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Apesar das poucas evidências científicas
sobre a segurança da atividade física na
presença de complicações do diabetes,
algumas particularidades podem ser
apontadas1,2,3.Na ausência de retinopatia
diabética ou na presença de retinopatia
não proliferativa leve, não há limitação
do tipo ou modo de exercício, devendo
ser realizadas reavaliações oftalmológicas
anualmente. Na presença de retinopatia não
proliferativa moderada, devem ser evitadas
atividades que aumentem dramaticamente
a pressão arterial (PA), como levantamento
de peso e a manobra de Valsalva, e reavaliar
o paciente a cada 4 a 6 meses. Quando
a retinopatia não proliferativa é mais
grave, além do levantamento de peso e da
manobra de Valsalva, deve-se evitar também
esportes competitivos de alta intensidade,
atividades de choque direto e boxe. Neste
caso, reavaliações a cada 2 a 4 meses estão
indicadas, com possibilidade de indicação de
cirurgia a laser. Já na retinopatia proliferativa,
apenas as atividades de baixo impacto estão
indicadas, como a natação, a caminhada
e a bicicleta estacionária, estando contra
indicados os exercícios de impacto, como a
corrida e o jogging e esportes com raquete

para as retinopatias de menor gravidade.
Reavaliações oftalmológicas mensais ou
bimestrais devem ser realizadas, também
com a perspectiva de cirurgia a laser. O
exercício intenso é contraindicado nas
retinopatias proliferativas e não proliferativas
graves, pelo maior risco de hemorragia
vítrea ou descolamento de retina. Após
a fotocoagulação a laser, consenso de
especialistas indica aguardar de 3 a 6 meses
para reiniciar exercícios de resistência.
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Na presença de neuropatia diabética,
devido à perda da sensibilidade tátil, térmica
e dolorosa, há maior risco de lesões de
pele, infecções, fraturas e até a destruição
articular de Charcot, também conhecida com
artropatia neuropática, que é a deformidade
articular consequente a microtraumas
repetidos. Dependendo da gravidade da
neuropatia periférica, devemos estimular
atividades que não sobrecarreguem os
membros inferiores, como a natação, a
bicicleta estacionária e os exercícios com
membros superiores, limitando a corrida,
a caminhada prolongada e o step. O uso
de calçados com amortecimento e meias
confortáveis e secas, além da observação
frequente dos pés na busca de bolhas,
fissuras, calos, feridas e micoses deve sempre
ser lembrado.

cardíaca lentificados, hipotensão ortostática
e outros distúrbios envolvendo o sistema
nervoso autônomo em órgãos como pele,
pupila e sistema gastrointestinal, pode
ser confirmada através de manobras
autonômicas4,5 e aumenta o risco de injúrias
causadas pelo exercício. As respostas
hemodinâmicas ao exercício podem estar
comprometidas, facilitando a hipotensão
postural e pós-esforço. A inadequada
distribuição do fluxo sanguíneo para pele,
com menor sudorese, eleva o risco de
hipertermia. A percepção de sede alterada
favorece a desidratação. A gastroparesia
pode precipitar náuseas e vômitos,
agravando desidratações e hipoglicemias.
A neuropatia autonômica, suspeitada
A reação pupilar reduzida prejudica a visão
pela presença de taquicardia em repouso,
noturna. Conhecendo estas alterações,
transientes iniciais e finais da frequência
podemos recomendar ao paciente diabético
que evite mudanças posturais
Tabela 1. Adaptado da referência 3 - Zinman B, Ruderman N, Campaigne BN, Devlin JT, Schneider SH. Physical
bruscas, realize aquecimento
activity/exercise and diabetes. Diabetes Care.2004;27 Suppl 1:S58-62.
e desaquecimento adequado
nas sessões de exercício, se
hidrate adequadamente,
principalmente quando o
exercício é mais prolongado ou
quando as condições climáticas
são adversas, evite se exercitar
logo após as refeições e tome
cuidado ao se exercitar à
noite, principalmente ao ar
livre. Temperaturas ambientes
extremas também devem ser
evitadas.
Sabendo-se que elevações
d a PA l e v a m a m a i o r
excreção renal de proteínas,
a orientação para pacientes
com nefropatia diabética
deve incluir exercícios leves,
continua>
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