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Objetivo: avaliar o efeito do exercício físico
com bicicleta estacionária na incidência de pré-
eclâmpsia (PE), na variação da pressão arterial
(PA), na frequência cardíaca (FC) e na qualidade de
vida (QV) em gestantes com hipertensão arterial
crônica (HAC), PE em gestações anteriores ou os
dois fatores associados. Métodos: ensaio clínico
controlado e aleatorizado, de abordagem
quantitativa, realizado entre janeiro de 2008 e
setembro de 2009 com 52 gestantes que
apresentavam fatores de risco (HAC, PE em
gestações anteriores ou ambos os fatores) para o
desenvolvimento da PE. As participantes foram
aleatorizadas em dois grupos: no grupo estudo onde
realizaram exercícios físicos com bicicleta
estacionária semanalmente, e no grupo controle, em
que seguiram a rotina de assistência pré-natal com
retornos semanais para a aferição da PA e FC.
Ambos os grupos preencheram um questionário de
QV em três momentos ao longo do estudo. O nível de
significância assumido foi de 5%. Resultados: a
análise comparativa entre os grupos não
demons trou di ferenças es ta t i s t icamente
significativas nos valores da PA e FC, porém na
análise intragrupos essa diferença foi observada
entre o momento inicial e final da intervenção. Em

RESUMO

de
Atenção Integral da Saúde da Mulher da
U n i v e r s i d a d e E s t a d u a l d e C a m p i n a s
(

ambos os grupos houve piora em alguns domínios do
questionário de QV, porém não houve diferença
estatisticamente significativa quando comparados
os escores entre os grupos ao longo do tempo.
Conclusão: Gestantes com risco para desenvolver a
PE que realizaram o exercício físico com bicicleta
estacionária não apresentaram PE (presente em três
casos no grupo controle) e não houve alteração nos
parâmetros da PA e FC, demonstrando ser uma
prática segura quando supervisionada. No entanto
apresentaram piora em alguns escores no
questionário de QV quando comparados à evolução
gestacional. São necessários mais estudos, com
maior tamanho amostral, para confirmar a hipótese
de prevenção para o aparecimento da PE em
gestantes de risco por meio de exercício físico.

Purpose: To assess the effect of physical
exercise with stationary cycling on the incidence of
preeclampsia (PE), blood pressure (BP), heart rate
(HR) and quality of life (QL) in pregnant women with
chronic high blood pressure (CHB), and/or previous
preeclampsia pregnancies. Methods: A randomized
controlled clinical trial was conducted between
January 2008 and September 2009 with 52 pregnant
women whom presented with risk factors (CHB, PE
in prior pregnancy or both) for preeclampsia
development. The participants were randomly
allocated in two groups: a treatment group in which
women did physical exercises using a stationary
bicycle weekly and the control group, which followed
a regular prenatal routine of weekly returns for HR
and blood pressure (BP) measurements. Both groups
completed the quality of life survey (Short Form
Health Survey - SF-36) on three separated occasions
during the study period. The statistically
significance was assumed as 5%. Results: the
comparative analysis between groups demonstrated
no statistical differences in blood pressure and HR.
However, within the intragroups assay (control and
study), the initial and final moment blood pressures
revealed statistical differences. Both groups had
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decreased scores in some QL survey domains, but
there were no statistically significant differences
when scores were compared between the groups.
Conclusion: Women at risk for preeclampsia
development, which performed physical exercise
using a stationary bicycle did not show preeclampsia
(present in three cases in control group), neither HR
and BP changes, and the use of a stationary cycling
program was shown to be a safe modality in this
population when properly supervised. However, they
shown worse QL score results in some domains when
related to gestational evolution. Further studies
need to be done with larger sample sizes to confirm
the hypothesis that PE can be prevented when
physical exercise is performed in risk pregnant
populations.

A pré-eclâmpsia (PE) é um dos principais
distúrbios hipertensivos decorrentes do período
gestacional . Sua incidência, apesar de bastante
variada, é alta em muitos países , no Brasil girando
em torno de 9,8% em gestações normais e de 16 a
18% em mulheres com algum fator de risco, para
desenvolvê-la como hipertensão arterial crônica,
PE em gestações anteriores e obesidade,
contribuindo com os altos índices de morbidade e
mortalidade materna . Esses dados também podem
variar de acordo com cada país e/ou região .
Estudo realizado na cidade de Campinas, estado de
São Paulo, confirma as estatísticas elevadas de
morbidades maternas decorrentes das doenças
hipertensivas gestacionais .

Quando se contempla as causas de morte e
morbidade como desfecho negativo para mãe, feto
e/ou recém nascido, torna-se evidente e desejável a
qualificação da assistência pré-natal e enfoques
diferentes de abordagens clínicas, para um
desempenho satisfatório com as necessidades do
binômio maternofetal . Há muito se sabe que a
atividade física é uma aliada eficiente, cada vez mais
difundida e utilizada no tratamento e recuperação
de doentes portadores da hipertensão arterial
crônica .

No início do século XX, as repercussões da
atividade física durante o período gestacional eram
mal conhecidas, devido à escassez de pesquisas,
representando um fator preocupante para ser
permitida ou recomendada pela maioria dos
especialistas para qualquer situação do ciclo
gravidopuerperal . No entanto, alguns estudos
atuais sugerem que a prática de atividade física pode
auxiliar sobremaneira na prevenção do
aparecimento da PE sem ocasionar danos maternos
e fetais . Porém o exercício físico e suas
repercussões podem ser diretamente influenciados
pela intensidade, duração e tipo de atividade
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realizada .
Na literatura atual já existem recomendações

para a prática de exercícios físicos, tanto para
mulheres que os praticavam antes da gravidez, como
para aquelas consideradas sedentárias ou ainda
para outras com complicações clínicas prévias e/ou
obstétricas, depois de apropriada avaliação
médica . Muitos estudos apontam várias formas
diferentes de atividades físicas a serem utilizadas
para gestantes , no entanto, a escolha
proposta deve requerer alguns cuidados para não
colocar em risco a segurança da gestante, como
também prevenir acidentes, traumas ou perda de
equilíbrio durante sua execução.

A bicicleta estacionária horizontal pode ser
considerada um interessante recurso para aumentar
a qualidade assistencial pré-natal, pois além de ser
mais segura quanto ao risco de danos físicos e
traumas acidentais, pode melhorar a capacidade
aeróbica, reduzir a incidência de sintomas
indesejáveis (dores, cãimbras, edema e fadiga),
ajudar a controlar o ganho excessivo de peso
materno, o que é recomendado na prevenção do
aparecimento da PE, além de contribuir para o bem-
estar físico e qualidade de vida (QV) da gestante

. Muitos estudos buscam estabelecer os
benefícios dos exercícios e atividades físicas na
melhora da função física e bem estar materno em
várias situações da gravidez, no entanto, ainda são
poucos os estudos que avaliam a eficácia do
exercício físico supervisionado e suas repercussões
maternas em mulheres com risco para desenvolver a
PE. Neste artigo são apresentados resultados
preliminares de um estudo que tem por objetivo
avaliar o efeito do exercício físico com bicicleta
estacionária na incidência de PE e seu efeito sobre a
PA, FC e QV em gestantes com hipertensão arterial
crônica, PE em gestações anteriores ou os dois
fatores associados.

O objetivo do presente estudo foi avaliar o
efeito do exercício físico com bicicleta estacionária
na incidência de PE, pressão arterial (PA),
frequência cardíaca (FC) e QV em gestantes com
hipertensão arterial crônica (HAC), PE em
gestações anteriores ou os dois fatores associados e
realizar a comparação dessas variáveis com um
grupo controle que não realizou exercício físico.

Foi realizado um ensaio clínico controlado,
prospectivo e aleatorizado, de abordagem
quantitativa, nos Ambulatórios de Pré-Natal de Alto
Risco (PNAR), Pré-Natal Especializado (PNE) e na
Seção de Fisioterapia do Centro de Atenção Integral
à Saúde da Mulher (CAISM) da Universidade
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Estadual de Campinas (UNICAMP), após a devida
aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em
pesquisa da UNICAMP. O tamanho da amostra
inicialmente foi calculado tendo como base a
comparação de prevalências de PE em mulheres
com maior risco para desenvolvê-la, que é em torno
de 16 a 18% . Considerando a menor (16%)
prevalência de PE em gestantes de alto risco e de
1,6% para as de alto risco com atividade física
moderada e/ou leve, foi assumido um nível de
significância de 5% e um poder do teste de 80%,
totalizando o tamanho amostral necessário de 58
participantes para cada grupo. No entanto, foi
considerado como base para coleta de dados
preliminares o período entre janeiro de 2008 a
setembro de 2009. Foram selecionadas 52 gestantes
com diagnóstico médico de hipertensão arterial
crônica, pré-eclâmpsia em gestações anteriores ou
ambas associadas, entre 12 e 20 semanas
gestacionais e idade a partir de 18 anos.

Foram excluídas do estudo mulheres com
gestação múltipla, incompetência istmocervical,
sangramento vaginal persistente, cardiopatia, lúpus
eritematoso sistêmico (LES), insuficiência renal e
portadoras de doença neurológica. Para serem
admitidas no estudo, as gestantes também não
poderiam estar realizando qualquer exercício físico
supervisionado durante a pesquisa, sendo esta
variável disponível apenas na agenda dos pré-
natalistas do serviço.

Depois de selecionadas nos ambulatórios de
pré-natal (PNAR e PNE), as gestantes elegíveis
foram convidadas a participar do estudo. As que
concordavam em participar, assinavam um termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE). Após a
entrega da cópia do TCLE, a pesquisadora
preencheu uma ficha de coleta de dados respondida
pela gestante contendo perguntas sobre suas
características clínicas e sociodemográficas, como:
idade, raça/cor, estado marital, peso e altura para o
cálculo do índice de massa corporal (IMC),
hipertensão arterial prévia, prática de exercício
físico atual. Também foram coletados dados
obstétricos, como: semanas gestacionais, número de
gestações, partos anteriores (quantos foram
normais e quantos foram cesárea), número de
abortos e número de gestações anteriores com pré-
eclâmpsia.

Na admissão ao estudo (de 12 a 20 semanas
gestacionais), entre 28 e 32 semanas gestacionais e
entre 36 e 41 semanas, as mulheres responderam a
um questionário de Qualidade de Vida (QV), o Short
Form Health Survey (SF-36), já validado no
Brasil . Esse questionário é composto por 36
questões agrupadas em oito domínios, que avaliam a
capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado
geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais,

(4)

(23)

aspectos emocionais e saúde mental. Esses aspectos
estão divididos em dois grandes grupos:
componente físico (capacidade funcional, aspectos
físicos, dor, estado geral de saúde e vitalidade) e
componente mental (aspectos sociais, aspectos
emocionais, saúde mental, vitalidade e estado geral
de saúde), onde zero representa pior QV e 100
melhor QV. Após preencherem o questionário, as
gestantes foram aleatorizadas utilizando-se um
envelope opaco, lacrado com sequência numérica
gerada estatisticamente por um computador, oculta
para o pesquisador. Este envelope continha a
informação em qual grupo a gestante seria alocada:
no grupo estudo, que realizaria o exercício físico
com bicicleta estacionária uma vez por semana sob
supervisão de uma fisioterapeuta, ou no grupo
controle, que não realizaria exercício físico e seria
abordada, apenas a mensuração da FC, PA e para
responder ao questionário de QV.

Depois de sorteadas, era entregue para ambos
os grupos uma ficha de agendamento completo dos
retornos semanais, coincidentes ao ambulatório de
fisioterapia e de pré-natal. As gestantes do grupo
estudo realizaram uma vez por semana, no decorrer
do período pré-natal, trinta minutos de exercícios
físicos com bicicleta estacionária sob supervisão da
pesquisadora. A sessão iniciava com a preparação
adequada da gestante para a prática do exercício
físico. Sentada em uma cadeira, retirava o calçado e
o substituía por um protetor podálico descartável.
Realizava-se então a mensuração da PA, e o
f o r n e c i m e n t o d o re l ó g i o e c i n t a d o
cardiofrequencímetro, responsável pela transcrição
dos batimentos cardíacos por minuto (bpm).

O relógio era colocado no punho esquerdo, e a
faixa, na região inframamária. O banco da bicicleta
era adaptado individualmente para a correção
postural e a altura do pedal conforme o peso da
mulher e a semana gestacional, para que
permanecesse em uma postura confortável e
protegida ao máximo de possíveis danos articulares.
As mulheres começavam a pedalar e eram
orientadas a tentar manter a FC 20% acima dos
valores de repouso, não ultrapassando o valor de
140bpm durante os 20 minutos da realização do
exercício aeróbico. A intensidade do exercício sofria
aumento gradativo até alcançar esse índice.

Aproximadamente dois minutos antes do
término do exercício, a gestante era orientada a
diminuir a velocidade das pedaladas, até o término
total do tempo estipulado. Era realizado, então, um
alongamento orientado por cinco minutos, ainda
com a gestante sobre a bicicleta, priorizando-se a
cadeia anterior e posterior de membros inferiores e
o relaxamento da coluna lombar. A gestante era
então retirada da bicicleta com auxílio da
fisioterapeuta e aguardava cinco minutos, sentada

(16)
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Medidas

Estudo
(n=16)

Média( DP)±

Controle
(n=25)

Média( DP)±

Valor-p

Efeito
tempo

Efeito
grupo

PAS

PAD

FC

E1*

E2**
E3***

E1*
E2**
E3***

E1*
E2**
E3***

120,3 ( 15,4)

114,7 ( 9,9)
118,0 ( 11,5)

77,0 ( 9,2)
73,3 ( 7,2)
77,7 ( 6,2)

87,5 ( 12,4)
89,7 ( 8,3)
90,9 ( 8,6)

±

±
±

±
±
±

±
±
±

119,8 ( 12,9)

120,4 ( 19,2)
122,1 ( 14,7)

78,5 ( 14,0)
78,3 ( 12,7)
77,3 ( 12,9)

83,2 ( 12,2)
86,6 ( 8,4)
84,7 ( 9,5)

±

±
±

±
±
±

±
±
±

<0,0001 0,375

<0,0001 0,674

<0,0001 0,310

Anova para medidas repetidas.
*primeiro encontro (entre 12 e 20 semanas gestacionais)
**segundo encontro (entre 28 e 32 semanas gestacionais)
***terceiro encontro (entre 36 e 41 semanas gestacionais)

em uma cadeira confortável para a aferição final da
PA. As gestantes do grupo controle não foram
orientadas quanto à prática de exercícios físicos,
seguiam as orientações de rotina da assistência ao
pré-natal, porém, retornavam igualmente para
avaliação semanal, para mensuração da PA e FC,
utilizando os mesmos equipamentos e formas de
mensuração do grupo estudo. Os valores obtidos da
PA, FC, peso materno e a semana gestacional eram
transferidos a cada encontro para uma tabela de
controle especialmente desenhada. Foram
descontinuadas da pesquisa as gestantes que
desenvolvessem PE no decorrer do estudo, retardo
do crescimento fetal, ruptura prematura de
membranas, sangramento persistente e/ou mais de
três faltas consecutivas.

Para testar a homogeneidade entre os grupos,
foram utilizados os testes t de Student para as
variáveis contínuas de distribuição normal e Mann-
Whitney para as variáveis contínuas de distribuição
não-normal, e no caso de variáveis nominais, o teste
exato de Fisher. O efeito da intervenção, no tempo e
entre os grupos, para as medidas de PA e FC, foram
avaliados através de ANOVA para medidas
repetidas. O nível de significância foi assumido em
5%.

Foram incluídas no estudo 52 gestantes, sendo
que 40 apresentavam apenas HAC, quatro
apresentavam história obstétrica de PE na gestação
anterior e oito com antecedente dos dois fatores
associados. Ao longo do estudo 11 mulheres foram
descontinuadas, restando 16 no grupo estudo e 25 no
grupo controle (Figura 1).

Para homogeneidade da amostra foram
analisadas todas as gestantes convidadas a
participar do estudo. A comparação das
características sociodemográficas e clínicas das

RESULTADOS

gestantes entre os grupos, não demonstrou
diferenças estatísticas em relação a qualquer
variável estudada (Tabela 1).

Observou-se que a média de idade das
gestantes foi de aproximadamente 32 anos (33,0
±6,6 e 31,3 ±6,0 nos grupos estudo e controle,
respectivamente) e a idade gestacional média foi de
aproximadamente 16 semanas (16,3 ±4,0 e 17,9
±3,8, grupos estudo e controle, respectivamente).
Foi observado que a maioria das gestantes
apresentava obesidade, era da raça/cor branca,
tinha companheiro, era hipertensa atualmente e não
realizava exercícios físicos.

A Tabela 2 apresenta as médias da pressão
arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica
(PAD) e FC das gestantes nos dois grupos, nos três
momentos avaliados.

Os grupos apresentaram diferenças
estatisticamente significativas nos valores entre o
momento inicial e final, a saber: a PAS diminuiu no
grupo estudo e aumentou no grupo controle; a PAD

14

Figura 1: Fluxograma do processo de inclusão das
gestantes durante o seguimento.

Tabela 1: Características sociodemográficas e clínicas das gestantes nos
dois grupos estudados.

Tabela 2: Comparação das medidas da pressão arterial sistólica (PAS),
pressão arterial diastólica (PAD) e frequência cardíaca (FC) entre
gestantes do grupo estudo e do grupo controle, nos três encontros
avaliados (E1 - E2 - E3).
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52 pacientes
convidadas

22 incluídas no
grupo estudo

30 incluídas no
grupo controle

• 3 Pré-natal em outra cidade
• 1 suspeita de TPP
• 2 desistiram

6 descontinuadas no
grupo estudo

• 3 PE
• 1 suspeitas de TPP

5 descontinuadas no
grupo controle

16 analisadas no
grupo estudo

25 analisadas no
grupo controle

#

#

#

#

#

#

#

GRUPO
ESTUDO

(n=22)
CONTROLE

(n=30)
Valor-p

33,0 6,6
34,2 7,0
16,3 4,0

1,71 1,49
0,38 0,67
0,38 0,67

90,9

59,1
9,1

31,8

90,9

0,0

±
±
±

±
±
±

31,3 6,0
34,5 8,4
17,9 3,8

2,47 1,61
0,30 0,47
0,43 0,94

93,3

53,3
6,7

40,0

96,7

3,6

±
±
±

±
±
±

0,342*
0,915*
0,170*
0,103**
0,924**
0,893**
1,000
0,913

0,567

1,000

Idade
IMC
Idade gestacional
Número de gestações anteriores
Gestação anteriores com PE
Abortos anteriores
HAS crônica(%)
Raça/cor(%)

Estado marital(%)

Prática de exercício físico anterior(%)

•Branca
•Preta
•Parda

•Com companheiro

•Sim

média±DP
Teste exato de Fisher
*teste t de Student
**teste de Mann-Whitney



aumentou no grupo estudo e diminuiu no grupo
controle; a FC aumentou em ambos os grupos. A
análise comparativa entre os grupos não
demons trou di ferenças es ta t i s t icamente
significativas em relação aos parâmetros avaliados:
PAS, PAD e FC.

A Tabela 3 mostra a avaliação das medidas da
PAS, PAD e FC das gestantes do grupo estudo no
início e final do acompanhamento.

Não houve diferença em relação a nenhuma
dessas medidas ao final do tratamento. A
comparação do ganho de peso ao longo do período
de acompanhamento não revelou diferença
estatisticamente significativa entre os grupos,
apesar do ganho de peso ter aumentado
significativamente (grupo estudo ±7kg e grupo
controle ±6.9Kg).

A Tabela 4 evidencia as médias dos escores de
QV para cada domínio do SF-36 entre as gestantes
do grupo estudo e grupo controle nos três momentos
avaliados.

As gestantes dos dois grupos pioraram os
escores dos domínios capacidade funcional,
aspectos físicos, vitalidade, aspectos sociais e
aspectos emocionais ao final do estudo. Porém,
quando foram comparados os escores entre os
grupos ao longo do tempo (três momentos
avaliados), não houve diferença estatisticamente
significativa.

Os resultados parciais e preliminares deste
estudo indicam que não houve aparecimento de PE
nas gestantes que realizaram exercícios físicos com
bicicleta estacionária uma vez por semana,
enquanto que no grupo controle surgiram três casos

DISCUSSÃO

de PE (OR=0,11 IC=0,01 a 2,12). Além disso, foi
observada diferença estatisticamente significativa
nos dois grupos em relação à PA (PAS e PAD) e FC
materna ao longo do período de acompanhamento.

Com relação à QV, houve piora ao longo do
tratamento em ambos os grupos estudados, porém
não houve diferença entre os grupos. Embora as
morbidades maternofetais ocorridas após a
instalação da PE e as condutas para seu tratamento
estejam estabelecidas na literatura, ainda não há
consenso em relação aos mecanismos que levam ao
seu aparecimento, principais fatores de risco e as
possíveis medidas de prevenção.

Além disso, a PE também está relacionada a
altos índices de morbidade e mortalidade materna e
portanto tem despertado maior interesse científico
no estudo de intervenções que possam prevenir seu
desenvolvimento. Entre as intervenções estudadas
pode-se mencionar o alongamento . práticas de
atividades físicas recreacionais e exercícios
aeróbicos . Em um estudo de revisão sistemática,
não foi possível concluir que a recomendação de
repouso e restrição da atividade possa reduzir o
risco de PE e suas complicações em gestantes
normotensas . Por outro lado é sugerido que o
exercício físico , o alongamento e a atividade
física regular podem estar associados à
redução de risco de PE. As atividades aeróbicas
regulares de leve a moderada intensidade também
poderiam trazer benefícios .

Sabe-se que os exercícios físicos aeróbicos
previnem as doenças cardiovasculares, como a

(24)

(12,17,19)

(25,12)

(26)

(24) (25)

(12,17,19)

(22)
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Tabela 3: Comparação das medidas da pressão arterial sistólica (PAS),
pressão arterial diastólica (PAD) e frequência cardíaca (FC) somente entre
as gestantes do grupo estudo, nos três encontros avaliados (E1 - E2 - E3).

Tabela 4: Comparação dos escores do SF-36 entre gestantes do grupo
estudo e do grupo controle.
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Medidas
(n=16)

Inicial
Média( DP)±

Final
Média( DP)±

Valor-p

PAS

PAD

FC

E1*
E2**
E3***

E1*
E2**
E3***

E1*
E2**
E3***

120,3 ( 15,4)
114,7 ( 9,9)
118,0 ( 11,5)

77,0 ( 9,2)
73,3 ( 7,2)
77,7 ( 6,2)

87,5 ( 12,4)
89,7 ( 8,3)
90,9 ( 8,6)

±
±
±

±
±
±

±
±
±

120,3 ( 15,4)
114,3 ( 10,5)
114,7 ( 11,3)

75,6 ( 8,8)
73,3 ( 5,9)
75,7 ( 5,0)

87,8 ( 10,6)
92,2 ( 8,8)

92,3 ( 10,3)

±
±
±

±
±
±

±
±

±

Teste t de Student Pareado.
*primeiro encontro (entre 12 e 20 semanas gestacionais)
**segundo encontro (entre 28 e 32 semanas gestacionais)
***terceiro encontro (entre 36 e 41 semanas gestacionais)

1,000
0,869
0,096

0,347
1,000
0,252

0,235
0,067
0,237

Domínios do SF-36

Estudo
(n=16)

Média ( DP)±

Controle
(n=25)

Média ( DP)±

Valor-p

Capacidade Funcional E1*
Capacidade Funcional E2**
Capacidade Funcional E3***

Aspectos Físicos E1*
Aspectos Físicos E2**
Aspectos Físicos E3***

Dor E1*
Dor E2**
Dor E3***

Estado Geral da Saúde E1*
Estado Geral da Saúde E2**
Estado Geral da Saúde E3***

Vitalidade E1*
Vitalidade E2**
Vitalidade E3***

Efeito
tempo

Efeito
grupo

57,8 ( 24,8)
54,7 ( 21,7)
41,9 ( 18,3)

42,2 ( 42,5)
35,9 ( 38,7)
18,8 ( 28,1)

59,5 ( 19,5)
55,2 ( 17,7)
54,1 ( 18,4)

67,7 ( 17,6)
60,7 ( 15,1)
62,9 ( 16,8)

51,6 ( 24,6)
53,1 ( 23,4)
51,3 ( 20,5)

±
±
±

±
±
±

±
±
±

±
±
±

±
±
±

57,8 ( 22,4)
44,2 ( 13,1)
45,6 ( 17,1)

34,0 ( 33,0)
17,0 ( 32,1)
12,0 ( 17,9)

50,0 ( 20,5)
48,5 ( 17,2)
47,1 ( 18,0)

59,3 ( 18,0)
61,8 ( 16,2)
67,2 ( 18,4)

46,6 ( 17,7)
46,4 ( 19,7)
44,6 ( 20,5)

±
±
±

±
±
±

±
±
±

±
±
±

±
±
±

0,001

<0,0001

0,261

0,261

<0,0001

0,660

0,341

0,837

0,837

0,284

Aspecto Sociais E1*
Aspecto Sociais E2**
Aspecto Sociais E3***

Aspectos Emocionais E1*
Aspectos Emocionais E2**
Aspectos Emocionais E3***

Saúde Mental E1*
Saúde Mental E2**
Saúde Mental E3***

71,1 ( 29,1)
69,5 ( 23,3)
70,3 ( 25,8)

52,1 ( 47,2)
58,3 ( 37,5)
33,3 ( 34,4)

63,0 ( 26,7)
64,8 ( 22,5)
60,5 ( 26,4)

±
±
±

±
±
±

±
±
±

54,5 ( 24,2)
60,0 ( 23,9)
59,5 ( 21,7)

41,3 ( 42,3)
38,7 ( 43,8)
32,0 ( 35,3)

53,9 ( 18,6)
56,5 ( 24,0)
57,1 ( 23,2)

±
±
±

±
±
±

±
±
±

<0,0001

<0,0001

0,648

0,103

0,323

0,286

Anova para medidas repetidas.
*primeiro encontro (entre 12 e 20 semanas gestacionais)
**segundo encontro (entre 28 e 32 semanas gestacionais)
***terceiro encontro (entre 36 e 41 semanas gestacionais)



hipertensão arterial crônica, além de promover
melhora no condicionamento cardiovascular, na
resistência endotelial e do sistema de defesa
antioxidante, podendo trazer benefícios em relação
á PE . Desta forma, a bicicleta estacionária
(exercício aeróbico de escolha neste estudo) não
desencadeou PE, não alterou a PA nem a FC ao
longo do tratamento nas gestantes de risco
(hipertensas, com história obstétrica anterior de PE
ou os dois fatores associados) do grupo estudo.
Portanto o exercício físico aeróbico mostrou-se
benéfico e seguro na população estudada, pois não
agravou nem causou transtornos hipertensivos e
inconvenientes hemodinâmicos.

A escolha ideal da atividade durante a gravidez
deve levar em consideração as alterações
fisiológicas do período gestacional, pois quando
não orientada adequadamente, pode ocasionar
danos tanto para a gestante como para o feto , no
entanto, poucos estudos descrevem qual tipo de
atividade seria mais adequada ou menos prejudicial
para a gestante . A opção da utilização da
bicicleta estacionária horizontal para realização
deste estudo baseou-se na sua segurança (evitando
possíveis quedas e lesões articulares), no conforto
(possibilitando a regulagem de distância do assento
ao guidão e pedais), além de permitir o
monitoramento da PA e FC concomitante à
realização do exercício.

A obesidade tem sido sugerida como um fator
de risco para o desenvolvimento da PE . Em nosso
estudo não a utilizamos para selecionar como
critério de risco para PE, mas o Índice de Massa
Corporal (IMC) médio inicial das mulheres
selecionadas foi classificado como obesidade e o
ganho de peso das gestantes de ambos os grupos foi
o esperado para este IMC . Cabe ressaltar que a
obesidade atualmente é um problema de saúde
pública e programas voltados para essa população,
como orientações nutricionais e práticas de
atividade física como a que propusemos, são de
grande relevância na prevenção e/ou redução do
ganho de peso corporal, além de contribuir para a
melhora da QV . As mudanças físicas (dores,
cãimbras, edema e fadiga) e emocionais
(depressão e ansiedade) , ocorridas durante o
período gestacional, podem ser responsáveis pela
piora na QV, pois prejudicam a realização das
atividades de vida diária (AVD). Por esse motivo a
percepção da QV em gestantes deve ser sistemática e
cuidadosamente avaliada, sendo para isso
necessária a utilização de instrumentos capazes de
quantificá-la.

Em nosso estudo o questionário utilizado para
mensurar a QV das gestantes foi o SF-36, por ser
validado para língua portuguesa, ser de fácil

(27)

(28)

(29,30)

(31)

(32,33)

(34,35)

(2,22)

(36,37)

administração e compreensão, além de não ser tão
extenso , permit indo assim seu auto-
preenchimento. Observamos que, como esperado,
houve piora na QV ao longo do estudo em ambos os
grupos nos domínios da capacidade funcional,
aspectos físicos, vitalidade, aspectos sociais e
aspectos emocionais. Além disso, o exercício
proposto não interferiu na percepção da QV das
gestantes. No entanto as pequenas alterações do
escore dos domínios do SF-36 encontradas no
presente estudo são discutíveis, pois apesar de
estatisticamente significativas ainda não se pode
afirmar quais são os valores que poderiam ser
considerados clinicamente prejudiciais. Uma das
limitações do nosso estudo refere-se à frequência
escolhida de apenas uma vez por semana para a
realização do exercício com bicicleta estacionária.

No entanto, o avanço da gravidez pode ser um
fator responsável pela baixa aderência de gestantes
ao exercício físico regular e, portanto a escolha de
uma maior frequência poderia resultar em um
número maior de abandonos no decorrer do estudo.
Outra possível limitação seria a dificuldade em
recrutar gestantes com fatores de risco para o
desenvolvimento da PE (hipertensas crônicas, PE
anterior ou os dois fatores associados), para
procedimentos de exercício como os propostos, por
ainda não se saber qual é a melhor conduta a ser
adotada em mulheres com estas características
clínicas de risco.

Em alguns casos houve resistência da gestante,
e em outros a preocupação do profissional da saúde
em adotar esta prática durante a gravidez,
considerando tratar-se de mulheres de risco. O
tamanho amostral atingido ainda é preliminar, não
conferindo poder estatístico para legitimar as
hipóteses em relação à prevenção da PE em
mulheres que realizam exercício físico com bicicleta
estacionária uma vez na semana, embora seja
atraente destacar que não houve nenhum caso de PE
entre as mulheres que realizaram o cronograma
proposto de exercícios com bicicleta estacionária.
Apesar dessas limitações, nossos resultados
sugerem que gestantes com maior risco para o
desenvolvimento da PE (hipertensas crônicas, PE
anterior ou os dois fatores associados) que
realizaram exercício físico com bicicleta
estacionária não desenvolveram PE nem alteração
da PA e FC, embora tenham manifestado piora da
QV. Há necessidade de estudos com maior tamanho
amostral e o complemento de nosso estudo para que
possamos afirmar a efetividade da realização do
exercício físico com bicicleta estacionária na
prevenção do aparecimento da PE em gestantes de
risco.

Após avaliação dos resultados, não houve

( 2 3 )

(25)
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diferença estatisticamente significativa entre a
incidência de PE nas gestantes que realizaram
exercício físico com bicicleta estacionária em
relação ao grupo controle, no entanto apenas três
casos foram evidenciados no grupo controle. O
exercício físico supervisionado com bicicleta
estacionária em gestantes com fatores de risco para
desenvolver PE (hipertensão arterial crônica, PE
anterior ou os dois fatores associados) realizado
uma vez por semana pode não representar riscos
cardiovasculares durante todo período gestacional,
pois não alterou significativamente os valores da PA
e FC em relação às gestantes do grupo controle.

Assim, as gestantes estudadas apresentaram
piora da qualidade de vida em ambos os grupos,
porém não apresentaram diferença estatisticamente
significativa entre os grupos, fato este atribuído á
evolução gravídica, onde a percepção física e
emocional encontra-se alterada.
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