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Introdução: O exercício aeróbico é o elemento chave da intervenção durante a reabilitação dos pacientes submetidos ao 

transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH), sendo responsável por melhorar ou manter a capacidade 

funcional, reduzir o sintoma de fadiga, estimular o sistema imunológico e minimizar os efeitos secundários do 

tratamento. Embora seja crescente o número de protocolos de treinamento físico descritos na literatura, não há 

consenso sobre a intensidade, duração e frequência de treinamento, bem como os critérios de viabilidade e segurança 

de um programa individualizado de treinamento físico no ambiente hospitalar. Objetivo: o objetivo primário do presente 

estudo foi verificar a viabilidade e a segurança de um programa individualizado de treinamento físico (PITF) para 

pacientes hospitalizados submetidos ao TCTH. Como objetivo secundário, foram investigados os efeitos do treinamento 

físico de moderada intensidade na capacidade funcional, força muscular periférica e QVRS em pacientes submetidos ao 

TCTH. Métodos: Foram incluídos 26 pacientes internados na Unidade de TCTH do Hospital Universitário de Juiz de 

Fora – Minas Gerais, Brasil (UTMO-HU-JF), no período entre Junho de 2016 e Junho de 2017. O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética institucional sob o parecer 2.030.132. A indicação do paciente para o PITF foi realizada 

diariamente, através de instrumento de avaliação elaborado pelo serviço de Fisioterapia da UTMO-HU-JF, utilizando 

parâmetros clínicos, hemodinâmicos e hematológicos. O PITF foi realizado sete vezes por semana, uma vez ao dia, 

com duração entre 20 a 40 minutos e incluía aquecimento, treinamento aeróbico de moderada intensidade, 

fortalecimento muscular e desaquecimento. Resultados: A média de idade foi de 40 anos, 58% eram mulheres, o tempo 

médio de internação foi de 23 dias. A viabilidade da intervenção foi demonstrada por meio das taxas de recrutamento 

(100%), aderência (86%) e atrito (12%) encontradas durante o estudo. A segurança foi evidenciada pela ausência de 

eventos adversos durante o PITF. Foram observadas diferenças nos desfechos secundários de capacidade funcional 

(p=0,03), força muscular de membros inferiores (p=0,02) e superiores (p=0,01) após a intervenção. Não foi observado 

diferença nos domínios de qualidade de vida. Conclusão: Um programa individualizado de treinamento físico foi viável e 

seguro para pacientes hospitalizados submetidos ao TCTH. Ensaios clínicos randomizados e controlados são 



necessários para se confirmar os benefícios encontrados nos desfechos secundários para pacientes hospitalizados 

submetidos ao TCTH.
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