea. O tratamento acarreta diversas sequelas e efeitos adversos aos pacientes, 

como por exemplo a fadiga oncológica. A fadiga relacionada ao câncer é uma das principais 

queixas dos pacientes, definida como uma sensação angustiante, persistente e subjetiva de 

cansaço ou exaustão físico, emocional e/ou cognitivo. Tem sido demonstrado evidências 

científicas robustas do exercício físico para pacientes oncológicos, no combate aos sintomas 

como: ansiedade, depressão, fadiga, qualidade de vida, linfedema e função física. Este estudo 

objetiva elucidar através da revisão na literatura sobre os exercícios fisioterapêuticos para os 

pacientes portadores de leucemia mieloide aguda que se encontram hospitalizados em 

tratamento quimioterápico. Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados MEDLINE, PEDro, 

BVS, LILACS e SciELO.  Os critérios de inclusão estabelecidos foram os artigos publicados na 

íntegra, que abordem o exercício em pacientes portadores de LMA hospitalizados com idade 

superior ou igual a 18 anos, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, indexados 

nas bases de dados entre os anos de 2014 e 2021. Foram selecionados seis artigos ao todo, e 

como principais benefícios foram constatados a melhora da fadiga durante as atividades de 

vida diária, sintomas psicológicos, qualidade de vida através de combinações de exercícios, 

força muscular, resistência e prevenção da pneumonia. Os estudos apontam para a 

viabilidade, o benefício e a segurança do exercício terapêutico executado por pacientes com 

leucemia mieloide aguda que se encontram em tratamento quimioterápico, todavia, mais 

pesquisas são necessárias. 

Palavras-chave: exercício terapêutico; leucemia mieloide aguda; quimioterapia; fadiga 

oncológica. 



 
 

ABSTRACT 

 

SILVA, Gabriela Bomfim da. The benefits of therapeutic exercise for patients with acute 

myeloid leukemia hospitalized during the chemotherapy treatment phase. 2022. 43. 

Monograph. (Specialization in Oncology) – Hospital Central do Exército. Rio de Janeiro, 2022. 

 

Acute Myeloid Leukemia (AML) is a clonal disease of the hematopoietic tissue that is 

characterized by the abnormal proliferation of myeloid progenitor cells, consequently causing 

the appearance of neutropenia, anemia and thrombocytopenia. The standard treatment for 

AML is chemotherapy, and in some cases, followed by bone marrow transplantation. The 

treatment causes several sequelae and adverse effects to patients, such as cancer fatigue. 

Cancer-related fatigue is one of the main complaints of patients, defined as a distressing, 

persistent and subjective feeling of tiredness or physical, emotional and/or cognitive 

exhaustion. Robust scientific evidence of physical exercise for cancer patients has been shown 

to combat symptoms such as anxiety, depression, fatigue, quality of life, lymphedema and 

physical function. This study aims to elucidate through literature review on physical therapy 

exercises for patients with acute myeloid leukemia who are hospitalized undergoing 

chemotherapy. A search was carried out in the MEDLINE, PEDro, BVS, LILACS and SciELO 

databases. The inclusion criteria established were articles published in full, addressing exercise 

in hospitalized AML patients aged 18 years or older, published in Portuguese, English and 

Spanish, indexed in the databases between the years of 2014 and 2021. Six articles were 

selected in total, and the main benefits were the improvement of fatigue during activities of 

daily living, psychological symptoms, quality of life through combinations of exercises, muscle 

strength, resistance and prevention of pneumonia. Studies point to the feasibility, benefit and 

safety of therapeutic exercise performed by patients with acute myeloid leukemia who are 

undergoing chemotherapy, however, more research is needed. 

 

Keywords: therapeutic exercise; acute myeloid leukemia; chemotherapy; oncological fatigue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 EPIDEMIOLOGIA 

 

O câncer é considerado um problema de saúde pública mundial, caracterizado como 

uma doença crônica com mais de 100 tipos diferentes, não transmissível, que impacta no 

adoecimento da população. O Brasil vem sofrendo mudanças no perfil epidemiológico, com 

alterações nas causas de morbidade e mortalidade. Segundo o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA) (2020), as três principais mudanças são o crescimento da morbimortalidade pelas 

doenças crônicas não transmissíveis e pelas causas externas. O deslocamento da carga de 

morbimortalidade dos grupos mais jovens para grupos mais idosos, e a situação em que 

predomina a morbidade, causando grande impacto nos sistemas de saúde. 

Define-se o câncer como uma doença com crescimento celular de forma desordenada, 

ocorrendo uma perda do controle da divisão celular e uma capacidade de invadir outras 

estruturas orgânicas (figura 1).  O diagnóstico muitas vezes é ameaçador e com consequências 

importantes para a vida dos pacientes e seus familiares (INCA, 2020; TONINI et al., 2019). 

 

As células podem sofrer mutações genéticas que alteram o DNA, e assim passam a 

receber instruções erradas para as suas atividades. Essas mudanças podem ocorrer em genes 

denominados proto-oncogenes, que estão inativados em células normais. Caso seja ativado 

são transformados em oncogenes, que são as células cancerosas (INCA, 2020). 

Além disso, o câncer é considerado uma das quatro principais causas de morte 

prematura na maioria dos países, que ocorre antes dos 70 anos de idade. De acordo com a 

estimativa mundial do ano de 2018, ocorreram 18 milhões de casos novos de câncer e 9,6 
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milhões de mortes. Segundo dados da Organização Mundial da saúde (OMS) (tabela 1), em 

2020 foram 19 292 789 novos casos de câncer no mundo, com risco de 20,4% de desenvolver 

câncer antes dos 75 anos de idade. Os 5 cânceres mais frequentes no mundo, em ambos os 

sexos, são: mama, pulmão, colorretal, próstata e estômago (OMS, 2020). 

 

No Brasil, segundo a estimativa do INCA (2019) para o triênio de 2020-2022 (Tabela 2), 

aponta 625 mil casos novos de câncer.  O câncer de pele não melanoma como o mais incidente 

(177 mil), em 2° câncer de mama e próstata (66 mil cada), em 3° cólon e reto (41 mil), em 4° 

pulmão (30 mil) e em 5°estômago (21 mil).  

 

1.2 TUMORES HEMATOLÓGICOS 

 

As neoplasias hematológicas não estão no ranking dos mais incidentes no Brasil e no 

mundo, mas segundo dados da OMS de 2020 (Tabela 3), o Linfoma não Hodgkin ficou em 12° 
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lugar de casos novos no mundo com 544 352 casos, Leucemia em 14° com 474 519, Mieloma 

múltiplo em 22° com 176 404, linfoma de Hodgkin em 27° com 83 087. 

 

O número de casos novos de leucemia esperados para o Brasil, para cada ano do 

triênio 2020-2022, será de 5.920 casos em homens e de 4.890 em mulheres, linfoma não 

Hodgkin com 6.580 casos em homens e de 5.450 em mulheres e linfoma de Hodgkin com 

1.590 casos em homens e de 1.050 em mulheres (INCA, 2019). 

Diante desses dados epidemiológicos, é preciso compreender melhor sobre as 

neoplasias hematológicas. Segundo Tonini e colaboradores (2019), as “neoplasias 

hematológicas correspondem a um grupo heterogêneo de doenças que afetam o sistema 

hematopoiético da medula óssea, e os órgãos mais envolvidos são: sangue, medula óssea, 

gânglios linfáticos, baço e fígado.” 
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 No sistema hematopoiético normal, as células-tronco são responsáveis pela produção 

de todas as células sanguíneas na medula óssea, em um processo chamado hematopoese, e 

se transformam em diferentes tipos celulares e um processo denominado diferenciação 

(ABRALE, 2020). 

 A maioria das neoplasias malignas não possui uma etiologia definitiva, porém a mais 

aceitável é que resultem de mutações que facilitem a sobrevida celular, surgindo de linhagens 

celulares (clones) que são mutações que surgem do acaso por acidentes ocorridos no DNA 

(BERNARD et al, 2000). Existem diversos tipos de neoplasias hematológicas, entre as mais 

comuns são os linfomas, mielomas, leucemias síndromes mielodisplásicas e doenças 

mieloproliferativas. Essas doenças refletem aproximadamente 7% dos novos diagnósticos de 

câncer em todo o mundo (KNIPS et al., 2019). 

O Linfoma é dividido em dois tipos morfológicos: Linfoma de Hodgkin (LH), que 

representa em 30% dos tipos de linfoma e o Linfoma não Hodgkin (LNH). Trata-se de uma 

neoplasia do sistema linfático onde as células do tecido linfóide (células B e T) crescem de 

forma desordenada. Os Linfócitos B produzem anticorpos que estão presentes na medula 

óssea, local importante para a sua função, e os Linfócitos T, que possuem várias funções, 

dentre elas a de auxiliar os linfócitos B na produção de anticorpos (ABRALE, 2020; TONINI et 

al., 2019). 

Existem mais de 20 tipos de linfoma definidos pela Citopatologia e as células B 

correspondem cerca de 80-85% dos casos, ambos apresentando comportamentos, sinais e 

graus de agressividade diferentes dependendo do estadiamento, mas a principal diferença 

entre o LH e o LNH está na apresentação celular (ABRALE, 2020; TONINI et al., 2019). 

Segundo a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, o LH é definido como uma 

neoplasia do tecido linfoide caracterizada pela presença de células de Reed-Sternberg e/ou 

células de Hodgkin e apresenta alto índice de cura no primeiro tratamento, sendo mais 

sensível a quimioterapia. Enquanto o LNH não tem um tipo celular característico e possui 

diversos subtipos, e alguns deles são mais resistes aos tratamentos, sendo necessário uma 

segunda opção de terapia (ABRALE, 2020; TONINI et al., 2019). 

Os pacientes com linfoma irão apresentar um mesmo quadro clínico, sendo 

diferenciado através da biópsia, com a presença de gânglios aumentados e indolor, 

apresentando nódulos na região do pescoço, virilha e axilas. Outros sintomas são suor 
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noturno, febre, perda de peso sem motivo aparente, fadiga, prurido e esplenomegalia 

(ABRALE, 2020; TONINI et al., 2019).  

Outra neoplasia bastante comum é o Mieloma Multiplo, considerado um tumor 

maligno progressivo e incurável de células B, caracterizada pela proliferação desregulada e 

clonal de plasmócitos na medula óssea. Essas células são responsáveis pela produção no corpo 

de imunoglobulinas monoclonais ou anticorpos. Os sintomas que ocorrem no avanço da 

doença são a destruição óssea, falência renal, supressão da hematopoese e maior risco de 

infecções (MANGAN, 2005; KYLE et al., 2003). 

As Síndromes mielodisplásicas são um grupo heterogêneo de doenças clonais das 

células-tronco hematopoiéticas, com grande variação de manifestações clínicas e patológicas 

relacionadas com citopenias de uma ou mais linhagens hematopoiéticas. A síndrome 

mielodisplásica possui o risco de evolução para Leucemia Mieloide Aguda (LMA) (NIMER, 

2008). 

Para esse estudo o enfoque está nas Leucemias, definido como um câncer da medula 

óssea relacionado a um erro genético no processo de maturação das células hematopoiéticas 

(Figura 2), pela diferenciação limitada de mieloblastos ou linfoblastos, proliferação 

desregulada de células anormais e alteração na produção de células sanguíneas normais. Os 

mecanismos para a gênese da leucemia ainda são pouco compreendidos (MORAES et al., 

2014; TONINI et al., 2019). 

Existem mais de 12 tipos de leucemias, e são classificadas segundo o tipo de célula 

sanguínea que se torna cancerosa, se cresce rápido ou lentamente, caracterizando a doença 

aguda ou crônica. A leucemia acontece mais frequentemente em adultos com mais de 55 

anos, mas também é o câncer mais comum em crianças menores de 15 anos. São quatro 

principais tipos: leucemia mieloide aguda (LMA), leucemia mieloide crônica (LMC), leucemia 

linfocítica aguda (LLA) e leucemia linfocítica crônica (LLC) (INCA, 2019). 
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As leucemias crônicas, são formadas por alterações moleculares que são 

caracterizadas por uma multiplicação celular desordenada de forma lenta e prolongada, e as 

leucemias agudas são formadas por células jovens, os blastos. Com isso, as células não 

conseguem realizar suas funções normais e ocupam a medula óssea dificultando a produção 

de novas células da série sanguínea, causando anemia e/ ou trombocitopenia (TONINI et al., 

2019). 

 Os tipos mais comuns de leucemia possuem características diferentes, a LMA ocorre 

tanto em adultos (80%) como em crianças (15-20%), mas a incidência aumenta com o 

envelhecimento. A LMC acomete principalmente adultos, a LLA é o tipo mais comum em 

crianças, mas também ocorre em adultos e a LLC desenvolve na maioria das pessoas 

diagnosticadas com mais de 55 anos, afetando raramente as crianças (INCA, 2021). 

As leucemias possuem fatores de risco que não estão bem estabelecidos na literatura, 

entretanto existe a suspeita de fatores com maior chance de desenvolver alguns tipos 

específicos da doença, como por exemplo, o tabagismo, benzeno, radiação ionizante, 

quimioterapia, exposição ocupacional ao formaldeído, produção de borracha, síndrome de 

Down, doenças hereditárias (LMA), síndrome mielodisplásica e outras desordens sanguíneas 

(LMA), história familiar, exposição a agrotóxicos, solventes, vírus das hepatites B e C (TONINI 

et al., 2019). 

Diante dessas alterações fisiopatológicas, o indivíduo com leucemia pode apresentar 

sintomas como fraqueza, fadiga, palidez cutânea causada pela anemia, sangramento de 
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mucosa, equimoses, petéquias relacionadas a trombocitopenia, neutropenia febril e 

infecções, hiperuricemia, sinusite, dispnéia, síndrome da veia cava inferior e dor óssea. Além 

desses sintomas a leucemia pode evoluir com linfonodomegalias, esplenomegalias e 

hepatomegalia (TONINI et al., 2019). 

 

1.3 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 

 

A leucemia mieloide aguda é definida como uma doença clonal do tecido 

hematopoético que se caracteriza pela proliferação anormal de células progenitoras da 

linhagem mieloide (mieloblastos), ocasionando produção insuficiente de células sanguíneas 

maduras normais, consequentemente o aparecimento da neutropenia, anemia e 

plaquetopenia. (ABRALE, 2020; SILVA et al., 2006).  

Silveira e Arraes (2008) descrevam os sinais e sintomas da LMA como fadiga, cansaço, 

dispneia durante atividades de vida diárias, tontura, desmaio, cefaléia, palidez, sintomas 

devido a leucopenia, infecções frequentes, febre, hematomas, petéquias, sangramentos, 

inapetência, perda de peso sem motivo aparente, baço e fígado aumentados. Todos esses 

sinais e sintomas são resultantes da neutropenia, anemia e plaquetopenia. 

Os subtipos da LMA são descobertos em laboratório, e o diagnóstico requer a 

identificação de 20% ou mais de blastos no sangue periférico e/ou medula óssea confirmados 

no mielograma. Segundo o protocolo e diretriz terapêutica em Oncologia do Ministério da 

Saúde (MS), os exames iniciais para o diagnóstico são o hemograma completo, citomorfologia 

e citoquímica das células blásticas, biópsia de medula óssea, imunofenotipagem, avaliação 

citogenética e avaliação por biologia molecular (BRASIL, 2014). 

Os subtipos da LMA são classificados segundo a alteração citogenética ou molecular, 

de acordo com a OMS (quadro 1), e são importantes para definir o prognóstico e o risco de 

recaída da doença (LORENZI, 2006).  Além disso são classificados de acordo com sua linhagem 

e evolução (quadro 2), com características morfológicas e citoquímicas das células blásticas. A 

classificação FAB- Franco-Americano-Britânico relata que a “presença de mais 30% de células 

blásticas na medula é uma característica de LMA, e que essa poderia ser subdividida em oito 

subtipos, de M0 a M7, de acordo com o grau de diferenciação dos progenitores mieloides” 

(BENNETT et al., 1976; RULINA et al., 2010). A classificação da OMS é a mais recente, mas a 

classificação FAB ainda é amplamente utilizada. 
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1.4 TRATAMENTO PARA LMA 

 

O tratamento padrão da LMA é a utilização de quimioterapia, e em alguns casos, 

seguida de transplante de medula óssea. É iniciado um esquema de quimioterapia de indução, 

com o intuito de atingir a remissão completa da doença e consequente restauração das células 

sanguíneas normais (BATTAGLINI et al, 2009; BRASIL, 2014), seguido de 1 a 4 ciclos de 
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consolidação com quimioterápicos ou transplante de medula, esse último para quem tem alto 

risco de recaída. (KNIPS et al., 2019; DENTI et al., 2020). 

Segundo o protocolo de tratamento para LMA do Ministério da Saúde (2014), o 

objetivo é fazer com que a medula óssea atinja menos de 5% de mieloblastos, neutrófilos 

acima de 1.000/ mm3 e plaquetas acima de 100.000/mm3. Para o paciente ser considerado 

potencialmente curado deve permanecer por 2 a 3 anos sem recidiva, para então o risco de 

recaída da LMA diminuir para menos de 10%. 

A quimioterapia de indução mais comumente utilizada para LMA engloba a citarabina 

por sete dias e a antraciclina (daunorrubicina ou idarrubicina) por 3 dias. Outros 

medicamentos podem ser utilizados ou alterados segundo a necessidade. Esse tratamento 

pode causar efeitos indesejáveis pela toxicidade, caso sejam graves, a quimioterapia pode ter 

que ser diminuída ou suspensa por um período (GHEYASI et al., 2019; ABRALE, 2020).         

   De acordo com a American Cancer Society (ACS) (2018), a citarabina em altas dores 

pode desencadear secura ocular e causar efeitos em determinadas partes do cérebro, 

causando problemas na coordenação motora ou equilíbrio. Quando ocorre esses sintomas, 

pode ser reduzido ou interrompido a dose do medicamento. As antraciclinas, como 

daunorrubicina ou idarrubicina, podem acarretar sequelas no coração, por isso são 

contraindicadas em pacientes com problemas cardíacos. 

O tratamento com quimioterapia geralmente causa diversos outros efeitos colaterais, 

como ulcerações na boca, diarreia, perda temporária do cabelo, erupções cutâneas, náusea e 

vômitos, fadiga oncológica, síndrome de lise tumoral e infertilidade. Além desses sintomas, 

podem ocorrer neuropatia periférica induzida pela quimioterapia, que inclui sintomas como 

dor, sensibilidade alterada, diminuição ou ausência de reflexos, fraqueza muscular, redução 

na aptidão aeróbica, resistência, equilíbrio estático, dinâmico e marcha, contribuindo para 

uma dificuldade na realização das atividades da vida diária (DUREGON et al., 2018; 

STRECKMANN et al., 2014; SERETNY et al., 2014). 

Mesmo a quimioterapia de indução promovendo remissão completa nos pacientes 

com LMA, o transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) é a única abordagem 

curativa para pacientes com LMA após recidiva. O risco de recidiva pode ser calculado no início 

do diagnóstico, pela presença de alterações citogenéticas e de mutações gênicas nas células 

leucêmicas (DÖHNER, 2010). 
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O TCTH consiste em realizar uma administração de células-tronco para repor as células 

destruídas pela terapia intensiva, restaurando a medula óssea para formar novas células 

saudáveis. Existem três tipos de transplante de medula óssea: “Alogênico (quando a medula 

óssea vem de um doador compatível - irmão ou do banco de doadores) ou parente (irmão, 

pais, filhos) metade compatível; Autólogo (quando a medula óssea vem do próprio paciente); 

e Singênico (entre irmãos gêmeos) (ABRALE, 2020)” 

O transplante alogênico de células hematopoiéticas, geralmente está associado a 

hospitalização com duração de pelo menos 4 semanas. O próprio tratamento, os efeitos 

colaterais relacionados à terapia, o repouso no leito e a inatividade física levam a um declínio 

geral no desempenho físico, consumo máximo de oxigênio, fraqueza muscular e diminuição 

da qualidade de vida (BUEHRING et al., 2011; SCOTT et al., 2016) 

 

1.5 FADIGA ONCOLÓGICA 

 

Borges e colaboradores (2018) definiram um dos efeitos colaterais da quimioterapia, 

a fadiga, como uma sensação subjetiva de cansaço físico ou exaustão desproporcional ao nível 

de atividade. A fadiga relacionada ao câncer é uma das principais queixas dos pacientes 

durante a quimioterapia, segundo Mustian e colaboradores (2012) é definida como “uma 

sensação angustiante, persistente e subjetiva de cansaço ou exaustão físico, emocional e/ou 

cognitivo relacionado ao câncer e ao tratamento do câncer.”  

Muitos pacientes relatam a experiência da fadiga por meses ou anos, mesmo após o 

tratamento bem-sucedido. Esse sintoma pode persistir em até 25% dos sobreviventes de 

câncer por muitos anos após o término do tratamento e contribui para a dificuldade de 

retorno ao trabalho, independência nas atividades e na qualidade de vida. Além disso, o risco 

de desenvolver de doenças cardiovasculares podem ser elevados, devido a alguns 

tratamentos para o câncer. A mortalidade cardiovascular está aumentando e é uma das 

principais causas de morte em pacientes pós-tratamento para o câncer (CAMPBELL et al., 

2019). 

Revisões sistemáticas demonstraram que a atividade física e os exercícios aeróbicos 

têm sido úteis para diminuir a perda de musculatura esquelética, redução da fadiga e melhora 

da qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento (MILADINIA et al., 2018; MENESES-

ECHAVEZ et al., 2015; DENNETT et al., 2016).  
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1.6 EXERCÍCIO TERAPÊUTICO 

 

A fisioterapia é uma ciência voltada para os processos de recuperação do indivíduo, 

integrando e aplicando diversos conhecimentos de anatomia, cinesiologia, patologia e 

ciências comportamentais, com o objetivo de prevenir, manter e restaurar a integridade dos 

movimentos, órgãos, sistemas e funções (KISNER; COLBY, 2016). A oncologia é uma 

especialidade nova da fisioterapia e tem como objetivo preservar, prevenir e restaurar a 

integridade cinético-funcional dos distúrbios causados pelo tratamento oncológico (FARIA, 

2010). 

Os pacientes com LMA suportam longas terapias durante o tratamento e 

frequentemente requer hospitalização, causando imobilidade, e esta é amplamente 

conhecida por diminuir o nível de desempenho físico. Embora as orientações de manter 

repouso absoluto e evitar exercícios intensos seja ultrapassado, alguns profissionais ainda 

recomendam devido a anemia severa e a trombocitopenia recorrente nestes pacientes. Em 

contrapartida, a incapacidade de realizar as atividades da vida diária os restringe, diminui a 

qualidade de vida e pode influenciar na terapia médica (KNIPS et al., 2019). 

Encurtar o tempo entre o diagnóstico e o término do tratamento é importante para 

alcançar a remissão e aumentar a taxa de sobrevida em pacientes com LMA. No entanto, a 

gravidade dos sintomas e efeitos colaterais podem diminuir a adesão ao tratamento, por 

exemplo, a fadiga relacionada ao câncer que pode levar ao descondicionamento físico e 

diminuição da qualidade de vida (LEAK et al., 2015; BRYANT et al., 2016). 

Estudos comprovam que o exercício físico pode auxiliar na manutenção das funções 

neuromusculares, no combate à fadiga e à caquexia, contribuindo para um melhor 

desempenho físico, emocional e qualidade de vida dos pacientes com leucemia, durante e 

após o tratamento convencional (quimioterapia e radioterapia) e TCTH (INCA, 2008; TABBARA 

et al., 2002). 

Segundo as recomendações da American College of Sports Medicine (ACSM), existem 

evidências cientificas robustas do exercício físico para cada sintoma no paciente com câncer, 

como ansiedade, depressão, fadiga, qualidade de vida, linfedema e função física. Para um 

desses sintomas, a fadiga, é recomendado um programa de treinamento que duram pelo 

menos 12 semanas, com exercício aeróbico de intensidade moderada três vezes por semana 
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reduzindo significativamente a fadiga relacionada ao câncer durante e após o tratamento 

(CAMPBELL et al., 2019). 

 Um programa de exercício proposto por Keogh e Macleod (2012), demonstrou eficácia 

no combate a fadiga em pacientes portadores de câncer de próstata, onde foram realizadas 

de 2 a 3 vezes por semana, um treinamento de resistência de intensidade moderada. O efeito 

do exercício foi mais forte para o exercício de intensidade moderada a vigorosa, enquanto o 

efeito do treinamento de baixa intensidade foi fraco e pouco provável na redução da fadiga. 

Um ensaio clínico realizado por Adamsen e colaboradores (2009), constatou que o 

exercício de alta e baixa intensidade reduziu a fadiga e melhorou a vitalidade, capacidade 

aeróbia, força muscular, funcionalidade e bem-estar emocional, em 235 pacientes com câncer 

avançado ou em tratamento com quimioterapia adjuvante.  O benefício também foi 

constatado no estudo de Wehrle e colaboradores (2019), que realizou um treinamento de 

resistência em pacientes com Leucemia aguda, melhorando a força máxima e a capacidade de 

resistência, mesmo durante o tratamento intensivo. Um estudo realizado por Chang e 

colaboradores (2008), confirmou a hipótese de seu estudo, e o teste da caminhada de 12 

minutos revelou que o grupo de pacientes com LMA hospitalizados submetidos às caminhadas 

regulares aumentou a distância percorrida ao longo das avaliações. 

 

1.7 JUSTIFICATIVA 

 

A Fisioterapia motora nos tumores sólidos possui maior respaldo na literatura 

possibilitando melhor as intervenções físicas, entretanto as referências são reduzidas quando 

se fala das leucemias e outras neoplasias hematológicas. Há poucas pesquisas para determinar 

como realizar uma prescrição de exercícios mais eficaz, ou seja, modo, duração, intensidade, 

frequência e tempo dentro do tratamento para pacientes portadores de LMA (LEAK et al., 

2015; BRYANT et al., 2016).  

Sendo assim, diante da escassez de material científico sobre a LMA, é importante 

trazer informações aos profissionais da saúde, em específico ao fisioterapeuta, profissional 

responsável pela reabilitação desses pacientes. Desta forma, a pesquisa se deu com o intuito 

de sintetizar os conhecimentos que possam subsidiar para a melhoria da prática clínica dos 

fisioterapeutas que prestam assistência aos pacientes com LMA em tratamento 

quimioterápico. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Elucidar através da revisão na literatura sobre os exercícios fisioterapêuticos para os 

pacientes portadores de leucemia mieloide aguda que se encontram hospitalizados para 

tratamento quimioterápico. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever os benefícios do exercício terapêutico para pacientes portadores de LMA;  

 Identificar os protocolos utilizados;  

 Verificar os critérios que indicam que tipo de paciente pode se beneficiar com o 

exercício;  

 Descrever as possíveis complicações envolvidas nos pacientes com LMA submetidos 

a um programa de exercícios fisioterapêuticos. 
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3 METODOLOGIA 

 

  O presente estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura, que buscou 

apresentar uma análise crítica acerca da temática sobre a fisioterapia motora em pacientes 

com Leucemia mieloide aguda hospitalizados durante a fase de tratamento quimioterápico. 

Esta forma de revisão sintetiza a literatura teórica ou empírica anterior com o objetivo de 

fornecer o conhecimento consciente de um fenômeno particular ou problema relacionado à 

saúde. Além disso, possibilita uma leitura sintetizada dos resultados das pesquisas que estão 

disponíveis, tornando-as mais acessíveis pois diminui algumas barreiras da utilização do 

conhecimento científico (WHITTEMORE; KNALF, 2005; BROOME, 2000). 

Neste estudo, foram utilizadas 6 etapas para realização da revisão: A definição da 

pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura através das bases eletrônicas com 

os critérios de inclusão e exclusão dos estudos, coleta de dados, análise crítica dos estudos 

incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa (SOUZA, 2010). 

Para construção da pergunta da pesquisa foi utilizado o método PICo: Population 

(População), Phenomeno of Interest (Fenômeno de Interesse) e o Context (Contexto) 

(LOCKWOOD et al., 2017), como resultado a seguinte pergunta: “Quais os benefícios do 

exercício terapêutico para os pacientes portadores de leucemia mielóide aguda hospitalizados 

durante a fase de tratamento quimioterápico?”.  

A busca foi realizada utilizando os seguintes bancos de dados: Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Cochrane Library e The Scientific Electronic Library Online (SciELO). Utilizando 

os seguintes descritores indexados no Medical Subject Headings (MeSH) e nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS): Leukemia, Myeloid, Acute; Exercise Therapy; Exercise; 

Chemotherapy. Para o cruzamento foram utilizados os operadores booleanos ‘’ AND ‘’, ‘’OR’’ 

e ‘’NOT’’. 

A escolha dos artigos foi realizada no ano de 2021 e preenchido um quadro com os 

resultados encontrados nos bancos de dados, que terá a “definição dos sujeitos, metodologia, 

tamanho da amostra, mensuração de variáveis, método de análise e conceitos embasadores 

empregados” (SOUZA, 2010). Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos publicados 

com resumos e o texto disponível na íntegra, que abordem o exercício em pacientes 
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portadores de LMA hospitalizados, indivíduos com idade superior ou igual a 18 anos, 

publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, indexados nas bases de dados no 

período compreendido entre os anos de 2014 e 2021. 

O perfil dos pacientes desta pesquisa possui LMA e foram hospitalizados em bom 

estado geral para realizar a quimioterapia de indução. Esta fase do tratamento dura em torno 

de 7 dias a depender do protocolo escolhido (ACS, 2020). Os critérios de exclusão 

estabelecidos foram: estudos repetidos, idioma não requerido, não adequação ao tema, 

resumo e acesso indisponível, estudos em que os pacientes foram internados por 

complicações, e artigos no qual os exercícios foram realizados somente em ambiente extra-

hospitalar, como em ambulatórios ou domicílio. 

A amostra final foi analisada e apresentada em uma tabela com informações extraídas 

dos estudos selecionados, sobre a procedência, título, autores, ano, localidade, desenho do 

estudo, período, amostra, avaliação, intervenções e resultados. 
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4 RESULTADOS  

 

Foram encontrados 82 artigos na literatura através do cruzamento dos descritores nas 

bases de dados (Figura 3). Em seguida, 68 trabalhos foram excluídos após identificação de 

estudos duplicados e na análise do título juntamente com o resumo. Como resultado, foram 

selecionados 14 artigos para leitura na íntegra, desses artigos, 6 foram escolhidos dentro dos 

critérios de inclusão estabelecidos.  

As bases de dados que mais foram encontrados artigos sobre o tema foram o Cochrane 

Library, MEDLINE e LILACS. No Quadro 3 apresenta uma síntese com as avaliações utilizadas, 

intervenção e resultados dos artigos selecionados neste estudo. 

A maioria dos artigos encontrados estão em língua inglesa, sendo 5 em inglês e 1 em 

português. Entre os países em que foram realizados os estudos, houve uma grande 

diversidade, onde destacam-se a Alemanha, Irã, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca e Brasil. 

Quanto ao ano de publicação dos estudos, obtiveram-se estudos realizados entre 2014 e 2019.  

Em relação a metodologia dos artigos, quatro são ensaios clínicos controlados e 

randomizados, um de revisão sistemática e um estudo quase experimental. Demonstrando 

que 5 dos estudos selecionados possuem um bom nível de evidência científica. 

No que diz respeito aos objetivos dos estudos, é possível observar que todos buscam 

melhorar ou diminuir os sintomas decorrentes do tratamento nos pacientes com LMA através 

exercício terapêutico. Ao todo, 50% dos estudos selecionados realizaram a intervenção com 

pacientes portadores de LMA, a outra parte agruparam pacientes com leucemias agudas (LMA 

e LLA) na construção da pesquisa.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Tendo em vista que o exercício físico é uma importante ferramenta para o combate às 

possíveis complicações decorrentes da LMA e do tratamento com quimioterapia, foi possível 

observar a utilização de diversos protocolos de exercícios nos estudos, incluindo exercícios de 

endurance, resistência, aeróbicos, alongamentos e respiratórios. O tempo de internação 

desses pacientes é curto devido ao protocolo de tratamento quimioterápico, impossibilitando 

observar e tratar outras complicações em tempo hábil, como por exemplo complicações 

pulmonares decorrentes de uma hospitalização prolongada.  

No protocolo de Wehrle e colaboradores (2018), os exercícios foram realizados em 

pacientes com LMA durante a hospitalização e quimioterapia de indução. O grupo endurance 

realizou bicicleta estacionária ou esteira por 30 min, sendo possível realizar intervalo, e a 

intensidade em 60-70% da capacidade máxima. O grupo de resistência realizou de 4 a 6 

exercícios para os principais grupos musculares com peso corporal (ex. agachamentos, 

abdominais), pequenos dispositivos (ex. halteres, faixas elásticas), e em caso de boa condição 

física e valores sanguíneos adequados para deixar a enfermaria (leg press, tração com corda 

etc.). O grupo controle realizou movimento de baixa intensidade, mobilização e alongamento 

(WEHRLE et al., 2018). 

Corroborando com Alibhai e colaboradores (2016), no qual também foram realizados 

exercícios em pacientes com LMA hospitalizados durante a quimioterapia de indução. O grupo 

de intervenção efetuou exercícios de intensidade leve a moderada de 30-60 min, exercícios 

aeróbicos (esteira, caminhada em corredores ou bicicleta ergométrica) com 50-75% da 

frequência cardíaca, resistência (corpo-peso, faixas de resistência e pesos livres) e 

treinamento de flexibilidade. No grupo controle os participantes receberam cuidados 

habituais, incluindo sugestões para caminhar regularmente. 

No estudo de Gheyasi e colaboradores (2019), foram realizados um programa de 

caminhada de 30 minutos, duas vezes ao dia, por 5 dias, a caminhada foi de leve a moderada 

e com base em 40-60% da frequência cardíaca máxima durante a internação para 

quimioterapia de indução. Corroborando com Bryant e colaboradores (2018), no qual os 

pacientes internados e recém diagnosticados com leucemia aguda realizaram um treinamento 

aeróbico (caminhada ou bicicleta ergométrica) durante a quimioterapia de indução, duas 

vezes por dia, diferentemente foi acrescentado treinamento de resistência.  
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No protocolo de Moller e colaboradores (2015), foram realizados exercícios 

respiratórios com o aparelho PEP flute em ambiente hospitalar, e acompanhados durante três 

meses. As resistências das vias aéreas foram administradas para cada paciente, equivalentes 

a 10–20 cmH2O. O treinamento pulmonar incluiu três séries de 15 respirações (por 

aproximadamente 1 minuto), duas vezes ao dia, se o valor de VEF1 estivesse dentro dos limites 

do paciente, se o VEF1 diminuía abaixo do nível de 90%, os pacientes eram instruídos a 

aumentar a PEEP e realizar quatro vezes ao dia.  

Em relação aos benefícios dos exercícios, o estudo realizado por Wehrle e 

colaboradores (2018) teve como objetivo investigar os efeitos independentes do treinamento 

de endurance e resistência na capacidade física e qualidade de vida (QV), em pacientes com 

leucemia aguda submetidos à quimioterapia de indução. Participaram 29 pacientes, divididos 

em três grupos: endurance, resistência e controle. 

Não houve mudança na endurance dos três grupos, mas houve diferença significativa 

na força de extensão do joelho no grupo de resistência que melhorou sua força máxima, 

enquanto os outros grupos foram significativamente reduzidos. A Qualidade de Vida não 

revelou alteração após a intervenção (WEHRLE et al., 2018).  

A qualidade de vida foi uma das avaliações que não obtiveram o resultado esperado 

pelo estudo de Wehrle e colaboradores. A QV é considerada um conceito amplo, definido pela 

OMS “como a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos 

sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL, 1994). 

Em uma revisão sistemática e meta-análise demonstrou que o benefício de programas 

combinados de treinamento aeróbico e de resistência parece mais potente do que programas 

que consistem apenas em treinamento aeróbico ou de resistência (SWEEGERS, 2018). Embora 

evidências suficientes favoreçam a utilização do exercício para melhorar a QV, deve-se levar 

em consideração que esse resultado engloba muitos fatores. As melhorias na QV parecem ser 

maiores em programas de treinamento supervisionado do que os programas não 

supervisionados ou domiciliares (CAMPBELL et al., 2019). 

O resultado de Wehrle e colaboradores (2018) contrapõe o estudo de Mustian e 

colaboradores (2012) sobre a qualidade de vida, pois relata que a intervenção terapêutica foi 

eficaz para reduzir os efeitos colaterais agudos, crônicos e tardios, e para melhorar a QV 

durante e após os tratamentos. Além da sugestão de exercícios aeróbicos e de resistência, 
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este estudo acrescentou exercícios de atenção plena, como ioga e Tai Chi Chuan, que são 

eficazes para ajudar os pacientes com câncer a lidar com a doença, melhorar a recuperação e 

aumentar a QV.  

 Gheyasi e colaboradores (2019), tiveram como objetivo de seu estudo investigar o 

efeito do programa de exercícios de caminhada na Fadiga relacionada ao câncer (FRC) em 

pacientes com LMA em quimioterapia. Participaram do estudo 50 pacientes, que 

preencheram o questionário Brief Fatigue Inventory, antes da intervenção, no quinto e décimo 

dia da intervenção. 

 Os resultados demonstraram como benefício a redução da FRC antes, no quinto dia e 

no décimo dia da intervenção. Além disso, houve redução geral da FRC nas atividades da vida 

diária, atividades gerais, humor, trabalho normal, capacidade de locomoção, relacionamento 

com outras pessoas e prazer na vida (GHEYASI et al., 2019). Corroborando com o estudo de 

Chang e colaboradores (2008), que demonstrou ser viável um programa de exercícios de 

caminhada de três semanas, que deve começar no início do tratamento com quimioterapia, 

diminuindo a fadiga através da intervenção. 

 Alibhai e colaboradores (2016), desenvolveram um trabalho com o objetivo de 

determinar se um programa supervisionado de exercícios de modalidade mista era viável, 

seguro e tinha evidências preliminares de eficácia durante a quimioterapia de indução na 

qualidade de vida, fadiga e condicionamento físico. Participaram 83 pacientes com LMA 

internados com idade entre 18 e 80 anos. 

 Para o grupo intervenção foram realizados exercícios de intensidade leve a moderada 

de 30-60 min de duração de 4-5 dias por semana, já os participantes do grupo de controle 

receberam cuidados habituais, incluindo sugestões para caminhar regularmente. A QV global 

melhorou de forma semelhante em ambos os grupos. A fadiga melhorou no grupo de 

exercícios desde o início até o pós-indução. A aptidão aeróbia, a força da parte inferior do 

corpo e a força de preensão melhoraram no grupo de exercícios (ALIBHAI et al., 2016) 

A conduta do grupo que realizou o protocolo de exercícios, está de acordo com as 

diretrizes da ACSM, recomendam que exercícios de intensidade moderada três vezes por 

semana pode reduzir significativamente a fadiga relacionada ao câncer durante e após o 

tratamento (CAMPBELL et al., 2019).  

 Bryant e colaboradores (2018) examinaram em sua pesquisa os efeitos de um 

programa de exercícios supervisionados de modalidade mista de 4 semanas sobre a fadiga em 
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adultos com leucemia aguda submetidos à quimioterapia de indução. O grupo intervenção 

teve uma alteração mediana na fadiga e reduziu seu desempenho no TUG e o grupo controle 

permaneceu estável. A cognição diminuiu para ambos os grupos durante a hospitalização. 

Os exercícios de resistência propostos por Bryant e colaboradores (2018) foram 

divididos em 2 períodos. Na sessão da manhã, os pacientes seriam submetidos a exercícios 

para os membros superiores, e na sessão da tarde envolvia exercícios para os membros 

inferiores. Os exercícios foram adaptados de acordo com as limitações físicas do paciente, 

caso não pudesse participar da sessão de exercícios, os treinadores dariam voltas com os 

pacientes pela unidade.  

O mesmo ocorreu no estudo piloto de Wehrle e colaboradores, no qual os pacientes 

apresentaram variações na condição física e nos valores sanguíneos durante a terapia, com 

isso o protocolo necessitou de ajustes diários para adaptação ao paciente.  

Moller e colaboradores (2015) tiveram como objetivo do ensaio clínico, examinar a 

aplicabilidade da espirometria diária realizada pelo paciente como uma ferramenta de alerta 

precoce e expor a eficácia da pressão expiratória positiva na prevenção de pneumonia entre 

80 pacientes com LMA. Como resultado houve diferença significativa na incidência entre o 

grupo intervenção versus controle, demonstrando a viabilidade de educar os pacientes com 

LMA em sua medição diária contínua de VEF1 e uso de PEP. 

A pneumonia é uma das complicações decorrentes da LMA, pois o paciente está 

suscetível a infecções pulmonares, podendo ser uma consequência grave devido a alteração 

imunológica induzida pela quimioterapia (VENTO et al., 2008). É uma complicação que leva a 

altas taxas de morbidade e mortalidade, como demonstrado em estudo retrospectivo com 

288 pacientes com leucemia aguda, onde 80 (27,7%) dos pacientes com LMA desenvolveram 

pneumonia (GANGAT et al., 2004; SPECCHIA et al., 2003) 

Na revisão sistemática desenvolvida por Moraes e colaboradores (2014), com o 

objetivo de verificar a viabilidade de um programa estruturado de treinamento físico 

especificamente em pacientes com leucemia mielóide aguda e leucemia linfoide aguda 

durante o tratamento inicial da doença. Foram encontrados apenas 6 artigos na literatura. 

Como resultado o treinamento físico demonstrou melhorar ou manter os níveis de fadiga, 

além de apresentar melhorias na angústia, ansiedade, qualidade de vida e depressão, assim 

como no desempenho físico.    
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Para que sejam realizados os protocolos citados de forma segura, foram indicados os 

pacientes através de critérios estabelecidos. Os pacientes não elegíveis para participar do 

estudo de Wehrle e colaboradores (2018), foram os pacientes com o Status de desempenho 

de Karnofsky menor que 60, hipertensão não controlada, doença cardíaca (NYHA III-IV) e 

metástases ósseas estáveis. Entretanto, no estudo de Gheyasi e colaboradores (2019) e 

Alibhai e colaboradores (2016) foram similares, alertando que a instabilidade hemodinâmica, 

expectativa de vida menor que 1 mês, dor não controlada, outra doença maligna ativa ou 

comorbidade significativa que impediria o exercício. 

 Além desses motivos, Bryant e colaboradores (2018) acrescentou que não teria 

indicação para participar os pacientes com doenças cardiovasculares, doença respiratória 

aguda ou crônica, anormalidades ósseas, musculares ou articulares agudas ou crônicas, estado 

mental alterado, demência ou qualquer outro estado psicológico, sangramento ativo, 

trombose aguda e isquemia. 

Durante a aplicação dos protocolos dos estudos, não houve ou foram mínimos os 

eventos adversos relacionados à prática do exercício físico, corroborando com a ideia da 

viabilidade da prática do exercício físico por esta população. Nos estudos de Wehrle e 

colaboradores (2018) e Bryant e colaboradores (2018), as condições físicas dos pacientes e os 

valores sanguíneos variaram durante a terapia, os exercícios prescritos no protocolo tiveram 

que ser ajustados diariamente. 

Tonini e colaboradores (2019), discorrem que os valores sanguíneos alterados nesses 

pacientes se referem a citopenia, definida por como “à diminuição ou deficiência de linhagens 

celulares sanguíneas, caracteriza-se por anemia, neutropenia e/ou plaquetopenia”. Diante 

desses cuidados listados, é possível selecionar quais exercícios podem ser realizados a partir 

do quadro clínico do paciente.  

Segundo Anders e colaboradores (2000), é importante checar o hemograma dos 

pacientes antes do atendimento fisioterapêutico, considerado os valores da contagem de 

plaquetas, hemoglobina (Hb) e hematócrito (Ht). Ainda segundo o autor, caso a contagem de 

plaquetas do paciente estiver entre 20.000 e 30.000/mm3, podem ser realizados exercícios 

ativos leves, sem resistência. Caso esteja acima de 30.000/mm3 podem ser praticados 

exercícios ativos moderados, sem resistência. Apresentando as plaquetas acima de 50.000 

mm3, os exercícios realizados podem ser ativos e com resistência. 
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 Caso a hemoglobina do paciente estiver abaixo de 8g/dl e o hematócrito menor que 

25%, podem ser realizados somente exercícios passivos e/ou atividades de vida diária. Com 

Ht de  25  a  35%  e  Hb  entre  8  a  10g/dl  podem  ser executados  atividades aeróbias leves. 

Para valores de Ht acima de 35% e Hb maior que 10g/dl, são indicados exercícios aeróbios de 

acordo com a capacidade física apresentada pelo paciente (ANDERS et al., 2000) 

Em contrapartida, o estudo de Alibhai e colaboradores (2016), descreveu os motivos 

relatados pelos pacientes para não participar dos exercícios em um determinado dia da 

terapia, foram a fadiga, dor, atraso na transfusão, febre, indisposição geral, fraqueza, 

indisponível, náusea, vômito, sangrando, diarreia, dormindo, exclusão médica, dor de cabeça, 

sintomas relacionados à transfusão e tontura. 

As limitações encontradas nesta pesquisa, se deram devido ao número reduzido de 

estudos sobre o tema na literatura, e em relação ao baixo nível de evidência, em que um dos 

estudos apresentou evidências fracas por ser um artigo de revisão. Além disso, metade dos 

estudos selecionados tiveram pacientes agrupados em leucemia aguda no geral, incluindo 

LMA e LLA.  

Analisando os resultados dos estudos selecionados, podemos concluir que o exercício 

se apresenta benéfico e viável para ser executado nos pacientes com LMA hospitalizados. 

Sugere-se o desenvolvimento de novos estudos com bom nível de evidência focado com 

pacientes com LMA, no intuito de subsidiar o conhecimento e garantir excelência na 

assistência fisioterapêutica prestada a essa população. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que os estudos apontam para a viabilidade e segurança do exercício 

terapêutico executado por pacientes com leucemia mieloide aguda que se encontram em 

tratamento quimioterápico. Foi observado possíveis benefícios em parâmetros físicos, na 

fadiga relacionada ao câncer, na qualidade de vida, no desempenho físico durante as 

atividades de vida diária e fatores relacionados com a participação social e psicológica.  

É importante seguir os protocolos, respeitando a individualidade e a condição física 

dos pacientes, incluindo os parâmetros sanguíneos, é seguro e avita complicações durante a 

atividade, sendo adequado criar adaptações para alcançar os objetivos.  
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