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RESUMO

O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) traz riscos 
materno-fetais e aumenta os custos em saúde. Dentro de sua 
abordagem, o exercício mais recomendado é o aeróbico, porém 
o exercício resistido vem surgindo como mais uma estratégia 
de cuidado, no entanto, é ainda pouco explorado. Portanto, o 
objetivo do estudo foi verificar o efeito da abordagem terapêu-
tica, que utilize o exercício resistido, tanto na prevenção, como 
no tratamento do DMG. Para isso, foi realizada uma revisão 
sistemática da literatura de ensaios clínicos controlados rando-
mizados e quasi-randomizados nas bases de dados: Cochrane, 
MEDLINE/Pubmed e PEDro. Ao todo, 207 estudos foram se-
lecionados, dos quais 6 foram incluídos: dois com tratamento e 
quatro com prevenção do DMG e o uso de exercícios resistidos, 
associados ou não aos aeróbicos. Foram encontrados melhor 
controle glicêmico e menor necessidade de insulina através 
dos exercícios resistidos no tratamento do DMG e verificou-
-se, apesar de divergências, melhor controle glicêmico, menor 
resistência à insulina e menos prevalência de DMG com a as-
sociação de exercícios resistidos e aeróbicos como prevenção. 
Dessa forma, conclui-se que o exercício resistido têm influências 
positivas no DMG e a Fisioterapia traz uma abordagem segura, 
porém mais estudos que isolem o exercício resistido do aeróbico 
são necessários para uma melhor análise e comparação das duas 
possibilidades terapêuticas.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus Gestacional, Trei-
namento de resistência, Exercício, Terapia por exercício, 
Fisioterapia.

ABSTRACT

Gestational Diabetes Mellitus (GDM) brings materno-
-fetal risks and increases health care costs. Within its approach, 
the most recommended is the aerobic exercise, but resistance 
exercise is emerging as another strategy of care, however, it is 
still underexplored. Therefore, the aim of the study was to assess 
the effect of therapeutic approach using resistance exercise in 
both the prevention and the treatment of GDM. For this, it was 
perfomed a systematic literature review of randomized control-
led trials and quasi-randomized trials in databases Cochrane, 
MEDLINE/ Pubmed and PEDro. In total, 207 studies were 
found, of which 6 were selected: : two studies received treatment 
and four studies received prenvetion of GDM through resistance 
exercises associated or not wit aerobic exercises. It was found 
better glycemic control and lower insulin requirements throu-
gh resistance exercises in the treatment of GDM and, despite 
differences, there was better glycemic control, lower insulin 
resistance and less prevalence of GDM with the combination 
of resistance and aerobic exercises as prevention. Thus, it is 
concluded that resistance exercise have positive influences on 
GDM and Physiotherapy is a safe approach, but more studies 
isolating resistance exercise of aerobic exercise are needed for 
better analysis and comparison of two therapeutic possibilities.

Key-Words: Gestational Diabetes Mellitus, Resistance 
Training, Exercise, Exercise therapy, Physiotherapy.
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INTRODUÇÃO
 O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), tem sido definido como 
qualquer grau de intolerância à glicose, com aparecimento durante 
a gestação. Embora a maioria dos casos apresente resolução após o 
parto, essa definição é aplicada também se a condição persiste ou não 
após o parto e não exclui a possibilidade de intolerância à glicose que 
não tenha sido reconhecida antes da gestação ou que tenha se iniciado 
concomitantemente à gestação¹.
Gestações normais apresentam aumento da resistência à insulina e há 
evidências de que esse aumento ocorra devido à variação hormonal 
da gestação, como também devido ao papel de mediadores derivados 
do tecido adiposo; gestantes que desenvolvem DMG são incapazes 
de aumentar a produção de insulina para compensar esse aumento². 
Dessa forma, aproximadamente 7% de todas as gestações são com-
plicadas pelo DMG, o que leva a mais de duzentos mil casos anuais¹. 
As consequências desse elevado número são os riscos para a mãe e 
para o recém-nascido, como parto pré-termo, feto macrossômico, risco 
elevado de pré-eclâmpsia, entre outros³. 
O exercício aeróbico ainda aparece como a principal indicação nos 
casos de DMG, porém estudos já mostram a efetividade do exercício 
resistido no Diabetes Mellitus (DM) tipo 2. O exercício resistido, de 
acordo com Kisner e Colby, é qualquer forma de exercício ativo em 
que a contração muscular é resistida por uma força externa, aplicada 
de forma manual ou mecânica. 
Apesar de já existir essa comprovação em indivíduos com DM tipo 2, 
são pouco explorados os resultados dos estudos que trazem gestantes 
com DMG utilizando o exercício resistido como parte do tratamento, 
ou mesmo a utilização do exercício resistido na prevenção de DMG. 
Visto a necessidade de ampliar-se o conhecimento sobre os efeitos 
do exercício resistido, tanto na prevenção, como no tratamento do 
DMG, verificou-se a importância da presente revisão para a melhora 
e complementação da prática clínica atual.

MÉTODOS
Estratégia de busca

A Busca eletrônica foi realizada de forma detalhada nas 
bases dados Registro Cochrane Library (Cochrane de Ensaios 
Clínicos Controlados), MEDLINE/Pubmed (National Library 
of Medicine and National Institute of Health) e PEDro (Phy-
siotherapy Evidence Database). Foi realizado cruzamento, 
respeitando-se as especificidades de cada base de dados, dos 
seguintes termos: Diabetes Gestacional, Diabetes Mellitus 
Gestacional, Diabetes Induzida pela Gravidez, Treinamento 
de resistência, Exercício, Terapia por exercício, Fisioterapia e 
suas respectivas traduções para os idiomas Inglês e Espanhol. 
Não foram utilizadas restrições quanto ao ano de publicação 
ou idioma.

Critérios de Elegibilidade

Foi selecionada amostra de conveniência, na qual foram 
incluídos ensaios clínicos controlados randomizados (ECCRs) 
e ensaios clínicos controlados quase-randomizados (ECCQRs) 
em que foram realizadas intervenções terapêuticas que utiliza-
ram o exercício resistido como intervenção na prevenção ou no 
tratamento do DMG. A intervenção deveria incluir a realização 
de um programa terapêutico que utilizasse exercícios resistidos 
dentro de um protocolo de tratamento e deveria ser controlada 

através de comparações com nenhuma intervenção ou cuidado 
pré-natal padrão, tratamento medicamentoso e outros tipos de 
exercícios terapêuticos.

Os participantes dos estudos selecionados deveriam ser 
gestantes com DMG ou gestantes com ou sem risco para DMG. 
Foram excluídos estudos que incluíssem gestantes com DM tipo 
1 ou DM tipo 2, com grupo controle que não fosse composto 
por gestantes, com outros objetivos que não fossem avaliar os 
resultados do exercício para a gestante e/ou para o feto e estudos 
sem descrição dos exercícios realizados.

Avaliação da qualidade metodológica

Para avaliação da qualidade metodológica, foi utilizada a 
escala PEDro em português. É uma escala composta de 11 itens 
com opções de resposta “Sim” e “Não”. A somatória de respostas 
“sim” constitui o escore final. A escala é validade e apresenta 
boa confiabilidade na mensuração da qualidade metodológica 
de estudos clínicos randomizados.

RESULTADOS
Após o cruzamento dos termos nas bases de dados, do 

total de 207 artigos encontrados, 11 foram considerados elegí-
veis, porém apenas 6 foram incluídos na revisão, visto que os 
outros 5 não se encaixavam nos critérios de inclusão ou estavam 
repetidos em mais de uma base de dados (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma das informações sobre as diferentes etapas 
da busca.

Desses seis artigos incluídos, dois focaram em interven-
ções para o tratamento do DMG e os outros quatro estudaram 
as intervenções na prevenção do mesmo, utilizando o exercício 
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resistido dentro das respectivas abordagens. Portanto, a ca-
racterização das participantes diferenciou-se de acordo com o 
objetivo de cada estudo, embora todas as intervenções tenham 
sido realizadas através de exercícios, que incluíam exercícios 
resistidos. Para descrição dos resultados, os estudos foram 
divididos em tratamento e prevenção. As características dos 
estudos incluídos encontram-se na tabela 1.

Avaliação da qualidade metodológica
Três estudos apresentaram moderada qualidade metodo-

lógica (PEDro 5/10 e 6/10 – Tabela 1) e três apresentaram boa 
qualidade (PEDro 7/10 – Tabela 1). Falhas metodológicas foram 
encontradas na alocação dos sujeitos, no mascaramento dos 
avaliadores, dos terapeutas e dos indivíduos e no seguimento 
das participantes. 

Tratamento do DMG
 Dois estudos abordaram o tratamento do DMG com 

o uso de exercícios resistidos, Brankston et al e Barros et al¹. 
A caracterização das participantes foi semelhante entre os es-
tudos (tabela 1). Para a classificação do DMG, Brankston et al 
utilizaram o guideline canadense de diabetes¹¹ e Barros et al¹, 
o guideline de 2007 da Associação Americana de Diabetes¹².

Ambos utilizaram como intervenção apenas exercícios 
resistidos (quadro 1), através de um circuito com intensidade 
moderada, de acordo com as escalas utilizadas. Entre os resulta-
dos, foram encontrados: menor necessidade de insulina e melhor 
controle glicêmico para os grupos que realizaram exercício 
resistido, em ambos estudos (tabela 1 e quadro 1).

Prevenção do DMG
Quatro estudos tiveram como objetivo principal a pre-

venção do DMG, Barakat et al¹³, Stafne et al¹, Oostadam et al¹, 
Barakat et al¹. Apenas um estudo¹ selecionou gestantes com alto 
risco para DMG, os demais incluíram gestantes saudáveis e com 
feto único (tabela 1). Esse mesmo estudo¹ não fez referência ao 
critério utilizado para diagnosticar os casos de DMG. Barakat 
et al¹³ utilizou o guideline de 2004 da Associação Americana 
de Diabetes¹, Stafne et al¹ utilizou os critérios de acordo com 
WHO¹ e Barakat et al¹, os critérios de acordo Wendland et al¹.

Como intervenção, todos os estudos usaram tanto exer-
cícios resistidos, como aeróbicos nos seus grupos de exercício 
(quadro 2). Entre os resultados, foram encontrados: menor glice-
mia materna¹³ e menor resistência à insulina¹ para os grupos que 
realizaram exercícios e apenas um encontrou menor prevalência 
de DMG¹. Em apenas um estudo¹ não houve diferença no nível 
de atividade entre os grupos, sendo que houve pequena adesão 
das participantes ao programa de exercícios; nesse estudo não 
houve diferença nas variáveis analisadas (tabela 1 e quadro 2).

Tabela 1 - Descrição dos estudos incluídos de acordo com Métodos, 
Participantes, Intervenções, Resultados e avaliação da qualidade 
metodológica pela escala PEDro.

Quadro 1 - Resumo comparativo das intervenções e resultados 
principais dos artigos analisados que abordaram o tratamento do 
DMG através de exercícios resistidos. 
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Quadro 2 - Resumo comparativo das intervenções e resultados 
principais dos artigos analisados que abordaram a prevenção do
DMG através de exercícios resistidos.

DISCUSSÃO
Dois tipos de intervenções com a utilização de exercícios 

resistidos foram encontradas:  prevenção e tratamento do DMG. 
A participação em um treino de exercício resistido demonstra 
melhora da sensibilidade à insulina, da taxa de disponibilidade 
de glicose e do controle glicêmico em pessoas com Diabetes  
Mellitus tipo 2²’²¹. Considerando a população gestante, ele 
pode trazer outros benefícios, como favorecer o desempenho 
muscular, aumentar a força dos tecidos conjuntivos, diminuir 
a sobrecarga nas articulações, além de que pode ser um tipo de 
exercício melhor tolerado e mais confortável, mesmo em fases 
mais avançadas da gestação, pois mantém a mulher em uma 
atividade, relativamente, mais estática.

Para discussão dos resultados, os estudos foram divididos 
em tratamento e prevenção.

Tratamento do DMG
Os estudos que trouxeram o tratamento do DMG’¹ incluí-

ram participantes com caracterizações semelhantes e realizaram 
as intervenções através de um circuito de exercícios resistidos. 
Em ambos não houve um acompanhamento pessoal da reali-
zação dos exercícios, pois era realizado contato semanal, com 
relato das próprias participantes, o que acaba por dificultar a 
correção dos exercícios junto às mesmas.

Nos resultados, os grupos que realizaram exercícios 
resistidos, em ambos estudos, apresentaram melhor controle 
glicêmico e menor necessidade de insulina. Na revisão de 
Ruchat e Mottola²², que traz o papel da atividade física na pre-
venção e no manejo do DMG, mostra-se que o seu tratamento 
através do exercício (considerou-se tanto os aeróbicos, quanto 
os resistidos), traz 71% de eficácia em melhorar o controle 
glicêmico e/ou limitar o uso de insulina. A revisão ainda traz 
que apesar de ser difícil isolar o efeito do exercício do efeito da 

dieta, quatro estudos sugerem que a atividade física desempenha 
um papel importante no manejo do DMG quando comparada 
à dieta apenas.

Há escassez de estudos que utilizem apenas exercícios 
resistidos no tratamento do DMG, porém na presente revisão, 
os dois estudos incluídos mostraram bons resultados em relação 
ao controle glicêmico e ao uso de insulina.

Prevenção do DMG
Dentre os estudos que focaram na prevenção do DMG, 

três apresentaram características semelhantes em relação à se-
leção das participantes, Barakat et al¹³, Stafne et al¹ e Barakat 
et al¹, incluindo gestantes saudáveis com gestação única e sem 
complicações. O estudo de Oostdam et al¹ foi o único a incluir 
gestantes com alto risco para DMG, o que na comparação com 
os resultados dos estudos anteriores pode levar a um viés, visto 
que essas gestantes já possuíam risco aumentado. 

Como intervenção, todos os estudos usaram tanto exer-
cícios aeróbicos, quanto resistidos, o que pode mascarar a 
efetividade real dos exercícios resistidos. Porém, as sessões 
foram todas supervisionadas, duas delas por fisioterapeutas es-
pecializados, o que traz um acompanhamento mais próximo às 
gestantes. No entanto, os exercícios utilizados diferem bastante 
entre si, tanto na frequência, como na prescrição.

Na apresentação dos resultados, em dois estudos¹’¹ a ade-
são aos exercícios foi baixa e no estudo de Oostdam et al¹ não 
houve diferença no nível de atividade entre o grupo exercício e o 
grupo controle. De acordo com a revisão de Ruchat e Mottola²², 
a divergência de resultados encontrados na literatura, no que 
se refere aos benefícios do exercício no DMG, pode acontecer 
por diversos fatores, sendo que um dos mais importantes é a 
adesão das mulheres aos estudos, mostrando que aqueles com 
melhores resultados, são os que reportaram melhor adesão aos 
programas de exercícios (maior que 70%).

Um estudo semelhante ao de Oostdam et al¹ que selecio-
nou gestantes com alto risco para DMG é o de Luoto et al²³.  
Foram realizadas apenas sessões de conselho sobre atividade 
física na gestação e alimentação saudável, o que não trouxe 
efetividade na prevenção do DMG. Da mesma forma que o 
estudo de Oostdam et al¹, houve pouca adesão aos exercícios 
orientados. Mais uma vez verifica-se a interferência da adesão 
ao tratamento nos resultados atingidos. 

Apesar da impossibilidade de se isolar o efeito do exercí-
cio resistido na prevenção do DMG, observa-se que o mesmo, 
tanto na prevenção, como no tratamento do DMG, trouxe in-
fluências positivas maternas, como melhor controle glicêmico, 
menor resistência à insulina, menor ganho de peso, sendo que 
apenas um demonstrou menor prevalência de DMG no grupo 
que realizou exercícios¹.

De acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional (COFFITO), atuar na prevenção ou trata-
mento de diversas patologias enquadra-se nas competências do 
fisioterapeuta². Visto o aumento nos custos e nos riscos em saúde 
que uma patologia como o DMG pode trazer, intervenções que 
busquem, não só seu tratamento, como também sua prevenção 
tornam-se de fundamental importância. A Fisioterapia, nesse 
contexto, pode tornar-se uma forma de intervenção coadjuvante 
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e efetiva de baixo custo.

CONCLUSÃO
Os efeitos do exercício resistido nas gestantes com DMG 

podem ser divididos em tratamento e prevenção, como visto 
na literatura. Quanto ao tratamento, houve melhor controle 
glicêmico e menor necessidade de insulina; na prevenção do 
DMG, houve divergências nos estudos e, respectivamente, nos 
resultados, no entanto, o exercício resistido associado ao aeró-
bico levou ao melhor controle glicêmico e menor resistência 
à insulina, sendo que apenas um trouxe menor prevalência de 
DMG. Dessa forma, a presente revisão verificou influências 
positivas do exercício resistido perante o DMG, através do 
qual a fisioterapia pode atuar como abordagem segura e efi-
caz. Entretanto, devido à escassez de estudos que comparem 
a eficácia dos exercícios aeróbicos e dos exercícios resistidos, 
mais estudos são necessários para uma melhor análise das duas 
possibilidades terapêuticas.
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