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RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi comparar e correlacionar as respostas de glicose e 
de variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 24h após sessões de exercício 
resistido (ER) de diferentes intensidades em mulheres com diabetes mellitus tipo 2 
(DM2). Após teste de uma repetição máxima (1RM), 12 mulheres com DM2 
(55,2±4,0 anos; 70,1±11,4 kg; 29,0±5,4 kg.m2(-1)) foram convidadas a realizarem em 
dias distintos, em ordem randomizada e separadas por uma semana, intervenções 
com sessões experimentais durante um período de duas semanas, sendo: a) 
Sessão Controle no dia 1 sem realização de ER (CONT40%1RM ou CONT80%1RM) 
e com duração total de 24h; b) sessão ER (40%1RM ou 80%1RM) no dia 2 com 
duração total de 24h e; c) sessão efeito da duração do ER (40%1RM ou 80%1RM) 
no dia 3 com duração total de 11h. Em cada sessão, foi realizado o período pré-
intervenção (20min) para mensuração da glicose e registro das séries dos intervalos 
R-R da frequência cardíaca (RRi) para análise dos indicadores autonômicos da VFC 
(LF-simpático; HF-parassimpático e razão LF:HF-balanço simpato-vagal). Logo 
após, iniciaram as sessões experimentais, onde, após cada uma, foi realizada a 
análise da glicose de 24h por sistema de monitorização contínua da glicose 
considerando os momentos: desjejum, almoço, jantar e sono, além de realizada 
análise dos RRi por um período de 48h utilizando um frequencímetro (Polar RS 
800CX). Durante as sessões controle, as voluntárias ficaram sentadas 
confortavelmente durante 40min em ambiente controlado. As sessões de ER 
(40%1RM e 80%1RM) foram realizadas em forma de circuito. Observou-se que a 
concentração de glicose no período das 24h foi reduzida (p<0,05) após a sessão 
40%1RM (142,6±26,1 mg.dL-1) vs. CONT40%1RM (194,3±17,9 mg.dL-1), 
CONT80%1RM (186,5±26,4 mg.dL-1) e 80%1RM (190,2±43,3 mg.dL-1). A 
hiperglicemia foi mais prevalente (p<0,05) no período das 24h das sessões 
CONT40%1RM (77,4±18,3%), CONT80%1RM (69,4±24,6%) e 80%1RM 
(66,0±33,7%) vs. 40%1RM (20,8±21,2%). Nos momentos pós-prandiais, menor 
duração de estado hiperglicêmico (p<0,05) foi encontrada na sessão 40%1RM vs. 
CONT40%1RM, CONT80%1RM e 80%1RM após desjejum (1:25±0:54h vs. 
4:00±0:00h, 3:40±0:53h e 3:25±1:09h respectivamente), almoço (1:25±2:03h vs. 
4:55±0:17h, 4:25±1:26h e 3:40±2:06h respectivamente) e jantar (0:15±0:27h vs. 
3:15±0:45h, 3:25±0:47h e 2:50±1:31h respectivamente). No momento do sono, 
menor duração de estado hiperglicêmico (p<0,05) ocorreu na sessão 40%1RM 
(0:20±0:39h) vs. a sessão 80%1RM (4:05±3:08h). O efeito da duração do ER, 
quando comparado um período de 11h seguintes às 24h pós-ER, evidenciou 
diferenças (p<0,05) da sessão 40%1RM (151,3±51,4 mg.dL-1) vs. CONT40%1RM 
(216,9±15,7 mg.dL-1) e da sessão 80%1RM (148,4±40,1 mg.dL-1) vs. CONT80%1RM 
(209,5±38,4 mg.dL-1) e 80%1RM (206,1±54,3 mg.dL-1). Correlações significativas 
ocorreram (p<0,01) entre glicose de 24h e RRi (r= -0,38), HF (r= -0,39), LF (r= 0,39) 
e razão LF:HF  (r= 0,38). Conclui-se que, uma sessão de ER de baixa intensidade 
diminuiu a prevalência de hiperglicemia num período de 24h e potencializou o 
controle glicêmico nos momentos pós-prandiais de mulheres com DM2. A sessão de 
ER de alta intensidade demonstrou um efeito tardio diminuindo a prevalência de 
hiperglicemia no dia subsequente à realização da sessão. Finalmente, os 
indicadores autonômicos cardíaco demonstraram correlação significativa com a 
resposta da glicose de 24h na amostra investigada. 
 
Palavras-chave: Hiperglicemia. Exercício de força. Controle glicêmico. Sistema 
nervoso autônomo. 



 
 

ABSTRACT 

The aim of this study was to compare and correlate the glucose responses and heart 
rate variability (HRV) 24h after resistance exercise (RE) sessions of different 
intensities in women with type 2 diabetes mellitus (DM2). After testing one repetition 
maximum (1RM), 12 women with DM2 (55.2±4.0 years; 70.1±11.4 kg; 29.0±5.4 
kg.m2(-1)) were invited to perform on different days, in random order and separated by 
a week, interventions with experimental sessions over a two week period, as follows: 
a) session control on day 1 without conducting RE (CONT40%1RM or CONT80% 
1RM) and a total duration of 24h; b) session RE (40%1RM and 80%1RM) on day 2 
with a total duration of 24h and; c) session lasting effect of the RE (40%1RM and 
80%1RM) on 3 lasting a total of 11h. In each session, we carried out the pre-
intervention period (20 minutes) to measure glucose and recording of series of RR 
intervals (RRi) in heart rate for analyzing autonomic indicators of HRV (LF-
simpathetic; HF-parasympathetic and LF:HF-balance sympathovagal). After that, 
they initiated the experimental sessions, where after each of the analysis of glucose 
24h by continuous monitoring system of glucose was carried out considering times: 
breakfast, lunch, dinner and sleep, and performed analysis RRi for a period 48h 
using a frequency meter (Polar RS800CX). During control sessions, the volunteers 
were seated comfortably for 40 minutes in a controlled environment. RE sessions 
(40%1RM and 80%1RM) were performed in circuit form. It was observed that the 
glucose concentration in the 24h period was reduced (p < 0.05) after the session  
40%1RM (142.6±26.1 mg.dL-1) vs. CONT40%1RM (194.3±17.9 mg.dL-1), CONT80% 
1RM (186.5±26.4 mg.dL-1) and 80%1RM (190.2±43.3 mg.dL-1). Hyperglycemia was 
more prevalent (p < 0.05) in the period of 24h sessions CONT40%1RM (77.4 ± 
18.3%), CONT80%1RM (69.4±24.6%) and 80%1RM (66.0±33.7%) vs. 40%1RM 
(20.8±21.2%). In postprandial times, shorter duration of hyperglycemic status (p < 
0.05) was found in the session 40%1RM vs. CONT40%1RM, CONT80%1RM and 
80%1RM after breakfast (1:25±0:54h vs. 4:00±0:00, 3:40±0:53h and 3:25±1: 09h 
respectively), lunch (1:25±2:03h vs. 4:55±0:17h, 4:25±1:26h and 3:40±2:06h 
respectively) and dinner (0:15± 0:27h vs. 3:15±0:45h, 3:25±0:47h and 2:50±1:31h 
respectively). At the time of sleep, shorter duration of hyperglycemic status (p < 0.05) 
occurred in 40%1RM session (0:20 ± 0:39h) vs 80%1RM session (4:05 ± 3:08h). The 
effect of the RE period, as compared following a period of 11h to 24h post-RE, 
revealed differences (p < 0.05) for the session 40% 1RM (151.3 ± 51.4 mg.dL-1) vs. 
CONT40%1RM (216.9 ± 15.7 mg.dL-1) and session 80%1RM (148.4 ± 40.1 mg.dL-1) 
vs. CONT80%1RM (209.5 ± 38.4 mg.dL-1) and 80%1RM (206.1 ± 54.3 mg.dL-1). 
There were significant correlations (p < 0.01) between glucose 24h and RRi (r = -
0.38), HF (r = -0.39), LF (r = 0.39) and LF: HF (r = 0.38). In conclusion, a low 
intensity session RE decreased the prevalence of hyperglycemia at 24h and 
leveraged glycemic control in postprandial times of women with DM2. A high-intensity 
RE session showed a late effect of decreasing the prevalence of hyperglycemia on 
the day following the holding of the session. Finally, cardiac autonomic indicators 
showed significant correlation with 24h glucose response in the sample investigated. 
 
 
Keywords: Hyperglycemia. Strength exercise. Glycemic control. Autonomic nervous 
system.
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1 INTRODUÇÃO 

A diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença crônica caracterizada por 

aumentos excessivos da glicose, provocando a hiperglicemia, especialmente nos 

momentos pós-prandiais (ADA, 2014; MANDERS; VAN DIJK; VAN LOON, 2010) . A 

hiperglicemia pós-prandial representa um dos principais preditores de complicações 

crônicas micro e macrovasculares (CAVALOT et al., 2006; CERIELLO, 2004, 2005; 

MANDERS; VAN DIJK; VAN LOON, 2010; VAN DIKJ et al., 2011) e tem sido 

associada à disfunção endotelial (CERIELLO et al., 2002; CERIELLO, 2004; 

MONNIER et al., 2006), arteriosclerose (CERIELLO, 2005) e a doenças 

cardiovasculares (DCV’s) especialmente em mulheres (CAVALOT et al., 2006). Além 

disso, a DM2 tem sido associada à redução da variabilidade da frequência cardíaca 

(VFC) (COLBERG; GRIECO; SOMMA, 2014; LOIMAALA et al., 2003; MALLIANI et 

al., 1991; STUCKEY; PETRELLA, 2013; TARVAINEN et al., 2014), ocasionando 

disfunção autonômica (JUN et al., 2015; STUCKEY; PETRELLA, 2013), o que vem a 

contribuir com o aumento da morbidade e mortalidade (LOIMAALA et al., 2003; 

SINGH et al., 2000). Diante disso, a DM2 tem gerado altos custos econômicos para 

o diabético, sua família, órgãos de saúde e sociedade (BAHIA et al., 2011; SBD, 

2014).  

Desse modo, atenuar a hiperglicemia pós-prandial pode ser uma estratégia 

para prevenção de DCV’s, arteriosclerose e outras complicações associadas 

(CERIELLO, 2005). Nesse caminho, torna-se importante destacar a relevância de 

investigar a resposta glicêmica de um indivíduo com DM2, especialmente, durante 

as 24h da vida diária, a qual perpassa fundamentalmente pelos momentos pós-

prandiais, os quais podem significar em até 8h/dia de estado hiperglicêmico em 

condição controle sem exercício e 4h/dia após intervenção com exercício aeróbio 

(EA) de baixa intensidade (MANDERS; VAN DIJK; VAN LOON, 2010). 

Como previamente destacado, o exercício físico tem sido apontado como uma 

estratégia eficente para o controle glicêmico em indivíduos com DM2 (COLBERG et 

al., 2010; VAN DIKJ et al., 2012a; STRASSER; PESTA, 2013; SBD, 2014), 

proporcionando redução da concentração de glicose e do tempo gasto em estado 

hiperglicêmico (MANDERS; VAN DIJK; VAN LOON, 2010; PRAET et al., 2006a; 

VAN DIJK et al., 2012a; VAN DIJK et al., 2013a). Enquanto a comunidade científica 

tem fundamentado o EA como importante estratégia no controle glicêmico agudo 

(COLBERG et al., 2010; COLBERG; GRIECO; SOMMA, 2014; VAN DIJK et al., 



 18 
   

2012b), poucas evidências em relação ao exercício resistido (ER), especialmente 

em diferentes domínios de intensidades, tem sido demonstradas em indivíduos com 

DM2. Fenicchia et al. (2004) investigaram a comparação entre os efeitos agudos e 

crônico do ER. Por outro lado, Moreira et al. (2012) compararam o efeito agudo das 

intensidades de ER super leve e leve, entretanto, com observações da resposta 

glicêmica por apenas 120 min após as sessões. Gordon et al. (2013) analisaram o 

efeito agudo de três diferentes intensidades (45%, 60% e 75% da carga máxima), 

contudo, na mesma sessão de ER.  

Para nosso conhecimento, até o presente momento não foi encontrado 

nenhum estudo de efeito agudo de diferentes intensidades de ER (leve e intensa) 

sendo realizado em dias distintos, principalmente, avaliando as alterações na 

resposta glicêmica por um período mais prolongado das 24h e até mesmo superior a 

esse, em especial, nos momentos pós-prandiais de indivíduos com DM2. Uma 

investigação com essas características foi encontrada a partir do EA, onde se 

verificou que, ao contrário de uma sessão controle sem exercício ou sessão de alta 

intensidade de EA, uma sessão de baixa intensidade refletiu em controle glicêmico 

significante e reduziu a prevalência de hiperglicêmica nas 24h subsequentes 

(MANDERS; VAN DIJK; VAN LOON, 2010). 

No tocante ao ER, comparar diferentes intensidades poderia fornecer suporte 

para as recomendações relativas à prescrição ideal do exercício para o controle 

agudo da DM2. É sabido que o ER de intensidade leve se mostrou efetivo no 

controle glicêmico (MOREIRA et al., 2012), porém, com análise em uma curta 

duração e dentro de ambiente laboratorial.  Por outro lado, o ER de alta intensidade 

pode promover melhora da sensibilidade à insulina (HOLTEN et al., 2004; 

KOOPMAN et al., 2005) e aumento da expressão de GLUT-4 muscular (HOLTEN et 

al., 2004). Nesse sentido, destaca-se a importância de investigar as respostas 

glicêmicas agudas por um período de 24h ou mais após sessões de ER em 

diferentes intensidades. Ademais, tendo em vista a associação da DM2 com a 

redução da VFC e consequente disfunção autonômica, verificar a relação das 

respostas glicêmicas e autonômicas cardíacas em mulheres com DM2, as quais são 

mais acometidas por hospitalizações e possuem um maior risco de mortalidade 

decorrente da doença (ROCHE; WNAG, 2013).  

Diante dos pressupostos teóricos apresentados, a hipótese do presente 

estudo é que o ER de baixa e alta intensidade promova controle glicêmico por um 
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período agudo tardio e duradouro e em momentos pós-prandiais das 24h do dia. 

Além disso, espera-se que as respostas glicêmicas apresentem relação com a 

função autonômica cardíaca em mulheres com DM2. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Comparar e correlacionar as respostas glicêmicas e VFC de 24h após 

sessões de ER em diferentes intensidades em mulheres com DM2. 

 

2.2 Específicos 

1) Mensurar e comparar as respostas glicêmicas e de VFC de 24h entre as 

sessões controle e de ER nas diferentes intensidades; 

2) Analisar a duração do efeito na resposta glicêmica após sessões de ER 

nas diferentes intensidades; 

3) Correlacionar as respostas glicêmicas com a VFC de 24h. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Diabetes Tipo 2 (DM2)  

A DM2 é uma doença crônica decorrente da resistência à insulina (RI), e está 

associada à obesidade provocando alterações hiperglicêmicas, ou seja, elevação 

dos níveis de glicose sanguínea (ARSA et al., 2009; COLBERG et al., 2010; SBD, 

2014).  

A hiperglicemia pode levar a complicações agudas, e em extremas situações 

de descompensação, a complicações tardias, que acometem os olhos surgindo a 

retinopatia diabética, rins gerando a nefropatia diabética, os nervos denominada 

neuropatia diabética, e ainda o coração e vasos sanguíneos ocasionando DCV’s. As 

complicações decorrentes da diabetes, particularmente, as DCV’s são as mais 

frequentes causas de morte. Diante disso, a DM2 vem sendo considerada uma 

importante causa de mortalidade e morbidade precoce (COLBERG et al., 2010; 

SBD, 2014). 

Atualmente, a literatura recomenda que o diagnóstico para DM2 seja 

apresentado caso o valor de hemoglobina glicada (HbA1c) seja superior a 6,5% ou 

glicose plasmática ≥ 126 mg.dl-1 (7.0 mmol/l) (ADA, 2014).  

 

3.1.1 Prevalência e Epidemiologia 

A DM2 está presente em 90 a 95% dos casos de indivíduos diagnosticados 

com Diabetes Mellitus (DM). A incidência aumenta com a idade, obesidade e 

inatividade física, podendo vir a ocorrer em qualquer idade, mas geralmente é 

diagnosticado após os 40 anos (COLBERG et al., 2010; SBD, 2014). Nos últimos 20 

anos, várias estimativas globais foram realizadas sobre a prevalência de diabetes, 

onde foi relatado por King, Aubert e Herman (1998) que haveria 300 milhões de 

pessoas com diabetes no ano de 2025 (KING; AUBERT; HERMAN, 1998).  

Diante disso, o número de pacientes com DM tem aumentado rapidamente e 

a estimativa já havia chegado a 439 milhões de pessoas no mundo diagnosticadas 

em 2030 (SHAW; SICREE; ZIMMET, 2010), porém mais recentemente, a 

International Diabetes Federation divulgou que atualmente existem 415 milhões de 

pessoas com DM em todo o mundo, com estimativa para chegar a 642 milhões em 

2040 (IDF, 2015). Esse aumento nas estimativas está associado a uma redução no 
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estilo de vida das pessoas, com o aumento da obesidade, urbanização, globalização 

e sedentarismo (SBD, 2014; SHAW; SICREE; ZIMMET, 2010).   

Dessa forma, a natureza crônica da DM, a gravidade das complicações e os 

meios necessários para controlá-las tornam a DM uma doença onerosa, não apenas 

para os indivíduos afetados e suas famílias, mas também para o sistema de saúde 

(WHO, 2002). Estimativas recentes dos custos do tratamento ambulatorial dos 

pacientes com DM pelo Sistema Único de Saúde brasileiro são da ordem de US$ 

2.108,00 por paciente, dos quais US$ 1.335,00 são relativos a custos diretos (BAHIA 

et al., 2011). 

Diante das complicações decorrentes da DM, alguns estudos epidemiológicos 

investigaram a diferença entre os sexos quanto a essas complicações, verificando 

que as mulheres são mais acometidas com o surgimento e avanço de outras 

doenças, como DCV’s (CAVALOT et al., 2006; PAN et al., 1986) e disfunção 

autonômica (FLEISCHER et al., 2015). Ainda, estudo realizado por Barrett-Connor et 

al. (1991) já afirmava que as mulheres com DM possuem 3,3 vezes mais chance de 

desenvolver doença cardíaca isquêmica que o homem. Dessa forma, as mulheres 

com DM possuem maior incidência de hospitalizações e um risco maior de 

mortalidade, especialmente com tempo de diagnóstico da DM avançado (ROCHE; 

WNAG, 2013).  

 

3.1.2 Fisiopatologia do DM2 

A DM2 pode ser resultado da incapacidade da insulina em exercer suas 

funções o qual é denominada RI (ARSA et al., 2009; COLBERG et al., 2010; SBD, 

2014). 

 Os possíveis mecanismos envolvidos na redução funcional da insulina ainda 

não foram totalmente estabelecidos, porém a literatura tem relatado que defeitos 

presentes nas células alvo a nível de receptores ou pós-receptores insulínicos 

podem ser apresentados como causadores da RI (ARSA et al., 2009; 

CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002).  

A cascata de sinalização que se inicia pela ligação da insulina ao seu receptor 

até a ativação do transporte de glicose pode sofrer defeitos em sua sinalização 

devido à RI, e a partir daí, comprometer o transporte e captação de glicose para o 

meio intracelular (CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002; SBD, 2014). Esses 

defeitos podem ser oriundos de acúmulos de lipídios intramusculares, aumento dos 



 23 
   

ácidos graxos livres circulantes, diminuição de adiponectina, uma importante 

proteína de sensibilização à insulina, e secreção pelo tecido adiposo de citocinas 

como fator de necrose tumoral (TNF-α) e a interleucina-6 (IL-6) (STRASSER; 

PESTA, 2013).  

Devido a liberação dessas citocinas, surge o estado hiperglicêmico que 

contribui para a glicotoxidade que compromete a secreção e ação da insulina (SBD, 

2014). Ainda, o acúmulo de lipídios pode acontecer em outros tecidos, como fígado 

e pâncreas, o que faz reduzir a capacidade do fígado em metabolizar glicose, 

associando-se à RI. No pâncreas, causa a disfunção das células β causando sua 

destruição por apoptose e pelo estresse oxidativo, reduzindo assim, a secreção de 

insulina comprometendo o transporte de glicose (SBD, 2014; STRASSER; PESTA, 

2013).  

Ademais, essa diminuição no transporte de glicose para as células do tecido 

muscular e adiposo parece envolver a incapacidade da insulina em induzir a 

ativação do substrato receptor de insulina (IRS-1), diminuído assim, a quantidade de 

proteínas transportadoras de glicose (GLUT-4) na membrana plasmática 

(SHULMAN, 2000; IVY, 2004).  

O IRS-1 é uma proteína citoplasmática com vários sítios de fosforilação, uma 

vez estimulada pela insulina esse receptor fosforila vários outros substratos como a 

fosfatidilinositol 3 Kinase (PI 3-Kinase), que possui importante função na regulação 

da mitogênse e transporte de glicose, dando início à cascata de sinalização 

(CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002).  

Outro substrato importante envolvendo as vias de sinalização da insulina e 

que também pode estar associado à RI através da sua não ativação é a P38 MAP 

(mitogen-activated protein), mais um substrato que contribui na etapa final do 

processo de translocação de GLUT-4 para a membrana celular e a partir daí permitir 

o transporte de glicose para o interior da célula (CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 

2002; GOODYEAR; KAHN, 1998; IVY, 2004;  RICHTER; HARGREAVES, 2013; 

ZAID et al., 2008).   

Ainda sobre a cascata de sinalização, os subprodutos oriundos da 

metabolização dos ácidos graxos inibem a fosforilação do IRS-1 em tirosina e 

estimulam sua fosforilação em serina, o que faz prejudicar a sinalização intracelular 

(SHEPHERD; KAHN, 1999).  
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Diante disso, uma vez instalada a RI, possivelmente devido a defeitos nos 

receptores e/ou pós-receptores da cascata de sinalização, pode ocorrer uma 

hiperinsulinemia, que uma vez sustentada pode levar a inibição da secreção e ação 

da insulina (ARSA et al. 2009; DEFRONZO et al., 1981; SBD, 2014). O surgimento 

do aumento dos níveis de glicose envolve algumas anormalidades, como o aumento 

da produção hepática de glicose e a diminuição da secreção e ação da insulina, e 

assim ocorrendo a redução na utilização e armazenamento da glicose pelo 

organismo (CEFALU, 2001; SHEPHERD; KAHN, 1999), causando uma desordem 

metabólica. 

Por fim, a RI pode resultar em hiperglicemia de jejum e pós-prandial 

(CEFALU, 2001). Diante disso, o tempo elevado em estado hiperglicêmico vem a 

contribuir com o surgimento de complicações crônicas decorrentes da DM2, como 

nefropatia, neuropatias, retinopatia, hipertensão e DCV’s (COLBERG et al., 2010; 

SBD, 2014). 

  

3.2 DM2 e Exercício  

O exercício físico tem sido mostrado como uma estratégia eficaz para a 

regulação dos níveis glicêmicos, sendo considerado útil para a prevenção e 

tratamento da DM2 (COLBERG et al., 2010; SBD, 2014; STRASSER; PESTA, 2013;  

VAN DIKJ et al., 2012a; VAN DIKJ et al., 2012b;  VAN DIKJ et al., 2013a). 

A American Diabetes Association (ADA) e o American College of Sports 

Medicine (ACSM) recomendam a realização de EA três vezes por semana com 

intensidade moderada de 40% a 60% do VO2máx por pelo menos 150 minutos 

semanais, além da inclusão do ER envolvendo os maiores grupos musculares, com 

intensidade moderada a vigorosa (50% - 80%1RM) realizada duas a três vezes por 

semana em dias alternados (COLBERG et al., 2010). 

Os possíveis mecanismos que explicam os benefícios provenientes da prática 

de exercícios físicos apontam que, mesmo com a RI predominante ocorre a 

translocação de GLUT-4 e a captação muscular de glicose por mecanismos 

intracelulares independentes da ação da insulina (GOODYEAR; KAHN, 1998; MUSI 

et al., 2001; STRASSER; PESTA, 2013). Isso acontece devido à contração muscular 

que estimula uma via de sinalização distinta da cascata de insulina (MUSI et al., 

2001; RICHTER; HARGREAVES, 2013).  
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Essa via independente vem sendo demonstrada pela proteína quinase 

estimulada por AMP (AMPK), principal enzima ativada quando há contração 

muscular (MUSI et al., 2001; RICHTER; HARGREAVES, 2013). Estudos realizados 

para investigar outros possíveis agentes nessa via independente de sinalização 

(JESSEN; GOODYEAR, 2005; RICHTER; HARGREAVES, 2013; ZAID et al., 2008) 

apresentam o cálcio, o óxido nítrico e o substrato Akt como possíveis participantes 

dessa via de sinalização estimulada pela contração muscular. 

Dessa maneira, o exercício físico é apontado como uma ferramenta eficaz na 

melhora da sensibilidade à insulina em homens saudáveis (KOOPMAN et al., 2005), 

em mulheres de meia idade (FENICCHIA et al., 2004), em mulheres idosas com 

DM2 (DIPIETRO et al., 2006), e ainda, promove o aumento da expressão de GLUT-

4 (COLBERG et al., 2010; GOODYEAR; KAHN, 1998; HOLTEN et al., 2004; IVY, 

2004) e consequente melhora na captação de glicose (DELA et al., 1993; COLBERG 

et al., 2010).  

Em adicional, a literatura tem relatado que o aumento do gasto energético 

ocasionado pelo exercício somado a uma ingestão alimentar saudável pode 

contribuir para a redução de gordura corporal, consequentemente melhorar a 

sensibilidade à insulina e ocasionar o controle glicêmico (CAUZA et al., 2005; 

DUNSTAN et al., 2002; HOLTEN et al., 2004; RICHTER; HARGREAVES, 2013). 

Em relação ao controle glicêmico em indivíduos com DM2, meta-análises 

(CHURCH et al., 2010; UMPIERRE et al., 2011) verificaram que o EA, ER ou 

combinação deles estão associados com a redução da HbA1c em pacientes com 

DM2, e ainda, que o treinamento realizado por mais 150 minutos semanais 

possibilita um declínio maior da HbA1c. Em outra meta-análise (UMPIERRE et al., 

2013) foi observada uma forte associação do volume de treinamento como um 

determinante de controle glicêmico devido a reduções apresentadas na HbA1c.  

Diante disso, evidências comprovam que o exercício é uma estratégia a ser 

associada ao tratamento farmacológico para melhorar e potencializar o controle 

glicêmico de indivíduos com DM2 tratados com diferentes medicações (VAN DIKJ et 

al., 2012a; VAN DIKJ et al.,  2013a). 

Embora sejam apresentados os benefícios do exercício físico no tratamento 

da DM2, e embora existam recomendações do ACSM e ADA para a realização de 

exercícios físicos (COLBERG et al., 2010), ainda assim, a literatura não tem 

apresentado consistência sobre a prescrição de exercícios físicos para essa 
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população, havendo uma lacuna de informações detalhadas sobre a prescrição ideal 

para o controle glicêmico de indivíduos com DM2. Isso vem sendo levantado devido 

às limitações metodológicas apresentada nas investigações nessa área de estudo 

(MANDERS; VAN DIJK; VAN LOON, 2010). 

 

3.2.1 Efeitos do exercício na hiperglicemia pós-prandial 

A fase pós-prandial é caracterizada por uma aumento rápido e elevado dos 

níveis de glicose após uma refeição. Esse aumento da glicose pode alterar a 

homeostase fisiológica de vários órgãos (CERIELLO, 2004, 2005). Diante disso, a 

hiperglicemia pós-prandial tem sido apontada como um dos principais preditores de 

complicações crônicas a nível micro e macrovascular (CAVALOT et al., 2006; 

CERIELLO, 2004, 2005; MANDERS; VAN DIJK; VAN LOON, 2010; VAN DIKJ et al., 

2011; VAN DIKJ et al., 2013a; VAN DIKJ et al., 2013b), e por isso tem recebido 

atenção especial nos últimos anos.   

Ainda, o surgimento de DCV’s têm sido mais associado à hiperglicemia pós-

prandial do que a glicose de jejum, especialmente em mulheres com DM2 

(CAVALOT et al., 2006). Dessa forma, a hiperglicemia pós-prandial pode ocasionar 

uma diminuição de vasodilatadores (CERIELLO, 2005), diminuição de antioxidantes, 

aumento do estresse oxidativo e disfunção endotelial (CERIELLO et al., 2002; 

CERIELLO, 2004; MONNIER et al., 2006).  

Em estudo de Van Dijk et al. (2011), ao avaliar 60 indivíduos com DM2 sob 

padronização alimentar, farmacológica e utilizando o Sistema de Monitorização 

Contínua de Glicose (SMCG), foi encontrado que esses pacientes experimentaram 

excessiva hiperglicemia durante os períodos das 24h, mesmo os pacientes com 

glicose bem controlada e valores de HbA1c menores que 7%. A partir disso, inferiu-

se, que mais estratégias de intervenção, como a dieta e exercício devem ser 

associadas com os tratamentos farmacológicos, uma vez que a literatura vem 

mostrando os efeitos positivos dessas duas intervenções (MANDERS et al., 2006; 

MANDERS; VAN DIJK; VAN LOON, 2010). Portanto, corrigir a hiperglicemia pós-

prandial pode se tornar uma estratégia para a prevenção de DCV’s, aterosclerose e 

outras complicações (CERIELLO, 2005).  

Diante disso, o exercício tem se mostrado eficiente na redução das 

concentrações de glicose e no tempo em estado hiperglicêmico (MANDERS; VAN 

DIJK; VAN LOON, 2010; PRAET et al., 2006a; VAN DIJK et al., 2012a; VAN DIKJ et 
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al., 2013a; VAN DIKJ et al., 2013b), contribuindo para a diminuição das excursões 

de glicose pós-prandial. Diante disso, estudos já relataram uma melhor redução da 

glicose quando o exercício é realizado após a ingestão alimentar, ou seja, em estado 

pós-prandial (COLBERG et al., 2009; COLBERG; GRIECO; SOMMA, 2014; 

POIRIER et al., 2001). De acordo com Poirier et al. (2001) a redução da glicose foi 

acentuada quando o exercício foi realizado 2h após a ingestão alimentar do café da 

manhã comparado a quando o mesmo exercício foi realizado no estado de jejum.  

No estudo de Colberg et al. (2009), ao realizarem 20 min de EA moderado 

antes e após o jantar, foi evidenciada uma redução significativa dos níveis de glicose 

quando a sessão de exercício foi realizada após o jantar comparada a mesma 

sessão realizada antes do jantar. Mais recentemente, Colberg, Grieco e Somma 

(2014) compararam o impacto da caminhada e um jogo de tênis de mesa virtual 

como atividade recreacional na glicose pós-prandial, encontrando que 30min de 

caminhada com intensidade leve a moderada realizada após o jantar foi mais 

eficiente na redução da glicose pós-prandial.  

Em adicional, foi relatado que a redução da glicose pós-prandial contribui para 

a redução de HbA1c do que da glicose de jejum (WOERLE et al., 2007), e uma vez 

que o exercício possui maior eficiência para reduzir a glicose pós-prandial em 

relação a glicose de jejum, possivelmente devido a hiperglicemia pós-prandial estar 

mais associada a RI em nível muscular (MACLEOD et al., 2013). A contribuição 

positiva do exercício também pode ser comprovada por Fritschi et al. (2015), onde 

concluíram que o sedentarismo pode ser um fator agravante para a elevação dos 

níveis de glicose e o exercício pode ser uma intervenção eficaz para o controle 

glicêmico. 

 

3.2.2 Exercício resistido e DM2 

Em contraste com o EA, ainda há poucas evidências na literatura sobre o 

efeito do ER de forma aguda no controle glicêmico durante um período de 24h e nos 

momentos pós-prandiais em indivíduos com DM2. 

Uma busca realizada na base de dados Pubmed com os termos ‘acute 

session, resistance exercise, type 2 diabetes’ foram encontrados 13 estudos. 

Desses, seis eram investigações com efeito crônico do EA (MOHAJERI TEHRANI et 

al., 2015; SEGAL et al., 1991) e comparando o EA com o ER (BACCHI et al., 2012; 

CHOI et al., 2009; HORDERN et al., 2011; TAYLOR et al., 2014), dois eram estudos 
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de revisão (DUCLOS et al., 2013; PLOEGER et al., 2009) e um com animais 

(MATOS et al., 2010). 

Verificando o efeito agudo do ER foram encontrados quatro estudos, onde um 

não foi considerado por verificar o efeito desse tipo de exercício na pressão arterial 

(MORAIS et al., 2011). Dessa maneira, pode-se observar como são escassos os 

estudos verificando o efeito de uma única sessão de ER na glicose de pessoas com 

DM2 (FENICCHIA et al., 2004; GORDON et al., 2013; MOREIRA et al., 2012). 

O estudo de Gordon et al. (2013) verificou, em idosos (sendo 4 mulheres), o 

efeito de uma sessão de ER consistindo de 3 séries de 10 repetições a 45%, 60% e 

75% de 1RM em cinco exercícios alternados por segmento. Os autores não 

encontraram alteração nos valores de glicose, na resistência à insulina e na 

sensibilidade à insulina no período de 24h a 72h. 

Já no estudo de Fenicchia et al. (2004) foi comparado o efeito agudo com o 

crônico do ER em mulheres com DM2, onde foram realizadas 3 séries de 8 a 12 

repetições a 80% de 3RM em 8 exercícios. Nesse estudo os valores de glicose 

diminuíram significativamente 24h após a sessão aguda de ER, o mesmo não 

acontecendo após o treinamento. 

O estudo de Moreira et al. (2012) foi o único encontrado objetivando comparar 

intensidades de sessão aguda de ER em homens com DM2. As sessões foram 

realizadas em forma de circuito, composto por 6 exercícios com intensidades de 

23% e 43% de 1RM, realizadas em dias distintos e comparadas com sessão 

controle. Os autores concluíram que as sessões nas duas intensidades foram 

efetivas na redução da glicose de indivíduos com DM2, porém com menor estresse 

cardiometabólico e perceptual para a sessão de 23% de 1RM. Esse estudo realizou 

observações do comportamento da glicose por apenas 120 min após a realização 

das sessões, não havendo análises de 24h e pós-prandiais. 

Embora existam evidências na literatura sobre os benefícios do ER para 

pessoas com DM2, de forma aguda (FENICCHIA et al., 2004; GORDON et al., 2013; 

MOREIRA et al., 2012) e crônica (DUNSTAN et al., 2002; HOLTEN et al., 2004) 

pouco se sabe sobre as alterações nos perfis glicêmicos, em especial, alterações 

pós-prandiais, tornando as evidências pouco conclusivas sobre as repostas agudas 

do ER no controle glicêmico, principalmente com relação a intensidade ideal para 

atenuar a hiperglicemia pós-prandial e de 24h. 
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No entanto, apesar do presente estudo ter sido realizado com sessão aguda 

de ER, a literatura defende que o treinamento resistido de alta intensidade melhora a 

sensibilidade à insulina (HOLTEN et al., 2004; KOOPMAN et al., 2005), aumenta a 

expressão de GLUT-4 (HOLTEN et al., 2004), proporciona aumento da força e da 

massa muscular além de melhorar o perfil metabólico (LEENDERS et al., 2013). 

O ER contribui na manutenção da massa muscular (DUNSTAN et al., 2002), 

uma vez que os indivíduos com DM2 podem vir a sofrer um declínio da massa 

muscular, força e capacidade funcional, que se tornam acentuado com o 

envelhecimento (LEENDERS et al., 2013; PARK et al., 2006). Sendo assim, esse 

declínio de massa muscular pode comprometer a saúde metabólica, uma vez que, a 

massa muscular é responsável por cerca de 80% da absorção de glicose após a 

ingestão alimentar (LEENDERS et al., 2013). 

 

3.3 Sistema de Monitorização Contínua de Glicose (SMCG) e DM2 

O SMCG mensura as concentrações de glicose no líquido intersticial através 

de reação de oxidase da glicose com a enzima imobilizada por um eletrodo inserido 

subcutaneamente na região abdominal do indivíduo (FIGUEIRA et al., 2013).   

Este sistema permite examinar diferentes aspectos do controle glicêmico, com 

medidas a cada 5 minutos, realizando uma análise em condições de vida livre do 

indivíduo e foi devidamente validado em estudos de controle da DM e suas 

complicações (TAVRIS; SHOAIBI, 2004) e ainda, estudos validaram a precisão das 

leituras dos sensores, apresentando uma significativa correlação com a glicose 

capilar (HAY; WILMSHURST; FULCHER, 2003; ZAVALKOFF; POLYCHRONAKOS, 

2002). 

Tavris e Shoaibi (2004) ao revisarem o impacto do SMCG na saúde pública, 

verificaram que o equipamento pode ser uma ferramenta aplicável para identificar as 

reduções nas variáveis de controle glicêmico. Em adicional, é possível mensurar as 

alterações e/ou variabilidade glicêmica através do SMCG, permitindo, além disso, 

quantificar o tempo gasto em hiperglicemia e hipoglicemia (CAUZA et al., 2005; 

MACLEOD et al., 2013; MANDERS; VAN DIJK; VAN LOON, 2010; PRAET et al., 

2006a; VAN DIKJ et al., 2013b).  

A HbA1c sempre foi considerada uma medida padrão ouro para avaliação do 

controle glicêmico em individuos com DM, porém, como a HbA1c reflete uma média 

de todos os valores de glicose sanguínea durante um período de três meses, pode 
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não apresentar as alterações no perfil glicêmico em diferentes situações do dia-a-

dia, especialmente em relação às intervenções agudas de exercício (CAUZA et al., 

2005).  

Dessa forma, o SMCG vem sendo apresentado pela literatura como uma 

ferramenta útil para avaliar estratégias de intervenção para o controle glicêmico, 

como dieta, medicações e exercício físico (FIGUEIRA et al., 2013; HAY, 

WILMSHURST; FULCHER, 2003; MANDERS; VAN DIJK; VAN LOON, 2010; PRAET 

et al., 2006a; VAN DIKJ et al., 2012a; VAN DIKJ et al., 2013a), uma vez que, o 

referido sistema é um meio sensível para detectar as alterações agudas da glicose 

no sangue, e assim fornecer informações sobre a magnitude dessa alterações 

(KLONOFF, 2005) por um período de até 72 horas (FIGUEIRA et al., 2013). 

Essa ferramenta já foi utilizada em estudos envolvendo diabéticos tipo 2 

tratados com insulia (PRAET et al., 2006a; VAN DIKJ et al., 2012a; VAN DIKJ et al., 

2013a) e medicação oral (BACCHI et al., 2012; FIGUEIRA et al., 2013; MANDERS; 

VAN DIJK; VAN LOON, 2010). Em adicional, já foi apresentada uma forte e 

signficativa correlação entre as mensurações do SMCG e medidas de HbA1c 

(PRAET et al., 2006a).  

Terada et al. (2014) ao avaliarem a confiabilidade do SMCG (Medtronic, 

Northridge, CA) em 14 indivíduos com DM2, sob padronização alimentar, 

medicamentosa e de exercício, mostraram que esse equipamento apresenta uma 

alta confiabilidade para as medidas mensuradas a longo e curto prazo, como a 

concentração média da glicose, as respostas glicêmicas para o exercício e as 

respostas pós-prandiais.  

Na revisão realizada por Meade (2012) foram reunidas 12 evidências que 

utilizaram o SMCG em pacientes com DM2, no período de 2000 a 2010, e se 

concluiu que por meio do uso desse equipamento é possível identificar as excursões 

hiperglicêmicas e detectar a hipoglicemia assintomática ou noturna nesses 

pacientes. Outros estudos (MARAN et al., 2002; RIDDELL; PERKINS, 2009) também 

buscaram avaliar a eficácia do SMCG e mostraram que o equipamento pode auxiliar 

na gestão da doença para os indivíduos com DM2, o que tem se tornado promissor 

para motivar o paciente a se tornar mais ativo fisicamente. 
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3.3.1 Efeitos do exercício físico nas respostas glicêmicas utilizando o SMCG 

O exercício físico tem sido apresentado como uma estratégia eficiente e de 

relevância clínica por ser capaz de acentuar a homeostase da glicose durante 24h 

em pacientes com DM2 (PRAET et al., 2006a) e por contribuir na melhora do 

controle glicêmico através de avaliações realizadas utilizando a HbA1c (CHURCH et 

al., 2010; UMPIRRE et al., 2011). Porém tal avaliação não reflete os diferentes perfis 

de glicose, como por exemplo, flutuações durante o dia e as prevalências de hiper e 

hipoglicemia, as quais, parecem ser melhor observadas utilizando o SMCG 

(MACLEOD et al., 2013). 

Dessa maneira, Figueira et al. (2013) verificaram a acurácia do SMCG 

durante EA e combinado (EA + ER) além de momentos da vida diária e observaram 

uma precisão aceitável comparada à glicose capilar. Macleod et al. (2013) 

realizaram uma meta-análise e concluíram que o exercício diminui as concentrações 

médias de glicose e o tempo diário gasto em estado hiperglicêmico como observado 

pelo SMCG.  

Uma limitação que foi apresentada na meta-análise de Macleod (2013) são os 

poucos estudos randomizados e controlados, comparando a condição exercício com 

a condição controle. Em adicional, ainda são poucos os estudos envolvendo ER 

como uma única forma de intervenção. 

Dentre os estudos que utilizaram o SMCG para investigar as respostas ao 

exercício, destaca-se o de Manders, Van Dijk e Van Loon (2010), que encontraram 

uma maior redução da prevalência de hiperglicemia e redução da concentração de 

glicose nas 24h subsequentes quando realizada a sessão de baixa intensidade 

(35%Wmáx) e o de MacDonald et al. (2006) os quais encontraram que uma sessão 

de EA de intensidade moderada (~ 90% do limiar de lactato) reduz os níveis 

glicêmicos por um período de 24h pós-exercício em obesos com DM2.  

Mais recentemente, Van Dijk et al. (2013a) ao realizarem exercício aeróbio 

moderado (35% - 50%Wmáx) em 60 indivíduos com DM2 em grupos tratados e não 

tratados com insulina, observaram que a hiperglicemia é altamente prevalente na 

condição controle, e que uma única sessão de EA moderado pode reduzir a 

prevalência de hiperglicemia e a variabilidade glicêmica nas 24h subsequentes em 

ambos os grupos, mostrando assim, uma equalização do efeito do exercício para 

diferentes tratamentos farmacológicos. 
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Um estudo (VAN DIJK et al., 2012a) realizado comparando EA moderado e 

ER a 75% de 1RM, de forma randomizada, em 45 indivíduos com intolerância à 

glicose (n=15) e diabéticos tipo 2 tratados (n=15) e não tratados com insulina (n=15), 

não encontraram diferenças entre as intervenções de exercício no período das 24h 

de concentrações de glicose nos três grupos.  

Por outro lado, estudos que investigaram as repostas agudas do exercício 

intervalado de alta intensidade (HIIT) (GILLEN et al., 2012) encontraram que uma 

única sessão de HIIT com apenas 10 minutos de duração pode reduzir a 

hiperglicemia pós-prandial em pessoas com DM2.  

No estudo de Figueira et al. (2013), ao realizarem a comparação entre o EA e 

combinado, utilizando o SMCG por um período de 72h, encontraram que as sessões 

promoveram reduções significativas nos níveis de glicose, porém por um curto 

período de tempo (4h após o exercício). 

Por tanto, o SMCG tem sido apontado como um meio aceitável para 

identificar as alterações da glicose mediante a aplicação de sessões de exercício 

(ALLEN et al., 2009) e útil para avaliar o impacto de diferentes intensidades no EA 

sobre o controle glicêmico especialmente em pacientes com DM2 (MANDERS; VAN 

DIJK; VAN LOON, 2010).  

Com relação ao ER foi realizada uma busca na base de dados Pubmed com 

os termos ‘acute session, resistance exercise, continuous monitoring of glucose’ 

foram encontrados 4 estudos, dos quais 1 foi com EA (LITTLE et al., 2014) e os 

outros três comparando o efeito do EA com o ER em diabéticos tipo 2 (BACCHI et 

al., 2012) e diabéticos tipo 1 (YARDLEY et al., 2012; 2013). Nenhum deles verificou 

o efeito apenas do ER em diferentes intensidades, comprovando a escassez de 

estudos para esse tipo de exercício utilizando o SMCG. 

No estudo de Bacchi et al. (2012), utilizando o SMCG, concluíram que os dois 

tipos de exercício (EA e ER) apresentam efeitos metabólicos similares em sujeitos 

diabéticos tipo 2. Já em diabéticos tipo 1, o ER realizado antes do EA melhora a 

estabilidade glicêmica durante todo o exercício e reduz a duração da hipoglicemia 

(YARDLEY et al., 2012) além de causar menor declínio inicial durante o exercício, 

estando associado com reduções mais prolongadas na glicemia pós-exercício 

(YARDLEY et al., 2013). Esses dois últimos estudos também utilizaram o SMCG.  
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3.4 Variabilidade da Frequência Cardíaca e DM2  

A VFC é o termo convencionalmente aceito para descrever as variações entre  

intervalos R-R no complexo QRS do eletrocardiograma (ECG), é definida como a 

oscilação no intervalo entre consecutivos batimentos cardíacos (TASK FORCE 

HEART RATE VARIABILITY, 1996) e tem sido aplicada no diagnóstico de desordens 

fisiológicas e psicológicas (VANDERLEI et al., 2009). 

O seu aumento é associado com a baixa taxa de mortalidade (TULPPO et al., 

1996), enquanto que sua diminuição é entendida como um indicador de 

anormalidades do sistema nervoso autônomo (SNA), o que pode sugerir presença 

de mau funcionamento fisiológico no indivíduo (VANDERLEI et al., 2009) e é 

indicativo para a mortalidade de adultos saudáveis (STEIN; KLEIGER, 1999).  

A DM2 é considerada um fator risco para DCV’s e as complicações advindas 

se tornam cada vez mais comuns (STUCKEY; PETRELLA, 2013). Nesse sentido, a 

DM2 tem sido associada à redução da VFC (COLBERG; GRIECO; SOMMA, 2014; 

LOIMAALA et al., 2003; MALLIANI et al., 1991; STUCKEY; PETRELLA, 2013) e da 

sensibilidade barorreflexa que são indicadores de aumento do risco para morbidade 

e mortalidade (LOIMAALA et al., 2003) o que também pode representar aumento do 

risco de arritmias ventriculares (BURGER; CHARLAMB; SHERMAN, 1999) e ainda, 

preditor para o progresso da aterosclerose em pacientes com DM2.  

Ademais, a disfunção autonômica pode ser identificada entre 1 e 2 anos de 

DM (PFEIFER et al., 1984) e tem sido associada ao desenvolvimento de DM2 e uma 

descompensação dos níveis de glicose (JUN et al., 2015; STUCKEY; PETRELLA, 

2013).  

A VFC se apresenta inversamente proporcional à hiperglicemia e sua redução 

está associada a DM2, o que vem a contribuir com o aumento da morbidade e 

mortalidade cardiovascular nessa população (SINGH et al., 2000). Kalopita et al. 

(2014) verificaram que a VFC está associada a variabilidade glicêmica (VG) em 

sujeitos com DM2 diagnosticados há 5 anos. Essa relação entre VG com a 

modulação autonômica corrobora com os achados de Fleischet et al. (2015), uma 

vez que esses autores verificaram essa associação em mulheres. 

Tarvainen et al. (2014) verificaram associação da hiperglicemia com o 

aumento da FC e diminuição dos intervalos RR, e que o tempo de diagnóstico da 
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DM foi fortemente associada com diminuição da VFC nos primeiros 5 a 10 anos de 

duração da doença.  

Estudo epidemiológico realizado por Saito et al. (2015) entre 2009 e 2012 

verificaram que a função autonômica cardíaca apresentou uma atividade prejudicada 

e estava associada com a diminuição da sensibilidade a insulina e aumento da 

resistência à insulina. Por tanto, a diminuição da atividade parassimpática e o 

aumento da atividade simpática está associado com alterações na sensibilidade à 

insulina e anormalidade na glicose (SAITO et al., 2015).  

 

3.4.1 Efeitos do exercício na VFC em diabéticos tipo 2 

O exercício físico tem sido apontado como uma ferramenta capaz de 

modificar o balanço autonômico (BHAGYALAKSHMI et al., 2007; STUCKEY; 

PETRELLA, 2013). Porém, esse efeito não tem sido percebido em sessão aguda 

(COLBERG; GRIECO; SOMMA, 2014). E seguindo as diretrizes, os programas de 

exercício com intensidade de moderada a intensa, realizados três vezes por semana 

parecem contribuir para alterações positivas na função autonômica (STUCKEY; 

PETRELLA, 2013) até mesmo duas vezes por semana de EA moderado (ZOPPINI 

et al., 2007). 

Um estudo realizado por Loimaala et al. (2003) com treinamento utilizando EA 

(2 vezes por semana) e ER (2 vezes por semana) durante 12 meses, verificou  

melhora na sensibilidade barorreflexa, força muscular e controle da glicose em 

diabéticos tipo 2, refletindo na regulação autonômica. Resultado semelhante foi 

encontrando no estudo de Bhagyalakshmi et al. (2007), onde o treinamento regular 

promoveu melhora na VFC, além de diminuir os níveis de HbA1c nesses indivíduos 

com DM2. 

Recentemente, Pagkalos et al. (2008) observaram que 6 meses de 

treinamento aeróbio, realizado três vezes por semana,  em indivíduos de ambos os 

sexos com DM2 com neuropatia autonômica cardíaca, mostrou melhora na função 

autonômica. Além disso, observaram melhoras significativas nos níveis de glicose e 

HbA1c.  

Similarmente, Goit et al. (2014) ao realizarem 6 meses de treinamento aeróbio 

de baixa intensidade em 20 indivíduos com DM2, realizado três vezes por semana, 

verificaram que após o exercício houve aumento nos indicadores de domínio do 
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tempo RMSSD e pNN50 e domínio da frequência HF que refletem o tônus vagal, por 

tanto, promoveram melhora na função autonômica.  

Em relação ao ER nenhum estudo foi encontrado verificando o efeito no 

controle autonômico de mulheres diabéticas tipo 2 por um período de 24h após 

sessões de ER em diferentes intensidades. Curiosamente, Sanches et al. (2015) 

encontrou em ratos Winstar fêmeas diabéticas que o ER, EA e o combinado (EA + 

ER) reduzem a mortalidade, que pode ser devido ao aumento da capacidade física e 

aos benefícios cardiovascular e autonômicos, independente de algum controle 

glicêmico, e que o EA e o exercício combinado parecem promover benefício 

adicional controle autonômico.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo foi randomizado de forma cruzada por blocos em acordo 

com o CONSORT (SCHULZ; ALTMAN; MOHER, 2010) conforme apresentado no 

fluxograma da Figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxograma do estudo. 

 
Fonte: Dados do autor. 
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4.1 Amostra 

A amostra foi recrutada com o auxílio de agentes comunitárias de saúde a 

partir de reuniões individuais e/ou coletivas em postos de saúde na cidade de 

Petrolina – PE, além da divulgação através de cartazes informativos em 

estabelecimentos públicos e privados. Os critérios de inclusão foram: a) ser do sexo 

feminino, b) diagnosticada com DM2, c) estar clinicamente estável e, ter idade entre 

40 e 60 anos. Os critérios de exclusão foram: a) fazer uso de insulina exógena, b) ter 

obesidade mórbida (IMC > 40 kg/m2), c) apresentar glicose descompensada, d) 

apresentar anormalidade no ECG de repouso com sugestão de isquemia cardíaca a 

partir de supra ou infra desnivelamento no segmento ST > 2mm ou inversão na onda 

T (CHALELA; MOFFA, 2010), e) apresentar doença cardíaca, f) apresentar 

retinopatia diabética proliferativa, g) apresentar neuropatia autonômica grave, h) 

apresentar qualquer amputação de membros, i) apresentar hipertensão arterial não 

controlada (sistólica > 160 mmHg e/ou diastólica > 100 mmHg), j) apresentar 

nefropatia diabética (albuminúria ≥ 14mg/L ou > 30mg/24h), l) apresentar 

insuficiência renal crônica (ADA, 2014; SBD, 2014), m) qualquer problema ósteo-

mio-articular que limitasse a realização dos exercícios e, n) ser tabagista. 

Considerando um Power de 80% e um alfa de 0,05, e assumindo um desvio 

padrão de 15,3 mg.dL-1 (MANDERS; VAN DIJK; VAN LOON, 2010), o tamanho da 

amostra necessário para detectar uma redução média de 28,8 mg.dL-1 (MANDERS; 

VAN DIJK; VAN LOON, 2010) na glicose após o ER foi calculado e considerou 8 

participantes. Entretanto, para um maior potencial do estudo foram recrutadas 25 

mulheres com DM2, onde 13 foram excluídas, sendo 12 por apresentarem algum 

critério de exclusão e uma por desistência durante a primeira semana de 

intervenção. 

No total, 12 mulheres com DM2, entre 48 e 60 anos de idade participaram do 

estudo, onde foram informadas dos riscos, benefícios e objetivos do estudo e 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) previamente 

aprovado pelo Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas (CEDEP) da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Petrolina – PE, Brasil 

(nº 0005/180814 CEDEP). 

Das participantes, 11 faziam uso de medicação oral hipoglicemiante 

(Metformina [n=7], Sulfonilureia [n=1], Metformina em combinação com sulfonilureia 

[n=3]) e uma realizava apenas controle dietético (Tabela 1). 
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4.2 Avaliação Inicial e Teste de Uma Repetição Máxima (1RM) 

Antes da primeira visita à UNIVASF, as participantes foram submetidas a um 

exame de ECG de repouso, onde, apenas poderiam ser submetidas ao teste de 

1RM e às sessões experimentais, após normalidade do laudo atestado pelo 

cardiologista.   

Na primeira visita ao Laboratório de Fisiologia do Exercício da UNIVASF, as 

participantes responderam anamnese sobre histórico de saúde com estratificação de 

risco (ACSM, 1995) (Anexo A) e nível de atividade física (IPAQ – Anexo B). 

Posteriormente foram realizadas mensurações antropométricas da circunferência da 

cintura, do abdômen e do quadril, além da estatura e massa corporal para 

subsequente cálculo do índice de massa corporal (IMC) segundo procedimentos 

descritos por Lohman et al. (1988) e percentual de gordura de acordo com Rech, 

Santos e Silva (2006). 

Duas semanas antes de iniciar a intervenção, no Laboratório de Musculação 

da UNIVASF as participantes realizaram familiarização com o protocolo de exercício 

durante três dias alternados. Após 48h foi realizado o teste de 1RM nos seguintes 

exercícios: Supino na máquina (músculo peitoral e deltoide anterior), Cadeira 

extensora (músculo quadríceps), Crucifixo na máquina (músculo peitoral), Cadeira 

flexora (músculo bíceps femoral, semitendinoso e semimembranáceo), Puxada alta 

pela frente (músculos posteriores do tronco e bíceps), Leg press (músculo 

quadríceps e glúteo), Remada sentada (músculos posteriores do tronco e bíceps) 

em equipamentos da marca Evidence® (Cachoerinha/RS – Brasil) e Physicus® 

(Auriflama/SP – Brasil). 

Antes de iniciar o teste de 1RM, as voluntárias realizaram um aquecimento, 

que consistiu de 10 a 15 repetições, com uma carga equivalente a 40 a 60% da 

força máxima percebida (KRAEMER; FRY, 1995). A seguir, a carga foi aumentada 

para, aproximadamente, 60 a 80% da força máxima percebida. Após este 

aquecimento, houve um intervalo de 2 minutos, enquanto a carga foi incrementada 

para a realização do teste. 

 O movimento foi realizado com a voluntária podendo ou não vencer a 

resistência oferecida e, após um intervalo de 3 a 5 minutos, a carga foi 

respectivamente, aumentada ou diminuída para permitir a realização de uma única 
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repetição (DIAS et al., 2005). O número máximo de tentativas permitidas na mesma 

sessão foi quatro, conforme procedimento descrito por Marins e Giannichi (1996). 

   

4.3 Padronização da Medicação, Dieta e Atividade Física Antes e Após as 

Intervenções 

Após o teste de 1RM, as participantes receberam orientação em relação à 

ingestão de alimentos e a prática de atividades físicas diárias, e que, 48h antes do 

primeiro dia de intervenção, não ingerissem bebidas que contivessem álcool e 

cafeína.  

Nos dias das sessões, as participantes em jejum, dirigiram-se ao Laboratório 

de Fisiologia do Exercício da UNIVASF, onde receberam um desjejum padronizado 

contendo 285 kcal, sendo 45g (180 kcal) de carboidratos, 6g (24 kcal) de proteínas e 

9g (81 kcal) de gorduras.  Ainda, foram orientadas a manter a mesma alimentação 

durante o dia das duas semanas de intervenção e registrar o consumo em um diário 

alimentar (Apêndice B), o qual foi posteriormente analisado e calculado por uma 

nutricionista treinada, utilizando o software Microsoft Excel® e a Tabela Brasileira de 

Composição de Alimento (TACO, 2011).  

Além disso, foi recomendado que as principais refeições fossem realizadas no 

mesmo período do dia (Desjejum controlado pelo pesquisador entre 7:00h e 7:20h; 

Almoço entre 12:00h e 14:00h e Jantar entre 18:00h e 20:00h). ANOVA One-way 

demonstrou que a ingestão de energia e o consumo de macronutrientes diários não 

apresentaram diferenças significantes entre as diferentes sessões experimentais 

(Tabela 2). Durante os dias de intervenção as participantes foram instruídas a se 

absterem de qualquer exercício e/ou trabalho físico extenuante, com exceção aos 

programados pelo experimento.  

 

4.4 Medidas do SMCG 

O sensor de glicose (Figura 2) (Sof-SensorTM, Medtronic Minimed, Inc., 

Northridge, CA, USA) foi instalado no dia anterior à primeira sessão, pela própria 

pesquisadora (Figura 3), sendo inserido seguindo instruções do fabricante do SMGG 

Guardian REAL-Time (Medtronic Minimed, Inc., Northridge, CA, USA), o qual 

consiste em um sensor-transmissor inserido através de uma agulha no tecido 

subcutâneo abdominal usando um dispositivo (Sen-Seter, Medtronic Minimed, Inc., 

Northridge, CA, USA) e em um monitor para leitura com sensor de frequência de 
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rádio sem fio. Este sistema foi devidamente validado em estudos de controle do DM 

e suas complicaçõs (MEADE, 2012; TERADA et al., 2014; TAVRIS; SHOAIBI, 2004). 

 

Figura 2 – Equipamento utilizado para o sistema de 

monitorização contínua da glicose (SMCG) - Guardian REAL-

Time (Medtronic Minimed, Inc., Northridge, CA, USA). 

 
Fonte: Imagens do autor. 

                        

Figura 3 – Instalação do sensor de glicose (Sof-SensorTM, 

Medtronic Minimed, Inc., Northridge, CA, USA). 

 
Fonte: Imagens do autor. 
 
 

Após a instalação, foram realizadas as devidas calibrações do equipamento 

seguindo as recomendações do fabricante. Durante o período de monitorização, 

amostras de glicose capilar foram coletadas usando um monitor de glicose (Accu-

Check Performa, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) para calibrar o SMCG, 
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sendo realizadas quatro vezes a cada 24h de monitorização pela própria 

pesquisadora. As participantes não foram informadas em relação às medições do 

SMCG e da glicose capilar durante calibrações.  

As mensurações através do SMCG foram realizadas a cada 5 minutos, 

fornecendo ao final de cada dia 288 medidas da glicose intersticial. Todas as 

participantes foram orientadas a manter suas vidas diárias normalmente com a 

utilização do equipamento o qual realizou medidas por um período de 72h e ao final 

o sistema foi retirado e os dados coletados obtidos para análises subsequentes. 

As informações foram exportados do monitor portátil para um programa online 

(CareLink; Medtronik), onde foi possível converter os sinais medidos em valores de 

glicose conforme instruções do fabricante (TERADA et al., 2014). As concentrações 

de glicose foram analisadas no dia 1 (24h de análise para observar o efeito da 

sessão controle), dia 2 (24h de análise para observar o efeito do ER em diferentes 

intensidades) e dia 3 (11h de análise da duração do efeito do ER em diferentes 

intensidades). 

 

4.5 Avaliação da Função Autonômica Cardíaca 

Para avaliação da modulação autonômica cardíaca foi utilizado o 

frequencímetro da marca Polar® (Figura 4) modelo RS800CX (Electo Oy, Kempele, 

Finland) com validade e reprodutibilidade comprovadas (ESSNER et al., 2013; 

JONCKHEER-SHEEHY; VINKE; ORTOLANI, 2012). A partir dessa avaliação foram 

medidos os registros consecutivos das séries dos intervalos R-R (RRi) da frequência 

cardíaca, os quais significam o tempo decorrido entre duas ondas R consecutivas 

entre ciclos cardíacos. 

 

Figura 4 – Frequencímetro Polar® modelo 

RS800CX. 

 
Fonte: Imagem do autor. 
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Os indicadores autonômicos investigados foram: 1) método linear de domínio 

do tempo a partir de registos médios absolutos dos intervalos R-R (RRi) e; 2) método 

de domínio da frequência por análise espectral por meio da Fast Fourrier 

Transformer – FFT (low frequency – LF – 0.04/0.15 Hz – unidades normalizadas (LF 

n.u.) como um marcador da atividade nervosa simpática, high frequency – HF – 

0.15/0.40 Hz – também com unidades normalizadas (HF n.u.) como um marcador da 

atividade nervosa parassimpática, e a LF:HF ratio como marcador do balanço 

simpatovagal. Todos os índices são descritos pelo European Society of Cardiology 

(TASK FORCE HEART VARIABILITY ,1996) e todas as análises foram realizadas no 

software Kubios HRV Analysis version 2.0 (Biosignal Laboratory, University of 

Kuopio, Finland), onde foram removidos os artefatos (variação superior e/ou inferior 

a 20% em relação aos intervalos R-R adjacentes) e analisados registros de 24h em 

trechos de 5min como descrito no Task Force Heart Rate Variability (1996). Ainda, 

foi utilizado o removedor de tendência pelo método de primeira ordem. A taxa de 

interpolação das séries RR foi de 4Hz e a largura das janelas foi de 1024s também 

em acordo ao Task Force Heart Rate Variability (1996).  A mensuração foi realizada 

por um período de 48h, sendo 24h pós-sessão controle de 40%1RM 

(CONT40%1RM) e controle de 80%1RM (CONT80%1RM) e 24h pós-sessão de ER 

a 40%1RM e a 80%1RM.  

 

4.6 Desenho do Estudo 

Todas as participantes participaram de um estudo experimental randomizado, 

que consistiu em duas semanas de intervenção, onde cada semana foi constituída 

por 3 dias de avaliação, onde no dia 1 foi realizada uma sessão controle (CONT), dia 

2 a sessão de ER (40%1RM ou 80%1RM) e, dia 3 para verificar a duração do efeito 

do exercício. Cada semana de intervenção tinha como objetivo avaliar o impacto de 

uma sessão de ER no controle glicêmico. A ingestão calórica foi padronizada no 

desjejum e mantida semelhante e de forma controlada para cada voluntária durante 

as condições da vida diária.   

Inicialmente as participantes chegaram ao laboratório em jejum às 7:00h e 

nesse momento foi fornecido a elas um desjejum padronizado contendo 285kcal, o 

período de desjejum foi entre 7:00h – 7:20h. Logo após, as voluntárias foram 

novamente instruídas sobre a alimentação posterior às sessões e ainda, nesse 
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momento, foi instalado o frequencímetro Polar RS800CX para registro dos RRi 

durante e pós-sessão de ER, totalizando 24h de mensuração da VFC. 

As duas semanas de intervenção geraram quatro sessões experimentais, 

sendo: 1) CONT40%1RM, 2) ER a 40%1RM, 3) CONT80%1RM e 4) ER a 80%1RM, 

sendo as sessões de ER em diferentes intensidades randomizadas por blocos 

(Figura 1). Durante as sessões experimentais, outros tipos de exercícios físicos além 

dos protocolos estabelecidos no estudo não foram realizados e as voluntárias 

permaneciam em condições normais da vida diária durante o uso do SMCG e 

frequencímetro polar. Em cada sessão as respostas glicêmicas e autonômicas 

cardíacas foram analisadas por um período de 24h, com mensurações pré e pós-

intervenção.  

Todas as sessões (controle ou ER) tiveram duração de 60min, consistindo de 

20min de um período pré-intervenção (repouso) e 40min de sessão controle (dia1) e 

sessão ER (dia 2), e foram sempre realizadas no mesmo horário do dia entre 8:00h 

e 9:00h (Figura 5). Ao final de cada sessão, as participantes eram liberadas para sua 

rotina diária. 

 

4.7 Sessões Experimentais 

As sessões experimentais foram distribuídas em duas semanas, sendo 

realizada, no dia 1 de cada semana, uma sessão controle e no dia 2 uma sessão de 

ER (40%1RM ou 80%1RM) como apresentado na Figura 5. No dia 3 não houve 

intervenção, apenas foi observado, por um período de 11h de monitorização, a 

possível duração do efeito do ER realizado no dia anterior (Figura 5).  

 

Pré-intervenção: Antes de cada intervenção, as participantes permaneciam sentadas 

no laboratório por um período de 20min, numa sala tranquila sem interferência de 

ruídos e com temperatura entre 23-24ºC (SOUZA et al., 2013). Nesse período, a 

cada 5min, foram obtidas as concentrações de glicose por meio do SMCG e os RRi 

por meio do frequencímetro.  
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Figura 5 – Desenho do estudo. 

 
Fonte: Dados do autor. SMCG: Sistema de Monitorização Continua de Glicose; GLIC: Glicose; VFC: Variabilidade da Frequência Cardíaca. 
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Intervenção: As intensidades do ER foram estabelecidas com base na classificação 

do ACSM e ADA para o indivíduos com DM2 (COLBERG et al., 2010), sendo 

categorizado o exercíco de baixa intesidade com 40%1RM e alta intensidade com 

80%1RM. As sessões de ER a 40%1RM e a 80%1RM além da sessão controle (sem 

ER) tiveram duração de 40min cada. Para as sessões de ER foram realizados três 

circuitos com 7 exercícios cada,  na mesma sequência do teste de 1RM (Supino na 

máquina, Cadeira extensora, Crucifixo na máquina, Cadeira flexora, Puxada alta 

pela frente, Leg press, Remada sentada), conforme ilustrado na figura 6. Para a 

sessão de ER a 40%1RM foram realizadas 16 repetições em cada exercício com 

intervalo de recuperação de 60s entre eles e 120s entre os circuitos. Para a sessão 

de ER a 80%1RM foram realizadas 08 repetições em cada exercício com intervalo 

de 90s entre eles e 120s entre os circuitos (Figura 6). A duração da repetição em 

cada série de ER foi de 3s, sendo 1s na fase concêntrica e 2s na fase excêntrica do 

movimento. Nas sessões CONT as participantes permaneceram sentadas numa 

cadeira confortável, sendo no mesmo ambiente das sessões de ER. 

 

Figura 6 – Intervenção (Circuitos de ER a 40%1RM e 80%1RM). 

 
Fonte: Imagens do autor. 

 

Pós-intervenção: Ao final de cada sessão as participantes foram liberadas para sua 

rotina da vida diária, sendo orientadas a registrar o consumo alimentar diário (dia 1) 
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e repetir o mesmo consumo nos dias subsequentes (dias 2 e 3) durante as duas 

semanas de intervenção. Além disso, foi orientado pelo pesquisador para que as 

voluntárias evitassem realizar exercícios de qualquer natureza e continuassem a 

fazer o uso da medicação da mesma maneira nos períodos de intervenção.  

 

4.8 Estatística e Análise de Dados 

Os dados foram expressos como média±DP (desvio padrão). A normalidade 

dos dados foi confirmada pelo Shapiro-Wilk test. Os valores de glicose foram 

utilizados para determinar a média da concentração de glicose e a prevalência de 

hiperglicemia (concentrações de glicose que excedem 160 mg.dL-1) tanto em 24h 

quanto nos diferentes períodos pós-prandiais: desjejum (08:00h – 12:00h), almoço 

(13:00h – 18:00h), jantar (19:00h – 23:00h) e período do sono (23:00h – 06:00h). 

Análise de variância ANOVA One-way com medidas repetidas foi realizada para 

testar possíveis diferenças entre as condições experimentais (CONT40%1RM x 

40%1RM x CONT80%1RM x 80%1RM). Post-hoc de Tukey para identificação dos 

pares de diferenças foi utilizado quando um ‘F’ significativo fosse captado pela 

ANOVA. Teste de correlação linear de Pearson também foi adotado para verificar a 

associação entre glicose e VFC. A significância foi definida no nível de confiança de 

p<0,05. Todos os cálculos estatísticos foram realizados utilizando o software 

STATISTICA for Windows v. 6.0 (StatSoft, Inc.) 
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5 RESULTADOS 

As características da amostra são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra. 

n=12 Média±DP 

Idade (anos) 55,2±4,0 

NAF (min/sem) 120,2±22,3 

Peso (kg) 70,1±11,4 

Estatura (cm) 155,7±3,3 

IMC (kg/m2) 29,0±5,4 

CC (cm) 86,0±11,7 

CA (cm) 93,5±12,6 

% de Gordura 30,4±5,9 

GLICJ (mg.dL-1) 144,4±31,8 

GLICPP (mg.dL-1) 233,2±11,8 

Tempo de diabetes (anos) 5,7±3,7 

Medicação (n)  

Metformina 7 (58,4%) 

Sulfonilureia 1 (8,3%) 

Metformina com sulfonilureia 3 (25,0%) 

Apenas dieta 1 (8,3%) 

Teste de Força Máxima (1RM)  

1RM Supino (kg) 26,7±6,6 

1RM Extensora (kg) 51,3±15,1 

1RM Crucifixo (kg) 19,8±5,3 

1RM Flexora (kg) 49,2±11,7 

1RM Puxada (kg) 33,3±7,5 

1RM Leg Press (kg) 62,5±18,3 

1RM Remada (kg) 37,7±8,3 

Fonte: Dados do autor. DP: desvio padrão; NAF: Nível de 
Atividade Física; IMC: Índice de massa corporal; CC: 
Circunferência da Cintura; CA: Circunferência Abdominal; 
GLICJ: Média de 4 dias distintos da concentração de glicose no 
jejum as 7h da manhã;  GLICPP: Média de 4 dias distintos da 
concentração de glicose pós-prandial (desjejum) entre 8:00 e 
8:20h da manhã; 1RM: uma repetição máxima. 
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As participantes foram submetidas a duas semanas de intervenção, 

constituídos, cada uma, por três dias, onde foram realizadas: sessão controle (dia 1), 

ER com intensidade de 40%1RM ou 80%1RM (dia 2) e duração do efeito do ER (dia 

3). A idade média das participantes foi de 55,2±4,0 anos e as mesmas conviviam em 

média com a doença há 5,7±3,7 anos. Todas foram classificadas como 

irregularmente ativas. 

O uso da medicação foi mantido em acordo à rotina e conduta de cada 

voluntária em todos os períodos de intervenção. O desjejum foi padronizado em 

todas as intervenções com um total de 285 kcal. A análise do registro alimentar 

(Apêndice B) durante os três dias de monitorização pelo SMCG, em cada período de 

intervenção, mostrou que a ingestão de calorias diárias (CONT40%1RM: 

1501,7±242,4 kcal; 40%1RM: 1598,6±374,1 kcal; CONT80%1RM: 1507,9±281,5 

kcal; 80%1RM: 1478,0±261,6 kcal) não foi estatisticamente significante ao longo dos 

dias e nas diferentes sessões (F[3,44]= 0,389; p=0,765) conforme se observa na 

Tabela 2.  

Ainda na tabela 2 são apresentados os valores de ingestão habitual de 

energia por um período de 24h nas diferentes sessões, onde não houve interação 

tempo x sessão e nem significância entre a ingestão diária de carboidratos (F[3,44]= 

0,868; p=0,533), proteínas (F[3,44]= 0,320; p=0,813) e gorduras (F[3,44]= 0,150; 

p=0,929).  

 

Tabela 2 – Ingestão habitual de energia por um período de 24h (n=12). 

 
Cont40%1RM 40%1RM Cont80%1RM 80%1RM 

GORD (g/dia) 35,3±12,8 39,1±16,4 37,7±15,4 36,5±13,8 

% ingestão 21,3±7,3 22,1±8,2 22,4±7,7 22,2±7,6 

CHO (g/dia) 218,6±40,9 236,2±63,0 210,9±35,7 209,1±38,9 

% ingestão 58,1±4,2 59,1±8,0 56,4±6,1 56,8±5,9 

PTN (g/dia) 59,9±14,1 67,3±21,4 68,0±27,0 65,3±24,6 

% ingestão 15,9±2,5 16,7±2,9 17,6±4,6 17,4±4,6 

ITE (kcal/dia) 1501,7±242,4 1598,6±374,1 1507,9±281,5 1478,0±261,6 

ITE (kJ/dia) 6283,3±1014,3 6688,7±1565,2 6308,9±1178,0 6184,0±1094,6 

Fonte: Dados do autor: GORD: gordura; CHO: carboidrato; PTN proteína; ITE: ingestão total de 

energia. 
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O controle da ingestão alimentar pode ser refletido na glicose de jejum e nas 

médias da concentração de glicose durante o momento pré-intervenção (repouso) 

que antecedeu todas as sessões. Confirmando esse controle, os valores da glicose 

de jejum e do repouso não apresentaram diferença significativa (p>0,05) entre as 

sessões (jejum: F[3,44]= 0,117; p= 0,949; repouso: F[3,44]= 1,869; p= 0,148), conforme 

apresentado na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Média±DP da glicose de jejum e de repouso (n=12) 

 CONT40%1RM 40%1RM CONT80%1RM 80%1RM 

Jejum 139,7±32,4 144,5±34,5 145,1±37,4 148,1±35,0 

Repouso 237,3±8,7 232,1±14,8 228,8±13,0 234,5±9,8 

Fonte: Dados do autor. DP: desvio padrão. Média das concentrações de glicose expressas em 

mg/dL durante o jejum às 7h da manhã e durante o repouso (pré-intervenção) realizado entre 8:00 e 

8:20h. 

 

5.1 Concentração da Glicose em 24h 

Numa visão geral, a concentração de glicose a cada 5min das sessões de 

intervenção (CONT40%1RM, 40%1RM, CONT80%1RM e 80%1RM), durante um 

período de 24h, encontra-se ilustrada na figura 7.  

 

Figura 7 – Média da concentração da glicose durante as 24h das sessões 

experimentais (n=12). 

 

 
Fonte: Dados do autor. Linhas verticais tracejadas indicam o horário das principais refeições: 
almoço (12:00h), jantar (18:00h) e desjejum (7:00h). 
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A figura 8A apresenta a média e o desvio padrão (DP) dos valores absolutos 

da glicose no período das 24h nas diferentes sessões experimentais 

(CONT40%1RM, 40%1RM, CONT80%1RM e 80%1RM), onde houve interação 

significativa entre elas (F[3,44]= 7,481; p<0,001) com redução significativa (p<0,01) 

para a sessão 40%1RM quando comparada às demais. 

 

Figura 8 – Média±DP dos valores absolutos da glicose 

(A) e da prevalência de hiperglicemia (B) no período das 

24h (n=12). 

 
Fonte: Dados do autor. *p<0,001 em relação a CONT40%1RM. 
†p<0,01 em relação às sessões CONT80%1RM e 80%1RM. DP: 
desvio padrão.  

 

5.2 Prevalência de Hiperglicemia 

Apesar da manutenção da utilização da medicação hipoglicemiante oral 

durante os dias de intervenção, a hiperglicemia (concentração de glicose > 160 

mg.dL-1), foi prevalente em 77,4±18,3%, 20,8±21,2%, 69,4±24,6% e 66,0±33,7% do 

período das 24h (F[3,44]= 12,362; p<0,001) para as sessões CONT40%1RM, 
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40%1RM, CONT80%1RM e 80%1RM, respectivamente (Figura 8B), onde a sessão 

de 40%1RM se apresentou estatisticamente diferente (p<0,05) quando comparada 

com as demais sessões. A sessão de ER a 80%1RM não apresentou diferença 

estatística (p= 0,986) quando comparada com a sessão CONT80%1RM para a 

prevalência de hiperglicemia no período das 24h.  

Com relação às prevalências de hiperglicemia pós-prandiais e durante o sono, 

houve interação significativa entre as sessões nas quatro horas após desjejum 

(F[3,44]= 22,000; p<0,001), nas cinco horas após o almoço (F[3,44]= 10,570; p<0,001) e 

nas quatro horas após o jantar (F[3,44]= 28,105; p<0,001). No período do sono, 

compreendido entre 23:00h e 6:00h, apesar de ter ocorrido interação significativa 

entre as sessões (F[3,44]= 4,540; p<0,01), ocorreu diferença significativa (p<0,01) de 

53,6±42,7% apenas da sessão de ER 40%1RM para 80%1RM (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Prevalência de hiperglicemia (n=12) 

 
CONT 

40%1RM 
40%1RM 

CONT 
80%1RM 

80%1RM 

24h 18:35±4:23 5:00±5:05*†
 16:40±5:54 15:50±8:04 

Desjejum 4:00±0:00 1:25±0:54*†
 3:40±0:53 3:25±1:09 

 Almoço 4:55±0:17 1:25±2:03*†
 4:25±1:26 3:40±2:06 

Jantar 3:15±0:45 0:15±0:27*†
 3:25±0:47 2:50±1:31 

Sono 3:00±3:04 0:20±0:39#
 2:55±2:38 4:05±3:08 

Fonte: Dados do Autor. Todos os valores são expressos em Média±DP . Prevalência de 

hiperglicemia, expressa como a quantidade total de tempo (h:min) em que as 

concentrações de glicose excediam 160mg.dL
-1

, sendo observado no período das 24h dos 

períodos experimentais e após cada refeição principal. Período do sono foi compreendido 

das 23:00h às 6:00h. *p<0,05 Diferença significativa para CONT40%1RM; †p<0,05 

Diferença significativa para CONT80%1RM e 80%1RM; #p<0,05 Diferença significativa 

para 80%1RM. 

 

A figura 9 apresenta média e DP das concentrações de glicose pós-prandial, 

em valores absolutos (mg.dL-1), das principais refeições, sendo após o desjejum 

(Figura 9A), almoço (Figura 9B), jantar (Figura 9C) e durante o sono (Figura 9D) 

nas diferentes sessões (CONT40%1RM, 40%1RM, CONT80%1RM e 80%1RM). 

Observa-se redução significativa (p<0,05) da concentração de glicose da sessão 

40%1RM em relação às demais sessões no período das quatro horas após o 

desjejum (F[3,44]= 14,068; p<0,0001), cinco horas após o almoço (F[3,44]= 5,758; 

p<0,01) e quatro horas após o jantar (F[3,44]= 11,280; p<0,0001). Já durante o sono 
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houve diferença significativa apenas entre as sessões 40%1RM e 80%1RM 

(F[3,44]= 6,190; p<0,01). 

 

Figura 9 – Média±DP da glicose durante quatro horas após o desjejum (A), cinco 

horas após o almoço (B), quatro horas após o jantar (C) e durante as horas de 

sono (D) (n=12). 

 
Fonte: Dados do Autor. *p<0,05 em relação a CONT40%1RM. †p<0,01 em relação às sessões 
CONT80%1RM e 80%1RM; #p<0,01 em relação a 80%1RM.  

 

Já a Figura 10 apresenta a média e o DP da prevalência de hiperglicemia (%) 

após desjejum (Figura 10A), almoço (Figura 10B), jantar (Figura 10C) e durante o 

sono (Figura 10D) nas diferentes sessões (CONT40%1RM, 40%1RM, 

CONT80%1RM e 80%1RM). Foi encontrada redução significativa (p<0,05) da 

hiperglicemia na sessão 40%1RM em relação às demais sessões no período das 

quatro horas após o desjejum (F[3,44]= 22,000; p<0,0001), cinco horas após o almoço 

(F[3,44]= 10,570; p<0,001) e quatro horas após o jantar (F[3,44]= 28,106; p<0,0001). 

Durante o sono houve diferença significativa apenas entre as sessões 40%1RM e 

80%1RM (F[3,44]= 4,520; p<0,01). 
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Figura 10 – Média±DP da prevalência de hiperglicemia quatro horas após o 

desjejum (A), cinco horas após o almoço (B), quatro horas após o jantar (C) e 

durante as horas de sono (D) (n=12). 

 
Fonte: Dados do Autor. *p<0,05 em relação a CONT40%1RM. †p<0,01 em relação às sessões 
CONT80%1RM e 80%1RM; #p<0,01 em relação a 80%1RM.  

 

5.3 Duração do Efeito do ER 

A figura 11 apresenta os resultados da duração do efeito partindo das 

24h da realização das sessões de ER (40%1RM e 80%1RM). Esse período 

foi compreendido por 11h de mensuração no terceiro dia de monitorização da 

glicose. Tal período foi comparado com um período igual (11h) dos dias 

CONT40%1RM, 40%1RM, CONT80%1RM e 80%1RM. Houve interação entre 

as sessões tanto na glicose absoluta (F[5,66]= 8,551; p<0,0001) quanto na 

prevalência de hiperglicemia (F[5,66]= 11,089; p<0,0001). 

Não houve diferença significativa entre os valores de glicose do 3º dia 

de 40%1RM e 80%1RM (p>0,05) assim como na prevalência de 

hiperglicemia. O 3º dia da sessão 40%1RM não apresentou diferença 

significativa (p>0,05) em relação às 11h referentes ao dia da sessão 

40%1RM, porém, foi estatisticamente diferente (p<0,05) do período das 11h 

do dia CONT40%1RM tanto para valores absolutos da glicose quanto para a 

prevalência de hiperglicemia. Já o 3º dia de 80%1RM apresentou uma 
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diminuição significativa (p<0,05) em relação às 11h referentes ao dia da 

sessão CONT80%1RM e 80%1RM tanto para valores absolutos da glicose 

quanto para a prevalência de hiperglicemia como apresentado nas figuras 

11A e 11B, respectivamente.  

 

Figura 11 – Média±DP da glicose (A) e prevalência de 

hiperglicemia (B) comparando as sessões com o 3º dia de 

monitorização da glicose por um período de 11h (n=12). 

 
Fonte: Dados do Autor. *p<0,05 em relação a CONT40%1RM e CONT80%1RM. 
†p<0,01 em relação às sessões 80%1RM.  

 

 

5.4 Respostas Autonômicas Cardíacas de 24h 

As respostas autonômicas cardíacas durante o momento de pré-intervenção 

(repouso) não apresentaram diferença significativa (p>0,05) entre as sessões (RRi: 

F[3,44]= 1,644; p= 0,192; LF (n.u.): F[3,44]= 1,233; p= 0,313; HF (n.u.): F[3,44]= 1,233; p= 

0,313; LF:HF ratio: F[3,44]= 0,745; p=0,533), conforme apresentado na Tabela 5. 
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 Tabela 5 – Média±DP  das variáveis autonômicas durante o repouso (n=12). 

 
CONT 

40%1RM 
40%1RM 

CONT 
80%1RM 

80%1RM 

RRi (ms) 822,0±101,9 850,3±91,6 767,0±139,0 774,4±87,7 

LF (n.u.) 68,6±17,6 68,9±16,9 74,9±12,8 55,8±33,3 

HF (n.u.) 31,4±17,6 31,1±16,9 25,1±12,8 44,2±33,3 

LF:HF ratio 2,9±1,7 3,3±2,5 4,4±3,8 2,7±2,2 
Fonte: Dados do autor: DP: desvio padrão. RRi: intervalos R-R; LF: low frequency (baixa frequência); 
HF: high frequency (alta frequência); LF:HF ratio: razão LF:HF; ms: milissegundos; n.u.: normalized 
units (unidades normalizadas). 

 
A figura 12 apresenta média e o desvio padrão (DP) das variáveis 

autonômicas RRi (Figura 12A), LF (Figura 12B), HF (Figura 12C) e LF:HF ratio 

(Figura 12D) no período das 24h nas diferentes sessões experimentais 

(CONT40%1RM, 40%1RM, CONT80%1RM e 80%1RM). Ocorreu interação 

significativa entre as sessões na variável RRi (F[3,44]= 3,123; p= 0,035) com redução 

significativa (p<0,05) para a sessão CONT80%1RM quando comparada à sessão 

CONT40%1RM. 

 
Figura 12 – Média±DP do RRi (A), LF (B), HF (C) e LF:HF ratio (D) no período 

das 24h nas sessões experimentais (n=12). 

 
Fonte: Dados do Autor. *p<0,05 em relação a CONT40%1RM. RRi: intervalos R-R; LF: low 
frequency (baixa frequência); HF: high frequency (alta frequência); LF:HF ratio: razão LF:HF; ms: 
milissegundos; n.u.: normalized units (unidades normalizadas). 
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5.5 Correlação entre Glicose e Variáveis Autonômicas 

A glicose se correlacionou negativa e significativamente com o RRi (r= -0,38; 

p=0,007) e com o HF (n.u.) (r= -0,39; p=0,005) como apresentado nas figuras 13A e 

13C, respectivamente. Com o LF (n.u.) e LF:HF ratio, a glicose se correlacionou 

positiva e significativamente (r= 0,39; p=0,005 e r= 0,38; p=0,008) como apresentado 

nas figuras 13B e 13D, respectivamente. 

 

Figura 13 – Relação entre glicose e RRi (A), glicose e LF (B), glicose e HF (C), 

glicose e LF:HF ratio (D). (n=12). 

 
Fonte: Dados do Autor. RRi: intervalos R-R; LF: low frequency (baixa frequência); HF: high 
frequency (alta frequência); LF:HF ratio: LF:HF ratio; ms: milissegundos; n.u.: normalized units 
(unidades normalizadas). 
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6 DISCUSSÃO 

No presente estudo foram avaliadas as respostas glicêmicas em diferentes 

intensidades de ER (40%1RM e 80%1RM) por um período de 24h, sob 

padronização alimentar no desjejum e controle da ingestão alimentar na vida diária, 

além da manutenção da terapia medicamentosa. Uma única sessão de ER a 

40%1RM (baixa intensidade) reduziu as concentrações de glicose e a prevalência de 

hiperglicemia (Figuras 8A e 8B; Tabela 4) em 73,1±37,7% e 68,4±51,1% quando 

comparada às sessões CONT40% e 80%1RM (alta intensidade de ER), 

respectivamente, nas 24h a partir de cada sessão. Ademais, foi constatado outro 

resultado com importante aplicação clínica nos momentos pós-prandiais (Tabela 4, 

Figuras 9 e 10), o qual demonstrou redução significativa da glicose e da prevalência 

de hiperglicemia (valores > 160 mg.dL-1) quando realizada a sessão de ER a 

40%1RM. 

Outros estudos encontraram resultados similares ao do presente estudo em 

relação à concentração de glicose nas 24h e a prevalência de hiperglicemia 

(MANDERS; VAN DIJK; VAN LOON, 2010; VAN DIKJ et al., 2013a; VAN DIKJ et al.,  

2013b). Porém, a intervenção utilizada nesses trabalhos foi o EA o qual já é bem 

documentado que proporciona controle glicêmico (CHURCH et al., 2010; 

KARSTOFT et al., 2013). 

O ER tem sido investigado e reduz os níveis de HbA1c (DUNSTAN et al., 

2002), melhora a expressão de GLUT-4 (HOLTEN et al., 2004) e a sensibilidade à 

insulina (KOOPMAN et al., 2005). As investigações encontradas apenas 

compararam o efeito do EA com o ER (BACCHI et al., 2012), o EA com o combinado 

(ER + EA; FIGUEIRA et al., 2013), apenas o combinado (PRAET et al., 2006a) e a 

ordem de execução do combinado (EA+ER ou ER+EA; YARDLEY et al., 2012). Em 

nosso laboratório foi possível comparar o efeito agudo de diferentes intensidades de 

ER (MOREIRA et al., 2012), sendo uma intensidade a 23%1RM (super leve) e outra 

a 43%1RM (leve). Foi constatado um controle glicêmico em ambas as sessões de 

ER, contudo, com monitorização por apenas 120min após a realização das sessões 

e em condições laboratoriais controladas, o que deixou uma carência de 

informações quanto a uma análise do efeito agudo prolongado, especialmente de 

intensidades mais elevadas de ER e sob condições reais da vida diária. O presente 

estudo procurou investigar diferentes intensidades de ER com um delas num 

domínio intenso e utilizou o SMCG por um período de 24h. Foi possível constatar 
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nos dias que não foram realizadas sessões de ER, uma prevalência do estado 

hiperglicêmico nas sessões CONT40%1RM e CONT80%1RM, o que representou 

77,4±18,3% (18:35±4:23h) e 69,4±24,6% (16:40±5:54h) do período das 24h, 

respectivamente (Figura 8B e Tabela 4). As respostas do presente estudo e de 

outros (MACLEOD et al., 2013; MEADE, 2012; TERADA et al., 2014) podem se 

tornar uma ferramenta de extrema utilidade na verificação das alterações glicêmicas 

em diferentes momentos da vida diária de um indivíduo com DM2. 

Os resultados do presente estudo corroboram com investigações anteriores 

(MANDERS; VAN DIJK; VAN LOON, 2010; PRAET et al., 2006b; VAN DIJK et al., 

2011; VAN DIJK et al., 2013a) onde o tratamento medicamentoso oral padrão 

parece não promover proteção suficiente contra a hiperglicemia. Dessa maneira, 

Van Dijk et al. (2011) afirmaram que, para melhorar o controle glicêmico em 

indivíduos com DM2 seria mais efetivo a utilização de estratégias farmacêuticas 

associadas à intervenções nutricionais e de exercício físico. 

Quando observada a prevalência de hiperglicemia nos dias de realização do 

ER, a sessão de baixa intensidade diminuiu significativamente no período das 24h 

(20,8±21,2%; 5:00±5:05h) em relação às demais sessões (Figura 8B). Apesar de 

não ser objetivo do presente estudo, especula-se que os possíveis mecanismos que 

explicam os benefícios provenientes da prática de exercícios físicos, estejam 

associados a contração muscular a qual pode promover a translocação de GLUT-4 e 

a captação de glicose por mecanismos intracelulares independentes da ação da 

insulina (MUSI et al., 2001). Pode ocorrer um estímulo independente da cascata de 

insulina, representado pela sinalização da proteína quinase estimulada por AMP 

(MUSI et al., 2001; RICHTER; HARGREAVES, 2013). 

A sessão de alta intensidade não apresentou diminuição no mesmo período 

das 24h (66,0±33,7%; 15:50±8:04h) quando comparada com a menor intensidade 

(Figura 8B e Tabela 4). Especula-se que essa resposta da sessão de alta 

intensidade pode ser devido a um aumento exagerado da resposta hormonal contra 

regulatória (KJAER et al., 1990). 

Ainda utilizando o SMCG foi possível analisar as respostas glicêmicas nos 

momentos pós-prandiais (desjejum, almoço e jantar) onde foi realizado um controle 

da ingestão habitual de energia durante as 24h de cada sessão (Tabela 2). Com 

exceção da sessão de baixa intensidade de ER, foi evidenciada prevalência de 

hiperglicemia pós-prandial em todas as sessões durante todos os momentos pós-
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prandiais. A sessão de ER a 40%1RM apresentou uma diminuição da prevalência de 

hiperglicemia pós-prandial no desjejum de 64,6±22,5% e 58,5±37,4%, no almoço de 

71,2±41,1% e 61,4±58,3% e no jantar de 92,3±32,1% e 91,2±61,1% em relação às 

sessões CONT40%1RM e 80%1RM, respectivamente (Tabela 4; Figuras 10A, 10B e 

10C). Dessa maneira, esse resultado se torna importante, uma vez que a 

hiperglicemia pós-prandial está associada ao desenvolvimento e progressão de 

aterosclerose e DCV’s (CERIELLO, 2004, 2005; PRAET et al., 2006b) 

especialmente em mulheres com DM2 (CAVALOT et al., 2006). Ainda, a 

manutenção da hiperglicemia está associada à redução do Micro-RNA do tipo 1, o 

que significa em aumento de endotelina e fibronectina, e consequente apoptose 

celular e lesão em órgãos e tecidos alvo no DM2 como nos rins, coração e retina 

(FENG et al., 2014). 

Durante as horas de sono a sessão de ER a 40%1RM apresentou uma 

diminuição da prevalência de hiperglicemia de 89,9±109,5% e 91,8±73,2% em 

relação às sessões CONT40%1RM e 80%1RM, respectivamente. Porém, a 

diferença significativa encontrada foi apenas entre as sessões de 40%1RM e 

80%1RM (Tabela 4 e Figura 10D). Estudos prévios observaram também menor 

hiperglicemia durante as horas de sono tanto nas sessões de exercício (MANDERS; 

VAN DIJK; VAN LOON, 2010) quanto em sessão sem exercício (MANDERS; VAN 

DIJK; VAN LOON, 2010; PRAET et al., 2006b). 

É importante destacar que o estado de hiperglicemia está associado à 

redução da VFC (COLBERG; GRIECO; SOMMA, 2014; MALLIANI et al., 1991; 

STUCKEY; PETRELLA, 2013) que, consequentemente, está associada à 

descompensação dos níveis de glicose (JUN et al., 2015; STUCKEY; PETRELLA, 

2013). Não foi encontrado nenhum estudo investigando, no período de 24h, o efeito 

agudo de sessões de ER em diferentes intensidades na VFC associada à glicose em 

mulheres com DM2. 

No presente estudo não se verificou diferenças entre as sessões de ER, 

durante as 24h, em nenhum dos indicadores da VFC no domínio do tempo (Figura 

12A) e da frequência (Figuras 12B, 12C e 12D). Apesar do exercício físico ser 

apontado como uma ferramenta capaz de melhorar o balanço autonômico 

(BHAGYALAKSHMI et al., 2007; COLBERG; GRIECO; SOMMA, 2014; LOIMAALA 

et al., 2003; STUCKEY; PETRELLA, 2013), esse efeito não foi capturado no 

presente estudo. Por outro lado, a partir de investigação crônica, o estudo de 
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Loimaala et al. (2003) observou melhora na sensibilidade barorreflexa em diabéticos 

tipo 2 com treinamento de EA e ER durante 12 meses. O estudo de Bhagyalakshmi 

et al. (2007) demonstrou que o treinamento com EA promoveu melhora na VFC após 

9 meses de intervenção diária. Em nosso conhecimento, nenhum estudo foi 

encontrado verificando o efeito do treinamento com ER na VFC em mulheres com 

DM2. 

A VFC se apresenta inversamente proporcional à hiperglicemia e sua redução 

está associada a DM2, o que vem a contribuir com o aumento da morbidade e 

mortalidade cardiovascular nessa população (SINGH et al., 2000). Dessa maneira o 

presente estudo encontrou correlações negativas da glicose de 24h com o RRi 

(Figura 13A) e o indicador de modulação parassimpática HF (Figura 13C), além de 

correlações positivas com o indicador de modulação simpática LF (Figura 13B) e do 

balanço simpato-vagal (Figura 13D). Com relação a esse achado, Saito et al. (2015) 

afirmaram que a diminuição da atividade parassimpática e o aumento da atividade 

nervosa simpática estão associados com alterações na sensibilidade à insulina e 

anormalidades na glicose. 

A partir desse resultado, especula-se que tenha ocorrido uma maior ativação 

simpática nas 24h da realização da sessão de 80%1RM (alta intensidade) 

proporcionando um aumento dos níveis de glicose, principalmente durante o sono 

(Tabela 4 e Figura 9D). Apesar de não ter sido evidenciado um controle glicêmico 

nas 24h em que foi realizada a sessão de alta intensidade, observou-se, nas 11h de 

monitorização do terceiro dia, uma redução significativa da glicose e da prevalência 

de hiperglicemia em comparação ao mesmo período dos dois dias anteriores 

(Figuras 11A e 11B, respectivamente). Na sessão de baixa intensidade, a redução 

da glicose e da prevalência de hiperglicemia, também nas 11h de monitorização do 

terceiro dia, foi significativa em comparação apenas à sessão CONT40%1RM 

(Figuras 11A e 11B). Possivelmente esse efeito seja atribuído a uma melhora da 

sensibilidade à insulina (KOOPMAN et al., 2005), uma vez que King et al. (1995) 

verificaram essa melhora por até 72h após sessão de EA. Ao contrário do presente 

estudo, Figueira et al. (2013) não observaram esse efeito sustentado após sessão 

de EA e combinado (EA + ER). 

Os resultados desse estudo apresentam uma aplicação prática, 

especialmente para um programa de ER para pessoas com DM2, uma vez que essa 

população apresenta um declínio da massa muscular, força e capacidade funcional 
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(LEENDERS et al., 2013; PARK et al., 2006) e o ER proporciona um aumento da 

captação de glicose (HOLTEN et al., 2004), aumento da expressão de GLUT4 e 

melhora da sensibilidade à insulina (COLBERG et al., 2010; HOLTEN et al., 2004). 

Os achados revelaram que uma única sessão de ER a 40%1RM pode ser 

efetiva na diminuição da glicose e da prevalência de hiperglicemia durante um 

período de 35h e por outro lado, a sessão de 80%1RM pode ser recomendada 

quando o indivíduo estiver com a concentração de glicose controlada, uma vez que 

a alta intensidade apresentou um efeito tardio no controle glicêmico de mulheres 

com DM2 e, além disso, possivelmente proporcionará outros benefícios 

neuromusculares (maiores níveis de força e hipertrofia) que apenas a alta 

intensidade de ER pode promover. 

Como aplicação prática para o controle glicêmico agudo em pessoas com 

características similares ao presente estudo, o ER de baixa ou alta intensidade deve 

ser realizado em forma de circuito para o controle da glicose. A prescrição pode 

consistir de 3 séries em 7 exercícios com 16 ou 8 repetições cada um, na 

intensidade de 40%1RM ou 80%1RM, respectivamente. A recuperação entre os 

exercícios deve ser entre 60s e 90s, respectivamente.  

Apesar da sugestão prática dada para o ER de baixa intensidade para 

mulheres com DM2, é possível que esses indivíduos obtenham adequado controle 

glicêmico durante todo o tempo de treinamento. No entanto, é interessante que o 

instrutor modifique essa condição, sendo importante a aplicação do ER de alta 

intensidade (por exemplo, 80%1RM) dependendo da progressão do paciente. Assim, 

unido ao controle glicêmico, a força e a massa muscular também devem ser 

aumentadas nessa população como resultado da progressão do treino. Nesse 

caminho, uma aplicação estratégica desses achados é que mulheres com DM2, 

quando apresentarem valores da glicose elevados (> 160 mg.dL-1), sugere-se a 

realização de uma sessão de ER de baixa intensidade (40%1RM) para redução da 

glicose, enquanto que nos dias que a glicose se apresentar controlada (< 160 mg.dL-

1; IDF, 2012; SBD, 2014), a sessão de ER de alta intensidade (80%1RM) poderia ser 

uma opção com vistas aos demais benefícios da alta intensidade de ER. 

Apesar dessas intensidades de ER serem consideradas baixas a alta, e 

assim, aparentemente seguras para mulheres com DM2, em termos de estresse 

endócrino e cardiovascular, uma avaliação médica prévia, incluindo fatores 
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ortopédicos, cardiovasculares e metabólicos, é fortemente recomendada, 

especialmente para a sessão de ER de alta intensidade. 

Como limitação do presente estudo, pode-se destacar a falta de padronização 

da dieta alimentar ao longo do dia, pois, foi possível padronizar apenas o desjejum. 

Embora a falta de padronização dos alimentos ingeridos possa fragilizar a validade 

interna da pesquisa, por outro lado, a validade externa dos resultados fica melhor 

demonstrada, uma vez que as voluntárias com DM2 mantiveram suas rotinas diárias 

de alimentação. Outro ponto a se destacar é que os resultados apresentados podem 

ser extrapolados apenas para mulheres com DM2. Futuros estudos são necessários 

com amostras de homens com DM2, os quais podem apresentar hábitos diários 

diferenciados de mulheres e consequentemente respostas glicêmicas também 

distintas ao ER nas diferentes intensidades.  
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7 CONCLUSÃO 

Conclui-se que, em mulheres com DM2, uma única sessão de ER de baixa 

intensidade (40%1RM) diminuiu a prevalência de hiperglicemia durante 35h e 

melhorou o controle glicêmico, especialmente nos momentos pós-prandiais. Além 

disso, a sessão de ER de alta intensidade (80%1RM) diminuiu a prevalência de 

hiperglicemia no dia subsequente à realização da sessão. 

As respostas autonômicas não foram alteradas após sessão aguda de ER de 

baixa ou de alta intensidade, no entanto, se correlacionaram significativamente com 

a resposta da glicose de 24h. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Nome:__________________________________________________________ 

 

Título da Pesquisa: RESPOSTAS GLICÊMICAS E DA FUNÇÃO AUTONÔMICA 
CARDÍACA EM INDIVÍDUOS COM DIABETES TIPO 2 PÓS-EXERCÍCIO 
RESISTIDO DE DIFERENTES INTENSIDADES E SUA CORRELAÇÃO COM A 
QUALIDADE DE VIDA. 

 
 

Nome do (a) Pesquisador (a): LOUMAÍRA CARVALHO DA CRUZ 

Nome do Orientador: Dr. SÉRGIO RODRIGUES MOREIRA 

 

1. Natureza da pesquisa: O(a)Senhor(a) está sendo convidado a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade investigar a sua taxa de açúcar no sangue e a 

condição nervosa do seu coração após o exercício de musculação com diferentes 

pesos (moderado e pesado). A pesquisa terá a duração de 2 semanas, onde o(a) 

senhor(a) terá que comparecer em quatro dias distintos, cada um separado por uma 

semana. O senhor será submetido a algumas avaliações, como segue: 

a) Análise antropométrica (peso, estatura, circunferência da cintura e do 

quadril, além do percentual de gordura); 

b) Verificação da glicemia e da frequência cardíaca de repouso 20 minutos 

antes das sessões; 

c) Testes para avaliar a força máxima nos equipamentos de musculação 

(teste de 1 repetição máxima); 

d) Sessões: com um momento controle (sem o exercício), um momento com 

realização de exercícios de musculação com intensidade baixa (40% da 

força máxima) e outra exercícios de musculação com intensidade alta (80% 

da força máxima). Cada sessão será realizada em um intervalo de 1 

semana. Cada sessão terá duração de, aproximadamente, 60 minutos. No 

momento controle (sem exercício, o(a) senhor(a) ficará sentado(a) em uma 

cadeira confortável pelo tempo especificado anteriormente; 

e) Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca (controle nervoso da 

pressão arterial) através de um frequencímetro terá duração de 24h após o 

momento controle e exercício e da glicemia através do sistema de 
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monitoração continua da glicemia (durante 24h após os momentos controle 

e 48h após o momento exercício). 

f) Avaliação da qualidade de vida e correlação com a taxa de açúcar após as 

sessões de exercício. 

2. Participantes da pesquisa: Participarão da pesquisa 12 indivíduos de ambos o 

sexos diagnosticados com diabetes tipo 2 da cidade de Petrolina-PE.  

3. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo o (a) senhor (a) 

permitirá que o pesquisador contribua com a comunidade produzindo conhecimento 

sobre os benefícios da prática da musculação na dinâmica simpato-vagal (controle 

nervoso da pressão arterial) e no controle da glicemia com diferentes pesos, 

especialmente em Diabetes tipo 2. O (a) senhor(a) tem liberdade de se recusar a 

participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, 

sem qualquer prejuízo. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a 

pesquisa através do telefone do pesquisador do projeto e, se necessário através do 

telefone do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas.  

4. Sobre as entrevistas: Será realizada uma entrevista sobre seu histórico de 

saúde com estratificação de risco, seu nível de aptidão física e sua qualidade de 

vida. 

5. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não infringe as normas 

legais e éticas (Apesar de existirem riscos durante a participação nas sessões 

experimentais da pesquisa, os quais são no sentido de complicações 

cardiovasculares e lesões articulares ou musculares durante o esforço físico 

realizado, esses riscos ficam minimizados, uma vez que previamente exames 

clínicos como ECG no repouso será realizado para verificar possível sugestão de 

isquemia e as sessões de exercício serão prescritas e conduzidas por um 

profissional de educação física especializado para a orientação ao tipo de exercício 

a ser realizado (musculação). Além disso, o voluntário, o qual para participar do 

estudo terá que se enquadrar no perfil de inclusão e não atender aos critérios de 

exclusão da amostra. Ainda, cada participante será orientado de forma individual, 

tendo total atenção do profissional durante todos os procedimentos de exercício, que 

irá atender as diretrizes e recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes, 

Associação Americana de Diabetes e Colégio Americano de Medicina Esportiva. 

Ainda, se caso alguma intercorrência ocorra com os voluntários da pesquisa, 

imediatamente após a constatação da mesma, o pesquisador interromperá a 
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aplicação dos exercícios e conduzirá o voluntário a Emergência do Hospital de 

Urgências e Traumas. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos 

Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos 

à sua dignidade. 

6. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente o (a) pesquisador (a) (e/ou equipe de pesquisa) 

terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo 

ao publicar os resultados dessa pesquisa.  

7. Benefícios: Os participantes deste projeto serão informados sobre seu estado 

atual de composição corporal e nível de força, através das avaliações realizadas 

com equipamentos internacionalmente reconhecidos, também sobre medidas 

cardiovasculares através de exames clínicos como o ECG e teste ergométrico, além 

das mensurações de pressão arterial durantes todos os procedimentos da pesquisa, 

e medidas de glicemia por um período de até 72h. Também serão fornecidos 

aconselhamentos de condutas adequadas de exercício de acordo aos resultados 

obtidos a partir dos testes realizados. 

8. Pagamento: O(a) senhor(a) não terá nenhum tipo de despesa para participar 

desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se 

seguem: Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a 

execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 

 

 

_________________________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

 

Pesquisador: 

 LOUMAÍRA CARVALHO DA CRUZ / (74) 8841-6034 (Oi) / (87) 9649-4252 (Tim) 

Orientador:  

Dr. SÉRGIO RODRIGUES MOREIRA / / (87) 9943-8686 e (87) 2101-6856 

 

COMITÊ DE ÉTICA E DEONTOLOGIA EM ESTUDOS E PESQUISA - CEDEP 
Coordenador do CEDEP: Alexandre H. Reis 
Vice-coordenadora: Márcia Bento Moreira 
Telefone do Comitê: 87 21016896 
E-mail: cedep@univasf.edu.br 
Site: http://www.graduacao.univasf.edu.br/cedep/ 

mailto:cedep@univasf.edu.br
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APÊNDICE B – Registro alimentar 

 

Nome:  
Data: 
Dia da semana: (   ) segunda   (   ) terça   (   ) quarta   (   ) quinta  (   ) 
sexta   (   ) sábado  (   ) domingo   

Horário  
Descrição da refeição (incluindo 

alimentos e bebidas 
Observações 
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ANEXO A – Anamnese e Estratificação de Risco Cardiovascular 

 

Nome: ________________________________ Data Nasc.: __________________ 

Telefone (residencial / celular): __________________________________________ 

Plano de saúde: (   ) Não (   ) Sim Qual? __________________________________ 

Telefone de emergência: _______________________________________________ 

EM CASO DE EMERGÊNCIA COMUNICAR A: 

Nome: 

Telefone (residencial / celular): 

Endereço: 

Bairro/cidade/estado: 

 

PAR-Q 
QUESTINÁRIO DE PRONTIDÃO PARA A ATIVIDADE FÍSICA 

 
1 - Alguma vez um médico lhe disse que você possui um problema do coração e lhe 
recomendou que só fizesse atividade física sob supervisão médica? 

Sim        Não 
 
2 - Você sente dor no peito, causada pela prática de atividade física? 

Sim        Não 
 
3 - Você sentiu dor no peito no último mês? 

Sim        Não 
 
4 - Você tende a perder a consciência ou cair, como resultado de tonteira ou 
desmaio? 

Sim        Não 
 
5 - Você tem algum problema ósseo ou muscular que poderia ser agravado com a 
prática de atividade física? 

Sim        Não 
 
6 - Algum médico já lhe recomendou o uso de medicamentos para a sua pressão 
arterial, para circulação ou coração? 

Sim        Não 
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7 - Você tem consciência, através da sua própria experiência ou aconselhamento 
médico, de alguma outra razão física que impeça sua prática de atividade física sem 
supervisão médica? 

Sim        Não 
 

Por favor, responda as perguntas a seguir: 

Atividades Físicas Anteriores: 

__________________________________________________________________ 

Atividades Físicas Atuais: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Caso negativo, há quanto tempo não pratica atividade física? 

(   ) 3 meses   (   ) 6 meses   (   ) 1 ano   (   ) Mais de um ano 

Quais as refeições que você normalmente realiza ao dia? 

(   ) Café da manhã   (   ) Lanche   (   )  Almoço   (   ) Lanche   (   ) Janta   (   ) Ceia 

Horário das refeições: 

___ Café da manhã   ____ Lanche   ____  Almoço   ____ Lanche   ____ Janta   

____ Ceia 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Você já se lesionou praticando exercícios? (   ) Sim   (   ) Não 

Caso afirmativo qual(ais) a(s) lesão(ões) e há quanto tempo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Se você faz uso de algum medicamento, liste o que está sendo usado por você 

diariamente  

 

 
___________________________________________________________________ 
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 Quando (a quanto tempo) foi diagnosticado a diabetes?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Como você descobriu que tinha a patologia? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Já ocorreu algum evento mais grave decorrente do diabetes que necessitou de 

uma visita a emergência do  hospital ou de uma  internação hospitalar? Se a 

resposta for sim, quando (mês e ano) e o que aconteceu? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Qual foi a última vez (dia e horário) em que você fez o teste para saber quanto 

estava a glicemia e qual foi o valor ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Qual é o valor da sua glicemia normalmente? 

___________________________________________________________________ 

Qual foi o maior valor que já alcançou? 

 ___________________________________________________________________ 

Descreva algo que não foi questionado nas perguntas anteriores que você 

pensa ser importante em relação sua doença ou mesmo sua condição bio-

psico-social. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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FATORES DE RISCO PARA DAC (ACSM, 1995) 

É fumante? (   ) Não       (   ) Sim. Há quanto tempo: ______________ 

Colesterol total > 200 mg/dl ou HDL < 35 mg/dl? (   ) Sim       (   ) Não  

Você é diabético e/ou hipertenso ou tem alguém na família que seja? 

(   ) Não e também não há casos na família   (   ) Não, mas há casos na família 

(   ) Sim, mas estou em tratamento   (   ) Sim, mas não está controlada 

Algum histórico familiar de infarto ou morte súbita antes dos 55 anos? 

(   ) Não (   ) Sim. Quem e em que idade:  

___________________________________________________________________ 

 

SINTOMAS OU SINAIS (DOENÇA CARDIOPULMONAR) 

a) Sentiu dor ou desconforto no tórax, pescoço, queixo, braços ou outras áreas?    

(   )Sim      (   ) Não 

b) Respiração ofegante em repouso ou exercício leve? Fadiga incomum.  
(   ) Sim       (   ) Não 
 
c) Sentiu vertigem ou desmaio recentemente? (   ) Sim       (   ) Não 

d) Sente falta de ar ao dormir (dispneia)? (   ) Sim       (   ) Não 

e) Percebe edema no tornozelo? (   ) Sim       (   ) Não 

f) Sente palpitações ou taquicardia? (   ) Sim       (   ) Não 

g) Sente dor nas pernas ao caminhar? (claudicação intermitente) (   ) Sim     (   ) Não 

 

___________________________________________ 

Assinatura 

 

 

Petrolina-PE , ______ de ________________ de 20 _____ 
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ANEXO B – Questionário Internacional de Atividade Física – Versão Curta 

 

Nome:____________________________________________________ 

 

Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______  Sexo: F (  ) M (  ) 

 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem 

como parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está 

sendo feito em diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a 

entender que tão ativos nós somos em relação à pessoas de outros países. As 

perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na 

ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para 

ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas 

atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor 

responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua 

participação ! 

 

Para responder as questões lembre que: 

 atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço 
físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal 

 atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço 
físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por 

pelo menos 10 minutos  contínuos de cada vez: 

 

1a Em quantos dias da última semana você caminhou por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar 

para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

dias _____ por SEMANA (  )  Nenhum   

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 

tempo no total você gastou caminhando por dia?  

horas: ______ Minutos: _____  

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por 

pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, 
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nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar volei recreativo, carregar pesos 

leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, 

aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar  moderadamente 

sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA 

CAMINHADA) 

dias _____ por SEMANA (  )  Nenhum   

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 

minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por 

dia?  

horas: ______ Minutos: _____  

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por 

pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica 

aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços 

domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos 

elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou 

batimentos do coração. 

dias _____ por SEMANA (  )  Nenhum   

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 

contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?  

horas: ______  Minutos: _____  
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisa – 

CEDEP 

 


