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RESUMO 

 

PINHEIRO, D.A. Estudo da monitorização contínua de glicose e das respotas de pressão 

arterial, frequência cardíaca e de outros parâmetros fisiológicos antes e após 

treinamento físico em diabéticos tipo II. 2014. 243f. Tese (Doutorado) – Interunidades 

Bioengenharia, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.  

Há muitas alterações nos sistemas fisiológicos de indivíduos com diabetes melittus em função 

dos constantes momentos de hiperglicemia, principalmente alterações relacionadas ao 

aumento dos riscos cardiovasculares. O objetivo desse estudo foi avaliar as respostas do 

controle glicêmico pelo monitor contínuo de glicose e da pressão arterial (PA), frequência 

cardíaca (FC) e sua variabilidade expressa pelos valores de RMSSD em diabéticos tipo II 

submetidos a testes de avaliação antes e após a realização de treinamento aeróbio e resistido. 

Participaram desse estudo 9 voluntários diabéticos tipo II do sexo masculino (45 a 65 anos) 

divididos em 3 grupos: DTA (n=7), diabéticos submetidos a seis semanas de treinamento 

aeróbio; DTR (n=5), diabéticos submetidos a treinamento resistido e GDC (n=5), diabéticos 

sem qualquer treinamento regular. Os voluntários realizaram testes laboratoriais, 

ergoespirometria e teste de fadiga em leg press antes e após o treinamento físico. Os 

resultados foram analisados estatisticamente pelo teste t de Student e pelo teste de Kruskal 

Wallis. Os voluntários tiveram a cinética da concentração de glicose mensurada pelo monitor 

contínuo e analisada qualitativamente antes, durante e após a realização da ergoespirometria e 

do teste de fadiga por 60 minutos. Como resultados o grupo DTA apresentou menores valores 

de concentração de glicose pela monitorização contínua e o grupo DTR a melhor resposta na 

cinética dessa curva, apresentando expressivo decaimento na mesma. Em relação à resposta 

pressórica, somente a PA diastólica (PAD) foi menor estatisticamente para o grupo DTA pós 

treinamento aeróbio no repouso. Não houve diferenças entre os valores pré e pós treinamentos 

em relação à FC e os voluntários do grupo DTA apresentaram maiores valores de RMSSD em 

repouso e o do grupo DTR incrementos desses valores na recuperação dos testes, mostrando 

maior ação parassimpática no controle autonômico cardíaco dos diabéticos submetidos a 

treinamentos. Os indivíduos do grupo GDC apresentaram decremento nesse valor, sugerindo 

piora no controle autonômico cardíaco. Como conclusão geral, este estudo sugere que 

indivíduos diabéticos tipo II que realizaram treinamento aeróbio e resistido apresentaram 

benefícios complementares no controle glicêmico registrado pelo monitor contínuo em 

repouso e no período de recuperação de exercício, respectivamente, adaptações que parecem 

estar associadas à melhora da ação parassimpática/vagal no controle autonômico cardíaco e, 

sugere, também, ser o treinamento físico aeróbio o que permite melhor organização 

hemodinâmica nas respostas de PAD. 

 

 

 

 

 

Palavras chave: diabetes tipo II; monitorização contínua da concentração de glicose; 

variabilidade de FC por RMSSD. 



 

ABSTRACT 

 

PINHEIRO, D.A. Study of continuos glucose monitoring and responses in blood 

pressure, heart rate and others physiological parameters before and after physical 

training in type II diabetics. 2014. 243f. Tese (Doutorado) - Interunidades Bioengenharia, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. 

There are many changes in physiological systems of people with diabetes melittus due to the 

constant moments of hyperglycemia, mainly related to increasing of cardiovascular risk. The 

aim of this study was evaluate the responses of glycemic control by continuos glucose 

monitoring and blood pressure (BP), heart rate (HR) and its variability expressed by the 

values of RMSSD in type II diabetics undergoing evaluation tests before and after performing 

aerobic and resistance training. Participants were 9 volunteers type II diabetic male (45-64 

years) divided in 3 groups: DTA (n=7), diabetics undergoing six weeks of aerobic training; 

DTR (n=5), diabetics undergoing resistance training and GDC (n=5), diabetics without any 

regular training. The volunteers underwent laboratory tests, spirometry and fatigue tests on 

leg press before and after physical training. The results were statistically analyzed by 

Student’s t and Kruskal Wallis tests. The volunteers had the kinetics of glucose concentration 

measured by the continuos monitor and qualitatively analyzed before, during and after the 

spirometry and the fatigue tests for 60 minutes. As a result the DTA group had lower glucose 

concentration by continuos monitoring and DTR the best response in the kinetic curve, 

showing important decrease in it. In relation to the BP response, only diastolic BP (DBP) was 

statistically lower for the DTA group after aerobic training. There were no differences 

between pre and post training in HR and the DTA group showed higher RMSSD at rest and 

the DTR group showed increments of these values in the test’s recovery showing higher 

parasympathetic action on cardiac autonomic control in diabetics patients with training. 

Individuals in the GDC group showed decrement this value, suggesting deterioration in 

cardiac autonomic control. As a general conclusion, this study suggests that type II diabetic 

individuals who performed aerobic and resistance training showed additional benefits in 

glycemic control by continuos monitor recorded at rest and during exercise recovery, 

respectively, adaptations that seem to be associated with improvement in parasympathetic 

action in cardiac autonomic control, and also suggests that aerobic exercise training has better 

organization hemodynamic in responses of DBP.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: type II diabetics; continuos glucose monitoring; HR variability expressed by 

RMSSD. 
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I-APRESENTAÇÃO 

 

 

O diabetes mellitus (DM) é uma alteração do metabolismo da glicose com 

consequente hiperglicemia devido a uma deficiência absoluta ou relativa da secreção de 

insulina pelo pâncreas e/ou a uma redução na sua eficácia biológica, ou seja, há uma 

diminuição da sua ação nos tecidos alvos por alteração nos seus receptores (ALMEIDA, 

1997; GREENSPAN, 2000; TAYLOR, 2013). 

Os tipos de diabetes mais freqüentes são tipo I e tipo II. O DM tipo I também chamado 

insulino-dependente, ocorre mais em crianças e jovens, esses dependentes do uso terapêutico 

da insulina para controle da homeostasia glicêmica, em função dos sérios danos que a 

instabilidade glicêmica provoca nos indivíduos (BERNE e LEVY, 2000; BRASILEIRO E 

BOGLIOLO, 2000; CHACRA, 2001; VANCEA e col., 2009). 

 O diabete tipo II atinge geralmente adultos e aparece com mais freqüência em pessoas 

obesas e sedentárias (DÁDAMO e CAPRIO, 2011). Responde por cerca de 90% dos casos na 

atualidade e é esse tipo de diabetes que tende a afetar cada vez um número maior de pessoas, 

principalmente, por estar diretamente ligado ao estilo de vida; esse tipo de diabetes ocorre 

quando as células dos músculos e do tecido adiposo se tornam resistentes à insulina produzida 

pelo pâncreas e/ou por alterações específicas nos receptores de insulina ou, ainda, por excesso 

de glicose sangüínea no caso de alimentação errônea que impossibilita recepção e atuação 

correta da insulina (processo denominado de downregulation em que todos os receptores 

estão “ocupados” em função do excesso de glicose sangüínea) (COSTA, 1994; GOODMAN e 

GILMAN, 2007; VANCEA e col., 2009; ROSENGREN e col., 2010). 

 O diabetes é um risco para doença cardiovascular (DCV) pela possibilidade de haver 

lesão em artérias, incluindo as coronárias, além de suas complicações poderem levar à 

cegueira (por comprometimento microvascular) e aumentarem em sete vezes o índice de 

insuficiência renal, gangrena (VEDHARA e col., 2012), infarto do miocárdio e acidente 

vascular encefálico (POLLOCK e SCHMIDT, 2003; NEGRÃO e BARRETO, 2005, 

FRADKIN e RODGERS, 2013). 

 Segundo o American College of Sports Medicine (ALBRIGHT e col., 2000) a 

atividade física, incluindo treinamento resistido e de endurance, é a melhor terapia para 

diabéticos. Este componente associado à alimentação balanceada e medicamentos é muito 

recomendado para esta população (COSTA e NETO, 1992; THOMAS e col., 2006; 
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VANCEA e col., 2009; ZANUSO e col., 2009). Indivíduos diabéticos têm indicação de 

realizar atividade física porque o exercício físico pode reduzir a hiperglicemia e a gordura 

corporal, promovendo proteção contra possíveis complicações cardiovasculares (NUNES, 

1997; ALBRIGHT e col., 2000; BOULÉ e col., 2003, SUNG e col., 2012).  

 Assim, esse trabalho se justifica por analisar indivíduos diabéticos submetidos a 

diferentes tipos de treinamento físico – aeróbio e resistido – com base em testes específicos 

para avaliação de performance cardiovascular e muscular, bem como avaliação da resposta 

qualitativa da concentração de glicose extracelular em função não só dos diferentes 

treinamentos mas, também, em função dos tipos de testes realizados pelos mesmos. 
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II- INTRODUÇÃO 

 

 

O DM é uma alteração do metabolismo, sobretudo do controle dos níveis de glicose 

sangüínea por resistência à insulina (diabete tipo II) ou devido à deficiência relativa ou 

absoluta de insulina (diabete tipo I), afetando de maneira importante o metabolismo de 

carboidratos, lipídeos e proteínas do organismo, além de, como conseqüência do aumento dos 

níveis de glicose sangüínea, provocar sérios danos físicos aos indivíduos diabéticos 

(HENRIQUE e col., 2003; FRADKIN e RODGERS, 2013). Considera-se valor de 

normalidade glicêmica de 70 a 100 miligramas por decilitro (mg/dL). Indivíduos 

descompensados podem atingir valores glicêmicos perto de 500 mg/dL, com graves 

complicações metabólicas como conseqüência dessas alterações (RIBEIRO, 2012). Nos 

países desenvolvidos, o diabetes é atualmente a principal causa de insuficiência renal, perda 

de visão e amputação não traumática de membro inferior, com grande morbi-mortalidade 

(VANCEA e col., 2009). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) os valores diagnósticos para o 

diabetes se estabelecem quando, em jejum, a glicemia capilar for igual ou superior a 120 

mg/dL; a glicemia do plasma venoso (realizado somente em laboratório) for igual ou superior 

a 126 mg/dL e, ainda, os valores após alimentação ou após a ingestão de glicose for igual ou 

superior a 140 mg/dL, quer capilar ou quer em plasma venoso. Também é utilizado para 

confirmação desse diagnóstico os valores de hemoglobina glicada de até 6% (OLIVEIRA, 

1995; NEGRÃO e BARRETO, 2005; MOSTAFA e col., 2010). 

A Associação Americana de Diabetes e a Organização Mundial de Saúde propuseram 

que o diabetes mellitus do tipo I, aquele com deficiência relativa ou total da produção de 

insulina pelo pâncreas, fossem subdivididos em auto-imune (DM1A), em que o próprio 

organismo pode destruir as células betas pancreáticas produtoras desse hormônio, ou 

idiopático (DM1B), onde há alteração na produção de insulina pelo pâncreas sem etiologia 

definida (AMARAL, 2001). As infecções virais ou as doenças auto-imunes podem estar 

envolvidas na destruição das células betas em muitos pacientes com diabete tipo I, apesar de a 

hereditariedade também desempenhar importante papel, determinando a suscetibilidade das 

células beta à destruição por essas alterações. Em alguns casos, parece haver tendência 

hereditária à degeneração das células beta, mesmo na ausência de infecções virais ou de 
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distúrbios auto-imunes (GUYTON e HALL, 2002). A destruição das células beta-pancreáticas 

causa deficiência absoluta de insulina e tendência à cetose, e coloca em risco o equilíbrio 

ácido básico dos indivíduos diabéticos (NEGRÃO e BARRETO, 2005; FOWLER, 2009). 

A idade dos pacientes diabéticos tipo I é mais baixa e ocorre inclusive em crianças. 

Também é encontrado em alguns pacientes não-obesos com 50 anos ou mais. A maioria dos 

pacientes diabéticos apresenta já aos 20 anos, como conseqüência da hiperglicemia, poliúria, 

polidipsia e polifagia, provocando, portanto, outras sobrecargas fisiológicas. A poliúria 

decorre da hiperglicemia que promove aumento da osmolaridade intravascular, já que a 

glicose é uma molécula osmoticamente ativa, que retém a água tubular (mesmo com níveis 

elevados de hormônio anti-diurético – ADH), e provoca a diurese osmótica, com aumento do 

volume urinário. Dessa maneira, já que o paciente diabético perde mais líquido, há maior 

necessidade de ingesta de água, chamada polidipsia. E, a polifagia, a ingesta excessiva de 

alimentos, ocorre pela perda renal de glicose e, também, em função desse paciente apresentar 

valores normais de glucagon, hormônio antagônico da insulina (BERNE e LEVY, 2000; 

TAYLOR, 2013).  

Nos EUA, o auge da incidência da\o DM tipo I se dá aos 14 anos. Os doentes têm 

hiperglicemia, teor baixo ou imensurável de insulina no plasma e respondem positivamente à 

administração deste hormônio (FARIA, 1999) além de responderem mal ou não responderem 

à administração de glicose ou estimulantes da secreção de insulina, como os agentes 

hipoglicemiantes orais. Deste modo, estes pacientes dependem da administração exógena de 

insulina e são denominados, portanto, de insulino dependentes. Na maioria dos casos deste 

grupo, o diagnóstico baseia-se no início abrupto de um quadro clínico exuberante, com níveis 

significativamente aumentados de glicemia. Estes pacientes geralmente progridem para 

insulinopenia grave em períodos curtos de tempo (GREENSPAN, 2000; HABER e col., 2001; 

ZANUSO e col., 2009). 

O quadro clínico que se desenvolve na descompensação do diabetes surge a partir dos 

distúrbios metabólicos gerados pela deficiência de insulina, ou seja, catabolismo protéico 

acelerado, aumento da lipólise, estímulo de glicogenólise e gliconeogênese hepáticas e 

diminuição do aproveitamento da glicose pelos tecidos sensíveis à insulina, entre eles, de 

maneira muito importante, o tecido muscular (ALMEIDA, 1997; NEGRÃO e BARRETO, 

2005; POZZILLI e col., 2011). 

Já no diabetes tipo II, causado por uma insuficiência relativa de insulina e em que 

existe resistência periférica à ação desse hormônio, provavelmente por alterações dos seus 
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receptores, geralmente ocorre em pacientes obesos, que apresentam, além da hiperglicemia, 

também a hiperinsulinemia (BERNE e LEVY, 2000). Segundo Bienso e col., 2012 a 

inatividade física pode aumentar a resistência à insulina e permitir alterações na correta 

atuação desse hormônio em seus receptores específicos contribuindo, assim, para a 

hiperglicemia e desenvolvimento do diabetes tipo II. Como é a presença de glicose no sangue 

que estimula a produção de insulina pelo pâncreas e, como as células betas pancreáticas no 

diabetes tipo II estão normais, a presença do excesso de glicose estimula a secreção e 

liberação de excesso de insulina. Dessa forma, além da hiperglicemia, os pacientes 

apresentam as conseqüências do excesso desse hormônio anabólico, como por exemplo, a 

tendência ao acúmulo de gordura corporal (CHACRA, 2001; FOWLER, 2009). 

O início do diabetes neste grupo geralmente é insidioso, apresentando-se com pouco 

ou sem sintomas e sinais clínicos típicos das anormalidades metabólicas da hiperglicemia. O 

diabetes tipo II é característico da idade adulta, sendo sua incidência progressivamente maior 

com o envelhecimento. A etiopatogenia do diabetes neste grupo envolve múltiplos fatores, 

destacando-se uma base genética, provavelmente mais forte que no tipo I, evidenciada pelo 

freqüente padrão familiar de ocorrências (RIBEIRO, 2012). Dois grandes fatores definem as 

causas do diabetes tipo II: liberação de insulina diminuída ou resistência à insulina. No caso 

de liberação diminuída de insulina, a secreção de insulina é quase sempre inicialmente 

normal, mas com uma rápida liberação e, após as refeições, está acentuadamente diminuída, 

de modo que não pode haver processamento normal de uma carga de carboidratos; a maioria 

dos pacientes mantém algum nível de secreção de insulina, de modo que a anormalidade do 

metabolismo da glicose é limitada, sendo rara a ocorrência de cetoacidose. Quando ocorre a 

resistência à insulina, acredita-se que um defeito na resposta tecidual à insulina desempenhe 

importante papel na determinação das alterações glicêmicas do indivíduo diabético; esse 

fenômeno é causado por receptores alterados de insulina nas suas células alvos 

(CHANDRASSOMA e TAYLOR, 1993; ROBINS e COTRAN, 2005; GOODMAN e 

GILMAN, 2007; ROSENGREN e col., 2010). 

 Ambos os tipos de diabetes podem levar, a longo prazo, a complicações nos vasos 

sanguíneos, rins, olhos e nervos e são as principais causas de morbidade e morte pelas 

alterações glicêmicas do diabetes (KUMAR e col., 1994; HABER e col., 2001; GUYTON e 

HALL, 2002; FRADKIN e RODGERS, 2013; TAYLOR, 2013).  

A falta de informação sobre os riscos do diabetes, a pouca atenção às medidas 

preventivas, devido à mentalidade obsoleta de esperar que a doença se manifeste para depois 
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tratá-la, além do descaso com o tratamento pode levar o paciente diabético à morte prematura 

(VANCEA e col, 2009). 

 Embora não existam dados populacionais sobre a prevalência das complicações 

crônicas do DM no Brasil, estima-se que o número dessas complicações seja elevado. Além 

disso, provavelmente apenas uma pequena fração da população dos pacientes diabéticos é 

avaliada regularmente para a presença de complicações nas suas fases iniciais e recebe 

orientação terapêutica apropriada, o que poderia ser preventivo às possibilidades de 

complicações (GROSS e NEHME, 1999; GANONG, 2000). 

O diabetes pode afetar os olhos causando catarata ou lesão da parte posterior 

(retinopatia diabética) e, sua detecção e tratamento precoces são muito eficientes para 

prevenção da progressão da doença e perda de visão. O excesso de concentração de glicose no 

humor vítreo, uma substância gelatinosa que recobre o interior do olho, muda o índice de 

refração ocular e deixa o paciente com uma espécie de “miopia oscilante”. Isso ocorre com 

mais freqüência depois das refeições, quando os níveis de glicose se elevam. Mas os 

distúrbios mais graves são o glaucoma diabético, causado pela alta pressão ocular e a 

retinopatia diabética, doenças que acometem a camada interna do olho, responsável pela 

formação das imagens; entre elas, está o descolamento da retina, que pode levar à cegueira em 

um tempo muito curto (COTRAN e col., 2000; AMARAL, 2001). 

O paciente diabético é menos resistente a infecções, estando mais propício a 

complicações e, em fase final, pode ocorrer necrose/gangrena distais pelo retardo no processo 

de cicatrização, levando à amputação em pacientes não controlados. A neuropatia diabética, 

que comumente acompanha o diabetes de longa data, freqüentemente só é detectada e 

diagnosticada ao surgir uma úlcera ou dor no membro inferior. Entretanto, o diagnóstico 

precoce e um plano de prevenção rigoroso podem ser de muito sucesso nas úlceras. Ambos 

são fundamentais para reduzir a quantidade de amputações nessa população, que envolvem, 

também, componentes do sistema nervoso autônomo e do sistema muscular. O dano sensorial 

gera alterações de sensibilidade, com perda de sensibilidade álgica ou de toda sensibilidade, 

com parestesia parcial ou total, principalmente, dos pés. Devido a essa alteração, também 

conhecida como perda da sensibilidade protetora, o paciente pode passar a não ter consciência 

de acontecimentos ou processos lesivos na região dos pés e só descobre bolhas, feridas ou 

infecções significativas, pela inspeção visual dos membros inferiores ou ao experimentar 

sinais de infecção sistêmica (pé diabético) (HESS, 2002; CHALDER, 2012; VEDHARA e 

col., 2012). 
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Ainda, indivíduos diabéticos comumente têm associadas alterações cardiovasculares, 

incluindo a hipertensão arterial (FARIA, 1999; FERRANNINI e CUSHMAN, 2012). Os 

níveis pressóricos são influenciados por alterações nos componentes cardíacos e vasculares. 

Para manutenção, variação e regulação desses níveis existem mecanismos extremamente 

complexos que alteram a pressão arterial, o calibre dos vasos, a reatividade vascular e, 

também, o débito cardíaco. Quando um indivíduo é hipertenso, praticamente todos esses 

mecanismos estão alterados, sendo difícil estabelecer qual é o predominante para a elevação 

dos valores de pressão arterial (PA) (BILOUS, 2001; LATERZA et. al., 2008). 

A determinação dos valores de PA é dependente da pressão exercida pelo sangue no 

sistema arterial durante a sístole - contração do coração, e durante a diástole – relaxamento do 

coração, possibilitando, portanto, a mensuração, respectivamente, da pressão arterial sistólica 

(PAS) da pressão arterial diastólica (PAD) (BRAUNWALD, 1999). 

 O diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistólica (HAS) deve ser feito com a média de 

três ou mais mensurações em pelo menos três dias diferentes após avaliação inicial. Segundo 

o Joint Nacional Committee on Prevention, Detection, Evaluation, in Treatment of High 

Pressure, os valores da pressão arterial em repouso são distribuídos em categorias, 

apresentadas na tabela 1 (STEFANI e BARROS, 2002). 

 

 

Tabela 1: Classificação da pressão arterial. 

Categoria  Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg) 

Ótima <120 mmHg <80 mmHg 

Normal <130 mmHg <85 mmHg 

Normal – alta 130-139 mmHg 85-89 mmHg 

Hipertensão   

        Estágio 1 (leve) 140-159 mmHg 90-99 mmHg 

        Estágio 2 (moderada) 160-179 mmHg 100-109 mmHg 

        Estágio 3 (grave) ≥180 mmHg ≥110 mmHg 

VI Diretriz da Associação Brasileira de Cardiologia, 2010. 

 

 

A etiologia da hipertensão arterial não é bem esclarecida, sendo que, em 90% dos 

casos ocorre de forma idiopática (essencial), podendo estar associada a fatores genéticos, 

ingestão excessiva de sódio, obesidade, resistência à insulina, fatores denominados de risco 
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para o desenvolvimento da hipertensão arterial e, associados ou não a ela, passíveis de 

desenvolver doenças cardiovasculares (WILMORE e COSTILL, 2001; STANLEY E 

WILLIAMS, 2010). Diversos fatores são responsáveis pelo aumento da pressão arterial. O 

sistema nervoso autônomo simpático merece grande atenção, visto que, diversas evidências 

apontam que a estimulação dele leva ao aumento da PA, por ser responsável pelos ajustes do 

débito cardíaco (DC) e da resistência vascular periférica (RVP), contribuindo para a 

estabilização e manutenção da pressão arterial sistêmica durante diferentes situações 

fisiológicas (LATERZA e col., 2008). 

Outro sistema importante a ser considerado em um aumento de PA é o sistema renina 

angiotensina aldosterona (RAA), responsável pelo controle lento da pressão. A renina é uma 

enzima liberada no sangue pelas células justa glomerulares renais a partir de uma diminuição 

de fluxo sangüíneo na artéria renal, sinalizando uma diminuição de pressão arterial. Essa 

enzima no sangue quebra o angiotensinogênio em angiotensina I, um fraco vasoconstritor. A 

angiotensina I, quando atinge o leito vascular pulmonar sofre ação de outra enzima, a enzima 

conversora de angiotensina (ECA) e passa a angiotensina II, um forte vasoconstritor, levando, 

portanto, a um aumento da resistência vascular sistêmica (RVS). Por sua vez, a angiotensina 

II atinge receptores específicos na suprarenal e há liberação de aldosterona, hormônio que, por 

reter sódio, retém concomitantemente água, levando a um aumento do volume sangüíneo e, 

consequentemente do DC. Dessa maneira, esse sistema que foi estimulado a partir de uma 

diminuição de fluxo renal, promove aumento dos valores pressóricos por incrementos da RVS 

e do DC, controlando, dessa maneira, a condição normal de fluxo sangüíneo do organismo. 

Indivíduos hipertensos podem ter esse sistema com hiperativação, sendo esse sistema, assim, 

responsável por HAS em certa parcela significativa da população (BRAUNWALD, 1999; 

BERNE e LEVY, 2000; DOUGLAS, 2002). 

Os valores da PAS e PAD podem ultrapassar os 300 milímetro de mercúrio (mmHg) e 

100 mmHg, respectivamente, em indivíduos com alterações como diminuição da 

complacência arterial por arteriosclerose, espessamento do tecido conjuntivo da parede do 

vaso, ou, ainda, quando o mesmo oferecer resistência aumentada ao fluxo sanguíneo 

periférico por hiperatividade neural ou disfunção renal. A hipertensão é definida como valores 

crônicos e anormalmente altos da PAS e/ou da PAD. Na ausência de tratamento, a mesma 

impõe sobrecarga a todo o sistema cardiovascular, resultando muitas vezes em hipertrofia 

ventricular esquerda, DAC, angina ou infarto do miocárdio, revascularização miocárdica, 

insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, nefropatia, doença arterial periférica, 

retinopatia hipertensiva entre outras (BRAUNWALD, 1999; McARDLE e col., 2003). 
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 Os valores sistólico e diastólico da pressão arterial também podem ser analisados 

separadamente, sendo que a hipertensão arterial sistólica tem sido apontada como principal 

precursor do infarto agudo do miocárdio (IAM) e do acidente vascular encefálico (AVE). A 

hipertensão se torna mais evidente como fator de risco quando associada a outros mecanismos 

que também desencadeiam doenças cardiovasculares, incluindo o DM. Existe, assim, para o 

melhor controle das doenças para os portadores de fatores de risco associados à hipertensão, a 

terapia anti-hipertensiva farmacológica e, também, não menos importante, a terapia não 

farmacológica: o exercício físico realizado de maneira regular, ou seja, o treinamento físico 

(POLLOCK e SCHMIDT, 2003; BRUM e col., 2004; FORJAZ e col., 2005; SIMÃO e col., 

2008; TERRA e col., 2009). 

O monitoramento adequado da glicemia previne ou atenua as complicações tardias do 

diabetes, bem como o controle correto dos valores de PA possibilita menor sobrecarga ao 

sistema cardiovascular (PESCATELLO e col., 2004; MEEX e col., 2010). A adoção forçosa 

de um estilo de vida mais saudável pelo diabético e o hipertenso que aderem ao tratamento 

vivem mais e com mais qualidade de vida (THOMAS e col., 2006). 

Segundo Albright e col., 2000 a atividade física, incluindo treinamento resistido e de 

endurance (aeróbio), é a melhor terapia para diabéticos. O exercício físico realizado de 

maneira sistemática, ou seja, o treinamento físico associado à dieta com controle de ingesta de 

carboidratos e gorduras, principalmente, além do uso correto dos medicamentos 

hipoglicemiantes é recomendado para esta população (VANCEA e col., 2009; ZANUSO e 

col., 2009). O baixo custo e a natureza não-farmacológica do exercício físico fazem essa 

terapia do paciente diabético mais interessante (FORJAZ e col., 1998). Os pacientes precisam, 

no entanto, ser bem orientados para o ajuste das refeições e/ou insulinoterapia, para prevenir a 

hipoglicemia durante, imediatamente após, ou até mesmo de 6-12 horas após o exercício 

(HOELZER e col., 1986; AMARAL, 2001; ERTL e DAVIS, 2004; SEAQUIST e col., 2013).  

Em diabéticos, os valores basais glicêmicos antes do exercício determinam, por 

exemplo, a contra indicação de sua realização, quando esse valor se encontra acima de 300 

mg/dL ou quando esse valor pré esforço está em valores menores do que 100 mg/dL, é 

indicado que o paciente alimente-se para iniciar o exercício, uma segurança para que não 

ocorra episódios de hipoglicemia durante a realização da atividade física (GREENLEE e col., 

2008). Da mesma forma, valores pré esforço de PAD acima de 110 mmHg é uma contra 

indicação para realização do exercício (REGENGA, 2000). 
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EXERCÍCIO X DIABETES X HIPERTENSÃO 

 

A prática regular do exercício físico, além de ser um dos componentes do tratamento 

do diabetes, tem papel fundamental na sua prevenção. O aumento da capacidade física está 

associado à ganho adaptativo dos sistemas fisiológicos que permitem melhor controle 

glicêmico e a redução da resistência à insulina (NEGRÃO e BARRETO, 2005). Os efeitos 

benéficos do exercício no controle do diabético são conhecidos há muito tempo (LEON e col., 

1984; SKINNER, 1991). E, ainda, a inatividade física aumenta a resistência à insulina, 

alteração responsável pelo diabetes tipo II por diminuição do transporte de glicose à célula 

(BIENSO e col., 2012). 

A transição do estado de repouso para o de exercício é mediada por inúmeras respostas 

fisiológicas importantes, destinadas primariamente para atender o aumento da demanda 

energética pelos músculos. Essas respostas envolvem os sistemas cardiovascular, respiratório, 

muscular, nervoso central e endócrino (VIVOLO e col., 1996). A manutenção do estímulo de 

exercício de maneira sistemática, ou seja, o treinamento físico permite adaptações fisiológicas 

benéficas, tanto em indivíduos saudáveis como em indivíduos diabéticos, hipertensos e com 

alteração lipídica (CARPENTER, 2002). O treinamento físico resulta em melhora na 

capacidade de utilização da glicose disponível no sangue pela musculatura e, mais ainda, 

propicia que se lance mão dos ácidos graxos livres (AGL) como fonte energética durante os 

aumentos de carga (POWERS e HOWLEY, 2000).  

Os protocolos de estudo com diabéticos mais usuais são aqueles realizados com 

exercícios aeróbios, como caminhadas e ciclismo (ZANUSO e col., 2009). Mas exercícios 

resistidos, aqueles envolvem a força muscular contra sobrecargas também são observados em 

pesquisas (DUNSTAN e col., 2002; MAIORANA e col., 2002; BALDI e SNOWLING, 

2003). Ainda, há pesquisas com treinamentos com a associação de ambos os tipos de 

exercício, aeróbio e resistido (GARY e col., 2011). Independentemente do tipo de 

treinamento, o exercício físico realizado de maneira sistemática permite melhora no controle 

glicêmico que significa para os pacientes diabéticos melhor qualidade de vida por impedir o 

agravamento das comorbidades do DM (SIGAL e KENNY, 2010; KARSTOFT e col., 2013). 

O mecanismo exato pelo qual o exercício provoca acentuado aumento na captação de 

glicose pelo músculo não é completamente compreendido. Existem evidências de que o 

exercício aumenta a afinidade da insulina ao seu receptor (COKER e col., 2006), além de 

provocar a elevação no número e na atividade dos transportadores de glicose (GLUT-4) em 

miócitos (GAZOLA e col., 2001). Como conseqüência, a captação de glicose pelo músculo é 
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incrementada, independentemente de alterações na concentração de insulina circulante 

(TOKMAKIDIS e col., 2004).  

O treinamento físico, portanto, potencializa a mobilização de glicose hepática a partir 

do processo de glicogenólise hepática, a quebra de glicogênio armazenado no fígado para 

suplementar a necessidade glicêmica do organismo, tanto para musculatura ativa como para o 

cérebro e outros tecidos não ativos. A glicogenólise é um processo estimulado pela ativação 

do sistema nervoso simpático, pela liberação das catecolaminas circulantes e pela estimulação 

do eixo da adrenal e/ou pelo aumento das taxas do glucagon, hormônio pancreático que, 

quando liberado, estimula a liberação de glicose dos hepatócitos e possibilita que essa 

substância atinja a corrente sangüínea. Durante o exercício físico todas essas estimulações 

para glicogenólise ocorrem pelo ajuste autonômico onde há maior participação simpática e 

menor parassimpática (EMHOFF e col., 2013). A glicose liberada a partir desse processo 

durante o esforço físico é utilizada pelos músculos ativos, garantindo o substrato energético 

para produção de energia utilizada na contração muscular, possibilitando, também, melhor 

manutenção da concentração sanguínea de glicose por um período mais longo de exercício 

(NEGRÃO e BARRETO, 2005). Este aproveitamento de glicose pelos músculos ativos 

durante o esforço é maior que o habitual, mesmo que não haja insulina em quantidade 

suficiente ou, ainda, mesmo quando há resistência desse hormônio em atuar em seus 

receptores específicos para exercer sua função, como nos casos dos pacientes diabéticos. Isto 

pode explicar porque os diabéticos insulinodependentes podem ter diminuição da necessidade 

de insulina por várias horas depois de terem realizado um exercício (KRALL, 1983). O 

aumento na captação muscular de glicose é decorrente, em particular, da translocação das 

proteínas transportadoras de glicose, principalmente o GLUT-4 para a membrana da célula 

muscular, por mecanismos intracelulares independentes da insulina com a realização de 

exercício físico. Também importante nesse processo de entrada de glicose na célula muscular 

especificamente há outro transportador, o GLUT-3, proteína transportadora de glicose que 

naturalmente é independente da insulina para sua translocação e ação. O aumento da 

concentração intracelular de cálcio, o estímulo à enzima óxido-nítrico-sintase, ou até mesmo a 

hipóxia podem estar envolvidos com a translocação do GLUT-4 para a membrana celular que 

contribui para a organização glicêmica pós esforço conseguida pelos diabéticos que realizam 

exercício físico (GHORAYEB e col., 1999; NEGRÃO e BARRETO, 2005). 

O exercício físico, melhorando a ação dos transportadores de glicose, melhorando a 

organização do processo de glicogenólise permite, consequentemente, maior organização 

glicêmica a todos os indivíduos treinados, especialmente nos indivíduos diabéticos (ZANUSO 
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e col., 2009). Entretanto, essa determinação não é realizada facilmente já que essas variáveis 

são metabólicas intracelulares que são difíceis de mensurar. 

Alguns estudos têm como referência para determinação da melhora no controle 

glicêmico dos indivíduos diabéticos a hemoglobina glicada (HbA1c/Hbglic), já que esta 

molécula indica um histórico da glicose sanguínea de três meses antecedentes do exame. 

Assim, aumentos na HbA1c, mesmo com normoglicemia, indicam que em algum momento 

houve picos glicêmicos, o que não é interessante no paciente com tratamento para DM 

(BALDI e SNOWLING, 2003; LOIMAALA e col., 2003). O treinamento físico parece 

melhorar a resposta dessa molécula em pacientes diabéticos (DELA e col., 2004). Ainda, 

exercícios aeróbios mais intensos podem promover um maior controle glicêmico refletido por 

maiores reduções na HbA1c (BOULÉ e col., 2003). Balducci e col., 2012, relatam que esse 

tempo deve ser maior do que 150 minutos de exercício por semana e, ainda, indivíduos com 

melhor controle de dieta tem melhor resposta da HbA1c. Também, a idade é um fator que 

pode alterar o valor dessa variável, visto que indivíduos idosos podem ter 1% a mais no valor 

normal dessa molécula (de 7% para 8%). Assim, indivíduos diabéticos com idade maior 

podem ter maior dificuldade do controle glicêmico mesmo associando corretamente exercício 

e dieta (DUBOWITZ e col., 2011). 

Entretanto, essa análise para o controle glicêmico de diabéticos utilizando-se a 

variável de hemoglobina glicada, somente infere sobre a média glicêmica dos últimos três 

meses prévios do exame laboratorial. Dessa maneira, não se pode ter certeza de como está a 

glicemia do diabético momento a momento, ou ainda, não se pode saber sobre situações e 

horários do dia do indivíduo diabético em que haja variações bruscas da normalidade 

glicêmica, desencadeando picos hiperglicêmicos que geralmente são os responsáveis por 

todas as alterações deletérias do DM. Outra variável para análise do controle da flutuação 

glicêmica é a dosagem de frutosamida, uma proteína glicosilada, sendo a principal delas a 

albumina. O nível sérico normal dessa proteína glicosilada é de 205 a 285 µmol/L (milimol 

por litro) e reflete o controle metabólico glicêmico nos últimos sete a dez dias da data do 

exame (BRASILEIRO e BOGLIOLO, 2000). 

Uma condição de estudo que hoje começa a aparecer para análise desse 

comportamento da glicose sanguínea de maneira bem mais detalhada é a monitorização 

contínua da concentração de glicose, a partir de um equipamento em que é possível analisar a 

cinética da glicose, ou seja, o comportamento real de entrada e saída de glicose do sangue do 

indivíduo. Na realidade a mensuração da concentração de glicose desse equipamento é a 

existente no líquido extra celular (LEC), que tem relação direta com a glicose acumulada no 
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interior vascular (MAIA E ARAÚJO, 2006; ALLEN e col., 2008). Assim, quaisquer 

variações na glicemia do diabético, sejam hiperglicemias ou ainda hipoglicemias, podem ser 

registradas nesse equipamento, possibilitando uma análise momento a momento da glicemia, 

como nos momentos de estresse, durante alimentação errônea, em um jejum prolongado e, 

também, em situações em que há melhor controle da glicemia, como, por exemplo, durante o 

exercício físico de uma única sessão e, também, no exercício físico realizado de maneira 

sistemática – o treinamento físico. Ainda, é possível a determinação de qual tipo de exercício 

pode ser mais eficaz nesse benefício adaptativo de melhorar o controle glicêmico do diabético 

e, também, saber do comportamento da glicemia dos indivíduos posteriormente à realização 

de uma atividade física. O estudo desse controle glicêmico com essa monitorização exata de 

glicose pode permitir respostas para algumas dessas dúvidas. Esssa monitorização contínua da 

concentração de glicose é muito recomendada para maior controle da glicemia do indivíduo, 

sendo esse controle em tempo real e um importante feedback para o diabético dos valores 

glicêmicos momentâneos, incluindo para controle dietético, bem como para avaliação de 

índice glicêmico alimentar (BRUNNER e col., 2011; FABRICATORE e col., 2011; HOEKS 

e col., 2011; KLONOFF e col., 2011). Essa análise também pode ser realizada durante 

exercícios físicos, permitindo o estudo das alterações glicêmicas durante a prática da atividade 

física tanto em diabetes tipo I como em tipo II (KAPTIZA e col., 2010; FIGUEIRA e col., 

2012). 

Ainda entre os benefícios do exercício físico realizado de maneira regular em 

diabéticos estão a redução da perda da massa óssea (osteoporose), o aumento do fluxo 

sangüíneo muscular, o aumento na circulação de membros inferiores e a melhora na função 

endotelial (NEGRÃO e BARRETO, 2005). Também, contribui na redução de peso, bem 

como na manutenção do peso normal e da massa muscular, controle do índice de massa 

corpórea (IMC) e da circunferência abdominal, principalmente se o exercício for associado a 

uma dieta hipocalórica (GORDON, 1997; COLBERG e SWAIN, 2000; BALDUCCI e col., 

2012). 

Diabéticos que realizam exercício regularmente apresentam melhora na cinética e no 

consumo máximo de oxigênio, diminuição de suas complicações crônicas, melhora no 

controle de fatores de risco para DCV associadas ao diabetes, como redução na pressão 

arterial e no peso corporal, e melhora no perfil lipídico e na função endotelial (BENETTI, 

1996; NEGRÃO e BARRETO, 2005; LAROSE e col., 2010). Em pacientes com DM, um 

programa de exercício pode melhorar a sensibilidade à insulina. É bem claro o efeito benéfico 

do exercício na performance cardiovascular e no perfil lipídico, aumentando a lipoproteína de 
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alta densidade (HDL – High density lipoprotein), o chamado colesterol bom, e reduzindo 

triglicérides e a lipoproteína de baixa densidade (LDL – Low density lipoprotein), tornando 

valioso o seu efeito sobre a morbidade e mortalidade em pacientes com alterações glicêmicas 

especificamente para Doença Arterial Coronariana (DAC) (NEUHOUSER e col., 2002). As 

prováveis explicações fisiológicas por meio das quais o exercício reduz o risco de DAC 

incluem as alterações dos lipídios sanguíneos, a redução dos níveis circulantes de insulina, a 

melhora da tolerância à glicose, a perda de peso, a redução da pressão arterial e da freqüência 

cardíaca em cargas submáximas, a diminuição das necessidades de oxigenação miocárdica 

(consequência da diminuição da pressão arterial sistólica e da frequência cardíaca), o aumento 

da vascularização miocárdica, a redução de coagulabilidade sanguínea e a diminuição da 

vulnerabilidade cardíaca a arritmias graves (SKINNER, 1991; KIM e col., 2011; BALDUCCI 

e col., 2012).   

 Fica claro que o treinamento físico é benéfico para controle dos indivíduos diabéticos 

e hipertensos. Entretanto, sabe-se que apenas uma sessão de exercício também é suficiente 

para observar diminuições na concentração de glicose rápida, ou seja, na concentração de 

glicose disponível no sangue, bem como promover melhora nos valores pressóricos dos 

indivíduos (ALBRIGHT e col., 2000; ANGADI e col., 2010). Uma única sessão de exercício, 

chamada comumente de exercício agudo, também promove alterações benéficas nos sistemas 

fisiológicos, com melhoras, mesmo que discretas nas funções fisiológicas por ajustes 

necessários em função de aumento metabólico.  

Horden e col., 2011 estudaram indivíduos diabéticos tipo II durante quatro semanas de 

treinamento físico combinado – aeróbio e resistido – e verificaram diminuições na glicemia, 

nos valores de pressão arterial e nos de freqüência cardíaca dos indivíduos antes e após cada 

sessão de treinamento, desde a primeira sessão. Schenkel e col., 2011 encontraram os mesmos 

resultados estudando hipertensos em relação aos valores de pressão arterial após uma única 

sessão de exercício associando trinta minutos de caminhada (70 a 75% da FC pico de cada 

voluntário) e dança de salão (10 minutos). Os hipertensos apresentavam valores de PA pós 

esforço - tanto sistólica como diastólica - menores do que os de chegada na sessão de 

exercício, e, essa queda se mantinha por até 24 horas, registros observados pelo exame de 

monitorização contínua de pressão arterial (MAPA). As respostas imediatas de diminuição de 

PA dos indivíduos que realizam uma única sessão de exercício podem ser explicadas tanto por 

redistribuição do fluxo sangüíneo, que permite vasodilatação que é mantida por um tempo 

maior, resultado de diminuição da resistência vascular periférica (RVP) como, também, por 

maior proteção endotelial, que protege os indivíduos de possível pico hipertensivo, mesmo em 
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exercícios resistidos (PHILLPS e col., 2011). Já a resposta positiva de diminuição da glicemia 

dos indivíduos em uma sessão aguda se deve à melhor resposta dos transportadores, e, 

também, por aumento da sensibilidade da insulina com seus receptores e, ainda, existe a 

possibilidade de entrada de glicose para o interior celular independentemente da insulina, 

permitindo maior controle glicêmico dos indivíduos, mesmo após uma única sessão de 

exercício (BLACK e col., 2010; MEEX e col., 2010). 

Durante o exercício agudo, modificações metabólicas, hormonais e cardiovasculares 

são necessárias para aumentar o suprimento de nutrientes e de oxigênio para o trabalho dos 

músculos esqueléticos e para manter níveis adequados de fluxo aos órgãos vitais (SKINNER, 

1991). Pinheiro e col., 2004 analisaram a resposta glicêmica após exercícios de resistência 

para membro superior em intensidade de Borg 13 e encontraram respostas benéficas de 

diminuição dos valores glicêmicos com esse tipo de treinamento físico. 

No início do exercício aeróbio de intensidade moderada observa-se queda na 

concentração de insulina circulante de cerca de 50%, fenômeno provavelmente decorrente da 

inibição alfa-adrenérgica da secreção das células betas. A baixa concentração de insulina 

provoca a lipólise do tecido adiposo, resultando em quebra de triglicérides (TG) para ácidos 

graxos e glicerol. As catecolaminas, paralelamente aos seus efeitos cardiovasculares, 

estimulam a lipólise e, portanto, aumentam a disponibilidade de AGL como fonte alternativa 

para o músculo em exercícios de baixa intensidade. Esses últimos efeitos parecem 

desempenhar papel importante na prevenção da queda da glicemia com o exercício, uma vez 

que a oxidação de AGL inibe a captação muscular de glicose. Aumentos no cortisol e no 

hormônio de crescimento também ocorrem durante o exercício, mas, podem ter efeitos 

metabólicos tardios e, parecem ser importantes apenas nos exercícios prolongados (NEDER e 

NERY, 2003). 

Segundo Vivolo e col., 1996 em indivíduos portadores de diabetes tipo II tratados com 

dieta e/ou sulfoniluréia (um hipoglicemiante), observa-se que o exercício aeróbio de 

moderada intensidade por aproximadamente 45 minutos resultou em queda aguda da 

concentração plasmática de glicose. Tal efeito benéfico parece ser consequente ao maior 

aumento na captação de glicose pelo músculo, se comparada com sua produção hepática. A 

captação de glicose pelas células fica facilitada já que o GLUT-4 fica ativado por até 24 horas 

após uma sessão de condicionamento aeróbio: essa resposta pode ser melhor avaliada e 

analisada no caso da análise contínua de glicose, onde se pode perceber cada variação mínima 

da glicemia do indivíduo durante suas atividades diárias e, também, durante a realização de 

exercícios físicos. Apesar de o exercício causar queda na glicemia, reações hipoglicêmicas 
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somente ocorrerão nos pacientes tratados com sulfoniluréira ou insulina. Em pacientes 

diabéticos, existe ativação do GLUT-4 em exercícios físicos de baixa intensidade, ou seja, em 

exercícios aeróbios, mesmo com níveis baixos de insulina (POWERS e HOWLEY, 2000). 

No diabético tipo I, a quantidade de insulina disponível pré-exercício influencia de 

modo expressivo a resposta da glicemia durante e após a prática do esforço. Dessa forma, se o 

diabético apresentar insulinemia aumentada associada à menor concentração sanguínea de 

hormônios contra-reguladores, a produção hepática de glicose poderá ser inferior à sua 

captação periférica, provocando diminuição acentuada da glicemia, que pode resultar em 

hipoglicemia durante o exercício (NEGRÃO e BARRETO, 2005). Após o término da 

atividade, a musculatura continua captando glicose mais eficientemente, com o objetivo de 

recompor o glicogênio muscular, o mesmo ocorrre com o glicogênio hepático, bem como 

recuperar o organismo, podendo ocorrer hipoglicemias até 48 horas após o término do 

exercício (CANCELLIÉRI, 1999; CASTANEDA e col., 2002). Do ponto de vista fisiológico, 

o trabalho muscular intenso aumenta a utilização de glicose pelo músculo em até 20 vezes o 

basal. Durante os exercícios aumenta a secreção de hormônios contra-reguladores da insulina 

como o glucagon, a adrenalina, o cortisol, o hormônio do crescimento (GH) e a noradrenalina, 

os quais, juntamente com uma diminuição da secreção de insulina, permitem aumento na 

produção hepática de glicose através da glicogenólise e da gliconeogênese, e há aumento na 

liberação de glicerol, AGL e TG do tecido adiposo, bem como aumento da mobilização dos 

aminoácidos pela estimulação de proteólise muscular, essencialmente da musculatura 

esquelética inativa, aumentando a disponibilidade energética durante os exercícios, ocorrida, 

principalmente, pela gliconeogênese (HABER, 2001; ALLEN e col., 2008; FRAGATA e col., 

2011). 

A resposta glicêmica ao exercício pode variar consideravelmente de indivíduo para 

indivíduo e de uma atividade para outra (MAUGHAN e col., 2000; NETTO, 2000). Os efeitos 

metabólitos benéficos do exercício nos pacientes diabéticos não dependentes de insulina 

terminam após 48 a 72 horas, o que indica a necessidade desses pacientes realizarem 

exercícios de maneira frequente e permanente (FALAUDI e col., 1996; MERCURI e 

ARRECHEA, 2001).  

Considerando-se as alterações de PA, o treinamento físico também se mostra benéfico 

em função de adaptações fisiológicas com possível controle das mesmas (FILHO e col., 2007; 

CHISTOFARO e col., 2008). Avaliando-se as respostas da pressão arterial em relação ao 

exercício físico existem respostas agudas que podem ser observadas durante ou 
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imediatamente após o exercício físico e, também, respostas tardias que poderão ser 

observadas com o decorrer do treinamento físico, principalmente após quatro a seis semanas 

de treino, que são benéficas em controlar valores altos de PA. Durante o exercício, é 

necessária regulação do sistema cardíaco que ocorre principalmente pela atuação do sistema 

nervoso simpático, resultando na liberação de catecolaminas, influenciando, também, a 

permeabilidade ao sódio e ao cálcio no músculo cardíaco e na RVP. Essas alterações 

associadas às informações do exercício vindas do córtex motor determinam inibição dos 

baroceptores, onde é possível, assim, aumento concomitante da freqüência cardíaca (FC) e da 

PA durante a realização de uma atividade, que garante aumento do fluxo sanguíneo a fim de 

suprir as demandas do organismo durante o exercício (POLITO e FARINATTI, 2003). 

Assim, o controle da PA também está relacionado à prática regular de atividades 

físicas (RAMOS, 2000; SIMÃO, 2003; BRUM e col., 2004). O exercício físico aeróbio 

contribuiu para uma redução média de 3 mmHg da pressão arterial sistólica e diastólica em 

indivíduos normotensos, 6 mmHg da pressão arterial sistólica e 7 mmHg da pressão arterial 

diastólica em hipertensos limítrofes, e 10 mmHg da pressão sistólica e 8 mmHg da diastólica 

em indivíduos com hipertensão severa (POLITO e FARINATTI, 2003; RICARDO e 

ARAÚJO, 2006; SIMÃO e col., 2008). A PA também tem sido controlada em pacientes 

hipertensos após realização de treinamento físico resistido (BRUM e col., 2004). Entretanto 

ainda há receios em função da carga de trabalho desse exercício, principalmente para o 

sistema cardiovascular-sanguíneo, em função de necessitar de maior demanda hemodinâmica 

para sua execução, com risco, portanto, de maiores valores de pressão arterial, principalmente 

da diastólica (LATERZA e col., 2008). 

Esse risco cardiovascular pode ser controlado e observado pela variável do Duplo 

Produto (DP) O DP é o produto entre a PAS e a FC, sendo considerado o melhor método não 

invasivo para avaliar o trabalho do músculo miocárdio em repouso ou em exercícios físicos 

(LOPES e col., 2006). O DP aumenta com o exercício físico, já que as variáveis que o 

determinam aumentam com o mesmo para garantirem fluxo sanguíneo adequado à 

musculatura ativa e coração (BERNE e LEVY, 2000). O DP é uma estimativa do consumo de 

oxigênio realizado pelo miocárdio, e é uma variável estreitamente relacionada com a 

segurança da atividade física, proporcionando subsídios para sua prática, definição dos tipos 

de atividades mais seguras como prevenção de intercorrências cardíacas (POLITO e col., 

2004). Os valores típicos para o DP variam de 6000 mmHg.bat/min em repouso à 40.000 

mmHg.bat/min ou mais dependendo da intensidade, duração e modalidade do exercício. Um 

valor de muita segurança para o sistema cardiovascular dessa variável é 20.000 
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mmHg.bat/min (PARK e col., 2007). Existe uma correlação fisiológica entre o DP e o início 

da angina estável, demonstrando que esse pode ser um marcador do momento do 

aparecimento de sintomas isquêmicos durante o exercício físico. O exercício físico promove 

melhor oxigenação do miocárdio e maior vascularização coronariana, mecanismos esses que 

podem explicar o aumento exacerbado do DP durante o exercício antes do aparecimento dos 

sintomas isquêmicos (McARDLE e col., 2003, FORNITANO e GODOY, 2006). 

 Polito e Farinatti (2003) descrevem que no exercício físico crescente, incluindo 

exercício resistido, o aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio (MVO2) aumenta em 

até 5 vezes o seu valor de repouso. Mas, quando o individuo é portador de doença obstrutiva 

coronariana, possivelmente não consegue manter o equilíbrio entre o fluxo sanguíneo 

necessário para o miocárdio e as demandas metabólicas, dando origem à isquemia cardíaca. 

Em função das alterações positivas na FC, PAS, circulação de catecolaminas e resistência 

vascular periférica, o treinamento físico promove modificações no MVO2 para determinada 

carga de trabalho durante o esforço (resposta aguda condicionada pelo treino), o que pode ser 

detectado por uma menor inclinação da curva do DP durante o exercício. 

 O fenômeno hipotensão pós-exercício é caracterizado pela diminuição dos valores 

pressóricos após uma sessão de atividade física, que pode ser de curta ou de longa duração. 

Atualmente existem na literatura variadas explicações sobre esse mecanismo. Uma delas 

descreve que a hipotensão pós-exercício está relacionada a alterações neurais e/ou liberação 

de algumas substâncias vasodilatadoras. Outra se refere ao sistema nervoso autônomo 

simpático, que está presente durante o exercício, como já citado, responsável pela 

vasoconstrição e modulação da FC e do DC. Esse sistema está inibido durante a fase de pós-

esforço, resultando na diminuição da PA (CHRISTOFARO e col., 2008). Também se 

relaciona a esse mecanismo o sistema renina angiotensina, já que o exercício físico regular é 

capaz de normalizar os níveis centrais de RNA mensageiro do angiotensinogênio em ratos 

espontaneamente hipertensos, resultando em diminuição da ativação simpática sobre os 

valores pressóricos e, conseqüentemente, diminuindo valores de PA após a realização do 

exercício físico (LATERZA e col., 2008). 

 A análise da FC em esforço físico também é muito utilizada para determinação de 

ajustes fisiológicos ao treinamento, determinação de intensidades ideais para determinado tipo 

de treinamento e, ainda, para determinar organização do sistema nervoso autônomo (SNA) 

(TULPPO e col., 1998). A FC é controlada de maneira intrínseca e extrínseca ao coração. Os 

mecanismos intrínsecos dessa variável ocorrem primeiramente a partir do número de 

despolarizações em certo tempo (convencionado por um minuto) que ocorrem no nó sinusal, 
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marcapasso do coração, região com alta permeabilidade (porosidade) ao sódio, justificativa 

para iniciar o processo de despolarização e, consequentemente, sístole cardíaca. Ainda como 

mecanismo intrínsico o Mecanismo ou Lei de Frank Starling exerce papel secundário no 

controle do número de despolarizações, visto que em função de maior retorno venoso, há 

necessidade de maior força de contração e gênese de número maior de sístoles. Um reflexo 

controla essa função, denominado de reflexo Bambridge. O mecanismo extrínseco atuando no 

controle da FC é o ajuste entre as duas divisões do SNA: sistema nervoso (SN) simpático, 

liberando como neurotransmissor a noradrenalina e o SN parassimpático, com a acetilcolina 

como neurotransmissor (BERNE e LEVY, 2000). A liberação de noradrenalina com o 

estímulo do SN simpático promove maior deflagração do potencial de ação do nó sinusal, 

aumentando, assim, a inclinação da despolarização havendo, portanto, maior número de 

despolarizações e de FC. Já na liberação de acetilcolina, a partir do estímulo do SN 

parassimpático, há hiperpolarização na célula cardíaca, dificultando a despolarização do 

marcapasso cardíaco com menor número de despolarizações e menores valores de FC 

(GREGOIRE e col., 1996). Esses controles na FC atuam de maneira simultânea, com maior 

ênfase de uma ou outra divisão do SNA dependendo da taxa metabólica, estresse, atuação de 

algumas drogas farmacológicas, temperatura, pressão arterial, ciclo respiratório (arritmia 

sinusal respiratória), hipoxemia, hipercapnia (McARDLE e col., 2003).  

Esse ajuste autonômico ocorre momento a momento do ciclo cardíaco, não sendo os 

intervalos idênticos entre as despolarizações e, portanto, entre as sístoles. Há, então, uma 

variação intrínseca normal batimento-batimento do coração, denominado de variabilidade de 

FC (VFC), uma interação dependente da oscilação do próprio marcapasso sinusal e do 

controle autonômico do coração, sendo analisado a partir da observação dos intervalos R-R, 

os intervalos entre duas ondas Rs, referentes à sístole ventricular (BUNC e col., 1995; 

ALONSO e col., 1998). A VFC está sendo utilizada desde a década de 80 como um método 

não invasivo para avaliação das condições clínicas dos indivíduos cardiopatas ou não (TASK 

FORCE, 1996). 

 A diminuição da VFC, que ocorre com uma maior atuação simpática e/ou uma menor 

atuação parassimpática, está relacionada com o aumento de morbimortalidade dos indivíduos 

associada a doenças cardiovasculares, como arritmias cardíacas, IAM, insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC), isquemia miocardíaca, hipertensão arterial, DM e cardiopatia idiopática, 

bem como a indivíduos sedentários e mesmo pouco ativos. Essas alterações podem não 

provocar nenhum sintoma para os indivíduos ou provocar sintomas leves como tonturas a 
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mudanças de decúbitos ou, de maneira mais grave provocar morte súbita (KRIEGER e col, 

2001; LAHIRI e col., 2008; JAVORKA e col., 2008; GLADWELL e col., 2010). 

 Durante um exercício físico com aumento gradual da intensidade de trabalho físico, o 

aumento da FC assegura juntamente com o aumento da PAS um aumento do débito cardíaco, 

garantindo aumento proporcional de fluxo sanguíneo à musculatura esquelética ativa e ao 

próprio coração, que estão com as funções aumentadas pela execução do exercício 

(McARDLE e col., 2003; MOUNIER e col., 2003; MEDEIROS e col., 2004). Assim, há 

maior freqüência de despolarização do nó sinusal e há aumento da participação simpática com 

retirada do SN parassimpático, usualmente chamada de retirada vagal, em função do nervo 

vago ser o nervo parassimpático que atua no coração. A elevação da FC ocorre em função de 

uma diminuição dos intervalos R-R, possibilitando número maior de ciclos cardíacos em um 

mesmo intervalo de tempo (NAKAMURA e col, 2005).  

Também a partir da observação desses intervalos R-R - VFC pode-se identificar o 

Limiar Anaeróbio (LA) em função das alterações autonômicas que ocorrem para organizar os 

sistemas fisiológicos a partir desse momento. Esse limiar é a intensidade de trabalho físico ou 

é o consumo de oxigênio em que há transição metabólica, antes com predominância do 

metabolismo aeróbio para produção de energia - adenosina trifosfato (ATP) e, produção essa 

que, após esse momento, passa a ser suplementada pelo metabolismo anaeróbio láctico, com 

produção e acúmulo de ácido láctico na célula muscular ativa (WASSERMAN e WHIPP, 

1975; WASSERMAN e WHIPP, 1983). O ácido láctico é transportado à corrente sanguínea, 

e, recebe o nome de lactacidemia. A partir do acúmulo de ácido láctico, em função de seu 

tamponamento realizado pelo bicarbonato de sódio (NaHCO3), há aumento de gás carbônico 

(CO2) (metabólico) havendo, portanto, alterações em variáveis ventilatórias para controle e 

manutenção da homeostasia celular, variáveis que podem ser determinadas pela 

ergoespirometria (WASSERMAN e WHIPP, 1983). As catecolaminas, liberadas da medula 

adrenal como hormônio e liberadas pelas terminações nervosas simpáticas, agora como um 

neurotransmissor, num sistema totalmente integrado denominado comumente de 

neuroendócrino são as responsáveis principais dos ajustes fisiológicos ocorridos após o LA. 

Portanto, a partir desse momento, há alterações hormonais-metabólicas como aumento da 

produção e liberação de glucagon, aumento no processo de glicogenólise, e, também, aumento 

na concentração de glicose sanguínea (PINHEIRO e BALDISSERA, 1997; McARDLE e col., 

2003). Nesse momento ocorre redução significativa na VFC, podendo essa ser outra variável 

importante para determinação do LA, principalmente por ser uma técnica não invasiva 

(NAKAMURA e col., 2005; FRONCHETTI e col., 2006). Entretanto existem autores que 
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questionam a determinação do limiar anaeróbio pela variabilidade da frequência cardíaca, 

com variação em tipos de protocolos de avaliação, bem como população avaliada 

(BRUNETTO e col., 2005; REICHERT e ROMBALDI, 2006; FRONCHETTI e De-

OLIVEIRA, 2008). Ainda sem conhecimento é o fato da variabilidade da frequência cardíaca 

e suas modulações autonômicas poderem interferir de alguma forma significativa na 

monitorização contínua de glicose ou mesmo nos ajustes glicêmicos. 

 Analisando-se os intervalos R-R, a VFC mostra que há reduções graduais da 

influência do sistema nervoso parassimpático até cerca de 50 a 60 % do consumo máximo de 

oxigênio (VO2 máx), onde há retirada total vagal e intensa participação simpática, momento 

do LA. A partir desse ponto metabólico pela maior produção de ácido láctico há vários 

mecanismos distintos para manutenção da homeostasia biológica. Assim, os aumentos da FC 

em exercícios progressivos ocorrem por menor VFC, com menor participação vagal e maior 

participação simpática (MAKIKALLO e col., 2002; HAAKSMA e col., 2003). 

 Nos momentos pós esforços físicos, pode-se avaliar a partir da análise da VFC a 

capacidade de retorno do sistema parassimpático, com a concomitante redução da carga 

simpática no controle autonômico cardíaco. Nesse momento os índices de modulação geral da 

VFC, como os metaboloceptores e os baroceptores, estão aumentados e há maior risco para 

fatores pró arritmogênicos e mesmo de morte súbita (LAHIRI e col., 2008). Assim, a VFC 

nos momentos de recuperação de um esforço físico pode ser analisada como um indicador de 

anormalidades autonômicas cardiovasculares (OKUTUCU e col., 2011). 

 A VFC ainda pode revelar respostas adaptativas ao exercício físico realizado de 

maneira sistemática. Indivíduos treinados têm como resposta benéfica uma diminuição da FC 

de repouso, denominada de bradicardia de repouso (McARDLE e col., 2003). Essa resposta se 

deve à redução da ativação simpática, aumento da atividade vagal – controles autonômicos 

observados pela elevação da VFC – além da menor deflagração do marcapasso do coração, 

adaptações que são independentes da idade dos indivíduos (PICHOT e col., 2000; 

YAMAMOTO e col., 2001). 

 Segundo Task Force, 1996, há dois métodos de avaliação linear da VFC, pelo domínio 

do tempo, índice baseado em análises estatísticas dos intervalos R-R e pelo domínio da 

frequência, índice realizado a partir da análise espectral dos intervalos R-R. Essas medidas 

mensuram o mesmo fenômeno de controle autonômico cardiovascular, com variáveis que 

determinam a participação simpática e outras que determinam a participação 

parassimpática/vagal nesse controle. A variável raiz quadrada da média das diferenças 

suscessivas ao quadrado, entre R-R adjacentes (RMSSD), com unidade em milisegundos 
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(mseg) é uma variável importante e com excelente propriedades estatísticas na determinação 

da participação parassimpática no controle cardíaco, bem como na determinação da 

performance aeróbia e mesmo no prognóstico de alterações cardiovasculares. O valor médio 

em repouso considerado normal do RMSSD é na faixa de 27 mseg (TASK FORCE, 1996). 

Valores aumentados dessa normalidade indicam a melhor atuação vagal no controle da FC de 

um indivíduo e, de maneira oposta, diminuições nesse valor indicam menor atuação 

parassimpática com consequente risco cardiovascular (THAYER e col., 2010). 

A partir de toda essa explanação fica claro que o treinamento físico promove a 

melhora no controle glicêmico e nas respostas pressóricas e autonômicas sobre o coração dos 

indivíduos e as vantagens destes treinamentos são consequências cumulativas dos benefícios 

de uma sessão de exercício (ALBRIGHT e col., 2000; PINHEIRO e col., 2004; 

O'DONOVAN, 2005; THOMAS e col., 2006). Partindo da premissa que a prática de 

exercícios tanto aeróbios como resistidos são fundamentais para indivíduos considerados 

saudáveis, há bons efeitos da prática de exercícios físicos na prevenção e reabilitação de 

doenças crônicas degenerativas, especialmente em indivíduos diabéticos e hipertensos 

(ARAKAKI e MAGALHÃES, 1996; SILVA, 1999; ACSM, 2003; ALFIERI, 2003; 

BALDUCCI e col., 2004). 

Entretanto, ainda precisa ser melhor estabelecido o melhor tipo de exercício para essa 

população, bem como frequência, intensidade e duração para o controle glicêmico dos 

indivíduos diabéticos. Autores têm dúvidas em determinação de quais tipos de exercícios 

podem ter melhores benefícios para controle glicêmico e mesmo para controle dos riscos 

cardiovasculares (CHUDYK e PETRELLA, 2011; UMPIERRE e col., 2011). Ainda, não se 

sabe ao certo qual é o controle do comportamento da glicemia durante qualquer atividade 

física, nem em indivíduos saudáveis, nem em indivíduos diabéticos. A análise da 

monitorização contínua de glicose tem sido estudada para controle de momentos de 

hiperglicemia do dia a dia dos indivíduos diabéticos (MAIA e ARAUJO, 2006) e não se sabe 

ao certo como é a resposta desse controle da cinética da concentração de glicose em 

exercícios físicos nem em indivíduos saudáveis e nem em indivíduos diabéticos. A glicose é 

um importante substrato energético para exercícios de intensidades variadas, já que pode ser 

utilizada em exercícios aeróbios e em exercícios onde o metabolismo predominante passa a 

ser o anaeróbio láctico (McARDLE e col., 2003). Assim, a glicose é extremamente importante 

para a reconversão de ATP e manutenção da atividade física, já que pode ser utilizada para a 

realização de atividades, principalmente mais intensas, tanto realizadas no momento do LA 

bem como em exercícios resistidos (NEGRÃO e BARRETO, 2005). Dessa maneira, a 
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dificuldade de manter a glicemia de qualquer indivíduo pode resultar em fadiga muscular, 

incapacidade de manter certa intensidade e tempo de exercício físico, independente de 

organização metabólica já que pode haver a liberação exata de quantidade enzimática para 

manter o metabolismo específico do esforço (“quanta” enzimático), mas o substrato 

necessário para ser quebrado e permitir produção de energia não consegue ser utilizado 

corretamente (WILMORE e COSTILL, 2001). A análise dessa resposta pode ajudar no 

entendimento do comportamento da glicemia durante diferentes tipos de exercício e melhorar 

a prescrição da prática da atividade física no dia a dia desses indivíduos e os objetivos desse 

estudo são correlacionados às possíveis respostas às questões ainda a serem esclarecidas. 
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III-OBJETIVOS 

 

 

III.1-OBJETIVOS GERAIS 

 

Comparar a cinética da concentração de glicose, a resposta pressórica e a variabilidade 

da FC pelos valores de RMSSD em testes ergoespirométricos e de fadiga em indivíduos 

diabéticos tipo II pré e pós um programa de exercício aeróbio em esteira rolante e de exercício 

resistido em forma de circuito. 

 

 

III.2-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudar a cinética da concentração de glicose antes, durante e após teste 

ergoespirométrico pré e pós seis semanas de treinamento físico aeróbio em 

indivíduos diabéticos tipo II; 

 Estudar a cinética da concentração de glicose antes, durante e após teste 

ergoespirométrico pré e pós seis semanas de treinamento físico resistido em 

indivíduos diabéticos tipo II; 

 Comparar a cinética da concentração de glicose antes, durante e após teste 

ergoespirométrico entre os dois grupos de treinamento e um grupo de 

diabéticos sem treinamento; 

 Estudar a cinética da concentração de glicose antes, durante e após teste de 

fadiga em leg press pré e pós seis semanas de treinamento físico aeróbio e 

resistido em indivíduos diabéticos tipo II, bem como em um grupo de 

diabéticos sem treinamento físico regular; 

 Analisar valores da freqüência cardíaca (FC), bem como sua variabilidade 

expressa pelos valores de RMSSD pré e pós treinamento físico aeróbio e 

treinamento físico resistido na ergoespirometria e no teste de fadiga em 

indivíduos diabéticos tipo II, bem como em um grupo de diabéticos tipo II 

sem treinamento físico regular; 

 Analisar os valores de pressão arterial (PA) e de duplo produto (DP) pré e 

pós o treinamento físico aeróbio e o treinamento físico resistido durante a 
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ergoespirometria e o teste de fadiga em indivíduos diabéticos tipo II, bem 

como em um grupo de diabéticos tipo II sem treinamento físico. 
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IV-MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

Os procedimentos experimentais desse estudo foram realizados no laboratório de 

Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de São Carlos (Departamento de Ciências 

Fisiológicas). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário das 

Faculdades Associadas de Ensino-UNIFAE de São João da Boa Vista-SP (ANEXO A). 

 

IV.1-VOLUNTÁRIOS:  

 

Participaram deste estudo nove voluntários diabéticos tipo II. O processo de seleção 

destes voluntários ocorreu por meio dos locais de atendimento da Secretaria Municipal de 

Saúde, bem como de pacientes em programas na Unidade de Saúde Escola (USE) da 

Universidade Federal de São Carlos. Cada indivíduo realizou suas sessões experimentais 

individualmente. Todos os voluntários passaram por uma consulta médica com um 

cardiologista e um endocrinologista e realizaram exames clínicos e laboratoriais, para 

posterior liberação para a prática de atividade física. 

Os critérios de inclusão dos voluntários no presente estudo foram: 

-Idade entre 45 e 65 anos; 

-Gênero masculino; 

-Diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II há pelo menos um ano; 

-Hemoglobina glicada acima de 6,5%; 

-Índice de Massa Corporal (IMC) até 40 kg/m
2
 (quilos por metros quadrados); 

-Fazer uso de insulina apenas como suplementação para melhor controle hiperglicêmico; 

-Pressão arterial sistólica ≤ 160 mmHg e diastólica ≤ 100 mmHg na condição de repouso; 

-Não praticar atividades físicas intensas; 

-Não apresentar doenças que comprometam a execução dos exercícios físicos; 

-Não apresentar doenças graves associadas à diabete, como retinopatia, nefropatia, etc. 

Os voluntários após assinarem um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO B) foram divididos em três grupos: Grupo Diabético Treinamento Aeróbio (DTA): 

indivíduos diabéticos que realizaram treinamento físico aeróbio, num total de 7 indivíduos; 

Grupo Diabético Treinamento Resistido (DTR): indivíduos diabéticos que realizaram 

treinamento físico resistido, totalizando 5 indivíduos e Grupo Diabético Controle (GDC): 
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indivíduos diabéticos que não realizaram nenhum treinamento físico, total de 5 indivíduos. O 

mesmo indivíduo pode, em momentos diferentes, participar de mais de um grupo 

experimental, respeitando um intervalo de pelo menos seis meses entre cada grupo. 

As características antropométricas e clínicas laboratoriais, incluindo peso, altura, IMC, 

glicemia de jejum, hemoglobina glicada (Hbglic.) e frutosamida na condição inicial de cada 

voluntário de cada grupo estão apresentadas na tabela 2. 

 

 

Tabela 2: Caracterização dos voluntários na condição inicial. 

Grupo Indivíduo Peso 

(Kg) 

Altura 

(cm) 

IMC 

(Kg/cm
2
) 

Glicemia 

jejum 

(mg/dL) 

Hemoglobina 

glicada  

(%) 

Frutosamida 

(µmol/L) 

 AC 85,20 171 29,10 175 8,80        280 
 

 BO 86,80 164 32,20 244 10,70 448 

 PM 92,80 179 28,90 279 12,00 327 

DTA JS 89,90 172 30,30 208 8,80 297 

 SC 102,50 171 35,00 211 10,30 299 

 PP 106,30 167 38,10 172 11,40 289 

 DD 98,80 175,50 32,00 114 6,50 278 

 Média 

±SD 

94,60± 

8,00 

171,30± 

4,90 

32,20± 

3,30 

200,40± 

53,40 

9,70±1,80 316,80± 60,00 

 BO 89,20 164 33,20 303 10,00 448 

 PP 86,10 173 28,70 140 7,20 284 

DTR JS 90,40 172 30,50 162 8,90 250 

 JJ 124,20 191 34,00 179 8,60 229 

 DD 99,90 175,50 32,40 134 6,50 162 

 Média 

±SD 

97,90±

15,40 

175,10± 

9,90 

31,80± 

2,10 

183,60± 

69,10 

8,20±1,40 274,60± 

106,70 

 BO 88,70 164 32,90 309 10,90 372 

GDC JS 92,30 172 31,20 198 8,00 239 

 SC 104,20 171 35,60 301 10,90 307 

 JJ 123,40 191 33,80 212 9,20 268 

 DD 99,60 175,50 32,30 114 6,50 157 

 Média 

±SD 

101,60

±13,60 

174,70± 

10,00 

33,20± 

1,60 

226,80± 

80,70 

9,10±1,90 268,60± 79,80 

Onde SD=desvio padrão, IMC=índice de massa corpórea, DTA=grupo diabético treinado aeróbio, 

DTR=grupo diabético treinado resistido, GDC=grupo diabético controle. 

 

 

 Observando-se a tabela 2 nota-se que os três grupos apresentaram valores médios 

iniciais homogênios em relação à peso, altura e IMC. Já os valores de glicemia de jejum do 

GDC são maiores do que os apresentados pelos voluntários do DTA e do DTR, assim também 

como os valores dessa variável do DTA comparado com o DTR. A Hemoglobina glicada 

média do grupo DTA foi maior do que a dos grupos DTR e GDC, esses com valores médios 
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homogênios. Já a frutosamida foi maior no grupo DTA quando comparada com os grupos 

DTR e GDC. Os grupos DTR e GDC em relação à frutosamida não apresentaram valores 

diferentes. 

 

IV.2-MATERIAIS: 

 

Foram utilizados os seguintes materiais para a realização desse estudo: 

-Esfigmomanômetro Oxigel ® e estetoscópio Littmann ® para mensuração da pressão 

arterial em todos os momentos do estudo, realizada sempre por um mesmo avaliador; 

-Frequencímetro Polar ® para mensuração da freqüência cardíaca, modelo RS 800cx; 

-Aparelhos de fita para mensuração de glicemia Accutrend Plus (Roche ®); 

-Escala de Borg para determinação de fadiga durante a realização dos testes e dos 

treinos (ANEXO C) (BORG, 1982); 

-Equipamento de leg press Reforce ® para realização dos testes de uma resistência 

máxima (1RM) e de fadiga, bem como para o treinamento físico resistido; 

-Equipamentos de puxador, supino reto, cadeira extensora e mesa flexora Reforce ® 

para realização do treinamento resistido; 

-Esteira Ergométrica Pro Action Fitness ®, para realização dos testes 

ergoespirométricos e para realização do treinamento físico aeróbio; 

-Analisador de gases VO2000 Medic Graphiscs ®, para análise dos parâmetros 

ventilatórios dos indivíduos durante o teste ergoespirométrico; 

-Equipamento de análise da cinética da concentração de glicose, GUARDIAN, 

Medtronic ®; 

-Exames laboratoriais para averiguação de colesterol total, triglicerídeos, glicose 

sanguínea de jejum, hemoglobina glicada, frutosamida e hemograma completo, para melhor 

controle de possíveis alterações; 

-Eletrocardiógrafo para realização de eletrocardiograma (ECG) de repouso e de 

esforço, para avaliação da condição cardíaca dos voluntários; 

 -Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO B); 

 -Fichas de controle de testes pré e pós (treinamento aeróbio, treinamento resistido e 

semanas sem treinamento físico) e de treinamento diário (ANEXO D). 
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IV.3-PROCEDIMENTOS: 

 

Foram aplicadas algumas avaliações previamente aos protocolos de treinamento físico, 

descritos a seguir por dia e semana do estudo. O estudo teve duração de 9 semanas, com 

frequência semanal de três dias, exceto a primeira, a segunda e a última, semanas de 

avaliações e reavaliação, respectivamente. Todos os dias em que houve treinamento foram 

avaliadas pressão arterial inicial e final, glicemia (mensurada por fita) inicial, na metade do 

treinamento aeróbio e resistido e final, além da escala de Borg para percepção do esforço na 

metade do treinamento aeróbio e resistido, no final e no primeiro, segundo e quarto minutos 

após o treinamento, considerados momentos de recuperação, sendo que foi utilizado para 

análise de todas as variáveis nesse estudo o quarto minuto de recuperação (Rec 4’). Todos os 

procedimentos descritos a seguir foram realizados no Laboratório de Fisiologia do Exercício 

do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

A seguir os procedimentos realizados pelo grupo DTA desse estudo, voluntários 

diabéticos tipo II que realizaram treinamento físico aeróbio. A primeira e a segunda semanas 

foram consideradas semanas de avaliações, descritas a seguir separadas por dia. 

Primeira Semana: 

 Dia 1 -Palestra. A palestra consistiu em uma breve apresentação dos procedimentos 

da pesquisa, bem como dos benefícios da atividade física para indivíduos diabéticos. Foi 

ressaltada a importância do voluntário para a pesquisa e foram explicitados os riscos e 

benefícios envolvidos. Após o término da palestra o indivíduo leu e assinou (se de acordo) o 

consentimento livre e esclarecido. 

  -Mensuração da Pressão Arterial; uma mensuração na chegada e outra na saída 

do paciente do laboratório, ambas com o paciente sentado e tranquilo, valores considerados 

basais do indivíduo. 

  -Anamnese. Na anamnese foram questionadas aos indivíduos diabéticos 

aspectos sobre o histórico de saúde e atividade física, uso de medicação, outras patologias e 

hábito alimentar. 

  -Avaliação antropométrica. Nessa avaliação foram medidos altura e peso e 

cálculo de índice de massa corpórea (IMC). 

 Dia 2 Exame clínico com Cardiologista, realização de ECG de repouso e de esforço. 

 Dia 3 Determinação de uma repetição máxima (1RM). Após aquecimento prévio 

(alguns movimentos no próprio equipamento em carga muito leve), os indivíduos executaram 

o teste de uma (1) RM no equipamento de leg press. Para cada tentativa foi estipulada uma 
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carga e esta carga foi ajustada até ser a máxima que o indivíduo conseguiu realizar apenas 

uma repetição do exercício. O intervalo entre as tentativas foi de cinco minutos e foram 

realizadas no máximo cinco tentativas. Se houvesse necessidade de mais de cinco tentativas 

para essa determinação, outro dia foi agendado para tal (BROWN E WEIR, 2001). 

 Dia 4 Realização de exames laboratoriais e clínicos solicitados pelo cardiologista e 

endocrinologista. 

 Dia 5 Reteste de 1RM. O reteste foi realizado 48 horas após a realização de 1 RM 

para confirmação do teste, excluindo a possibilidade de subestimar ou supraestimar a carga 

máxima de uma única repetição anteriormente determinada. 

 Nos dias 1, 3 e 5 dessa primeira semana os voluntários realizaram alguns minutos de 

caminhada na esteira para adaptação do ato motor, bem como para orientação em relação à 

postura que deveria ser adotada na mesma e os apoios e medidas de segurança a serem 

utilizados durante o treinamento aeróbio nesse ergômetro. 

  Segunda Semana: 

 Dia 1 Instalação do monitor contínuo de concentração de glicose - GUARDIAN. A 

monitorização contínua da concentração de glicose foi feita por esse monitor específico. Neste 

equipamento a concentração de glicose é mensurada com base na reação eletroquímica da 

enzima glicose-oxidase presente no sensor com a concentração de glicose do fluido 

intersticial. Os valores variam entre 40 e 400 mg/dL e são captados a cada 10 segundos, com 

o registro da média desses valores a cada 5 minutos, num total de 288 medidas/dia. A 

instalação do monitor foi feita por um aplicador que foi manipulado pelos pesquisadores 

responsáveis. O sensor é aplicado superficialmente no tecido subcutâneo e pode permanecer 

com o indivíduo por até quatro dias. Após a instalação desse equipamento, o indivíduo 

permaneceu três dias com o mesmo, sendo que nesse momento o sensor foi descartado e os 

dados armazenados foram transferidos para análise posterior. Nas primeiras 24 horas após a 

colocação do equipamento – dia 1 da segunda semana desse estudo - o indivíduo realizou suas 

atividades habituais, de alimentação, trabalho, sono. Esta foi a situação controle do indivíduo 

diabético em relação à cinética da concentração de glicose, ou seja, sem a intervenção de 

qualquer tipo de esforço físico. Nos outros dias os voluntários realizaram os testes, podendo 

se observar a cinética da concentração de glicose do indivíduo durante pelo menos três dias 

com diferentes intervenções de aumento de taxa metabólica: um teste ergoespirométrico 

crescente máximo em esteira rolante e um teste de fadiga realizado em 60% da carga máxima 

de uma única repetição (1RM) no equipamento mecânico de leg press (dias 2 e 3, 

respectivamente), testes pré treinamento. Foram analisados 60 minutos de registro do monitor 
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contínuo da concentração de glicose, iniciados 10 minutos antes do início dos testes para 

determinação da curva da cinética da concentração de glicose. Os testes serão explicados a 

seguir. 

 Dia 2 Ergoespirometria. O teste ergoespirométrico foi realizado na esteira rolante 

com o analisador de gases. O indivíduo iniciou o teste em 3,0 km/h e foi acrescentado um (1) 

km/h na intensidade a cada dois minutos de trabalho físico, até a exaustão do indivíduo. A 

inclinação da esteira foi mantida constante em 0% durante todos os testes. Os critérios para 

interrupção desse teste foram: variações atípicas de PA, tanto em elevações exacerbadas 

(acima de 20 mmHg entre duas cargas de trabalho físico) como em diminuições desse valor 

com aumento da carga de trabalho, sensação de mal estar do indivíduo, como tontura, 

dispnéia exacerbada, visão turva ou, simplesmente, o desejo do voluntário de interromper o 

teste, além de taquicardia anormal à intensidade do esforço físico. Os indivíduos respiraram 

por um bocal, e tiveram todo o ar expirado analisado para verificação dos valores de 

Ventilação, Quociente Respiratório, Consumo de Oxigênio, Produção de Gás Carbônico, 

Equivalentes Ventilatórios (de Oxigênio e de Gás Carbônico), Fração Expirada de Oxigênio e 

de Gás Carbônico. Essas variáveis foram utilizadas para mensuração da capacidade funcional 

dos indivíduos e identificar a intensidade de trabalho físico do limiar anaeróbio (LA). Esse 

momento foi identificado quando houve aumento exponencial nas curvas de Ventilação e de 

Produção de Gás Carbônico, aumento do Equivalente Ventilatório de Oxigênio, sem um 

concomitante aumento no Equivalente Ventilatório de Gás Carbônico (WASSERMAN e 

McILROY, 1964; WASSERMAN, 1999). Essa intensidade é importante para a determinação 

da intensidade de trabalho físico ideal para as adaptações fisiológicas benéficas do 

treinamento aeróbio, entre elas o controle de PA e o melhor controle glicêmico (SIMÃO e 

col., 2008). Os indivíduos estavam com o frequencímetro para registro da FC instantânea 

durante todo o teste, registros que, posteriormente, foram analisados em um programa 

específico (Polar Precision Performance SW), permitindo não só determinar valores de FC 

em quaisquer momentos do exercício, bem como sua variabilidade expressa pelos valores de 

RMSSD. Os dados de RMSSD foram analisados a cada carga da ergoespirometria, ou seja, a 

cada dois minutos de exercício e, a cada dois minutos no período de recuperação, utilizando-

se o quarto minuto para o resgistro nesse estudo (Rec 4’ ergo) E, a cada dois minutos, antes 

do próximo aumento de carga, foi mostrado ao voluntário a Escala de Borg, para 

determinação da percepção do esforço. Antes do início da ergoespirometria (10 minutos), 

momento considerado repouso, no momento do LA e ao final desse teste, considerado carga 

máxima na ergoespirometria, bem como no quarto minuto de recuperação (Rec 4’ ergo) foram 
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mensurados valores de FC e sua variabilidade expressa pelos valores de RMSSD. Nos 

mesmos momentos com exceção do momento do LA, foram mensuradas PA, para posterior 

determinação de DP. Antes do início do teste ergoespirométrico, em torno de 15 minutos e 

após 15 minutos de sua realização, momento considerado final foram analisados os valores de 

concentração de glicose pelo monitor contínuo. Todos esses dados coletados foram 

registrados em uma ficha para ergoespirometria pré treinamento aeróbio (ANEXO D). 

 Dia 3 Teste de Fadiga. O teste de fadiga consistiu na realização de repetições 

máximas com carga equivalente a 60% de 1RM (determinada previamente na primeira 

semana), carga padronizada no laboratório, em função de permitir tempo ideal para 

mensuações de variáveis fisiológicas ao longo do teste de fadiga no leg press. Foram 

avaliadas FC e PA durante todo o teste, a cada aproximadamente 40 segundos, em momentos 

considerados de estágios do teste de fadiga. A FC foi também avaliada pelo frequencímetro 

com análise posterior dos registros para avaliação da resposta de FC durante esse teste, bem 

como para análise de RMSSD a cada estágio desse teste, utilizando-se o mesmo programa já 

citado anteriormente para tal. A PA foi analisada pelo método auscultatório, com 

determinação da PAS e da PAD a cada pelo menos 40 segundos do teste (estágios do teste de 

fadiga). Os registros de PAS e de FC determinaram posteriormente os valores de DP para 

cada voluntário. Todas as variáveis citadas foram também mensuradas a cada dois minutos 

após a interrupção do teste de fadiga até o décimo minuto (valores considerados de 

recuperação, sendo utilizado nesse estudo os valores do quarto minuto – Rec 4’ fad). Antes do 

início do teste de fadiga (10 minutos) e até 60 minutos foram registrados os valores de 

concentração de glicose pelo monitor contínuo para a determinação da cinética dessa curva. 

Ainda, determinou-se o volume de exercício desse teste de fadiga pré treinamento aeróbio, 

produto entre carga do teste e número de repetição, cuja medida é Kg. Os valores foram 

anotados em uma ficha de avaliação própria para esse teste pré treinamento aeróbio (ANEXO 

D). Foram utilizados para análise nesse estudo os resultados do primeiro estágio e do último 

estágio de cada voluntário nos teste de fadiga pré treinamento. Aproximadamente seis horas 

após o final desse teste o equipamento de monitorização contínua de concentração de glicose 

foi retirado do voluntário. 

 Da terceira à oitava semana do estudo os voluntários do grupo de treinamento físico 

aeróbio (DTA) realizaram as semanas de treinamento, totalizando seis semanas e 18 sessões 

de treinamento (três sessões/semana realizados em dias alternados, excluindo-se Sábado e 

Domingo), sendo que os voluntários podiam ter até 3 faltas para não serem excluídos do 

estudo. 
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Em cada sessão de treinamento físico os voluntários realizaram cinco minutos de 

aquecimento a uma velocidade de 3 Km/h para posteriormente realizar o tempo de 30 minutos 

de treino na velocidade do LA, determinado pela ergoespirometria pré treinamento aeróbio. 

Assim que o voluntário chegava ao laboratório foi mensurada sua PA, colocado a fita do 

frequencímetro para registro de FC e foi determinada por fita sua glicemia, com a retirada de 

uma gota de sangue da ponta do dedo. Novamente o voluntário teve uma gota da ponta do 

dedo coletada na metade do seu treino e no final do mesmo para mensuração da glicose 

sanguínea. O voluntário realizou o treino com o frequencímetro para registro de FC. E, a cada 

10 minutos, foi mostrado ao voluntário a Escala de Borg, para determinação de sua percepção 

do esforço nas sessões de treinamento físico aeróbio. Todas essas variáveis foram registradas 

em uma ficha de treino (ANEXO D). Na oitava semana os voluntários realizaram novamente 

o teste e reteste de 1RM para as próximas avaliações pós treinameno aeróbio. 

Na semana 9 os voluntários repetiram os mesmos procedimentos das avaliações 

realizadas na segunda semana desse estudo, também com o monitor contínuo de concentração 

de glicose. Os voluntários foram ao laboratório de Fisiologia do Exercício da UFSCar no dia 

1 dessa semana para nova avaliação antropométrica e para colocação do monitor de avaliação 

contínua da concentração de glicose, sendo que novamente se registrou um dia de atividades 

diárias comuns para esse voluntário, sem testes específicos de exercícios.  

No dia 2 foi realizada uma ergoespirometria, considerada pós treinamento aeróbio, 

com os mesmos registros identificados previamente ao treinamento: identificação das mesmas 

variáveis ventilatórias (Ventilação, Quociente Respiratório, Consumo de Oxigênio, Produção 

de Gás Carbônico, Equivalentes Ventilatórios (de Oxigênio e de Gás Carbônico), Fração 

Expirada de Oxigênio e de Gás Carbônico), para determinação do momento metabólico do 

LA. Esse teste também foi realizado com o frequencímetro para registro da FC instantânea do 

indivíduo e posterior análise de sua variabilidade expressa pelos valores de RMSSD. Foram 

registrados PA, e valores de glicose nos mesmos momentos da ergoespirometria pré 

treinamento e posteriormente calculado valores de DP. Os critérios de interrupção para essa 

ergometria após as semanas de treinamento aeróbio foram os mesmos da primeira 

ergoespirometria e, também se utilizou a escala de Borg para identificação da percepção do 

esforço em cada carga de trabalho físico dessa avaliação.  

No dia 3 foi realizado o teste de fadiga pós treinamento aeróbio, em leg press 

utilizando-se a referência do teste de 1RM realizado novamente na oitava semana desse 

estudo, sendo a carga do teste de fadiga de 60% dessa carga de 1 RM. Da mesma maneira o 

voluntário estava com o frequencímetro para análise da FC instantânea e sua variabilidade 
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expressa pelos valores de RMSSD e os valores de PA foram determinados pelo método 

auscultatório a cada 40 segundos de teste, momentos considerados de estágio do teste de 

fadiga pós treinamento aeróbio. Também foram mensurados valores de recuperação após o 

teste de fadiga pós treinamento aeróbio a cada 2 minutos até o décimo minuto (sendo 

considerado o Rec 4’ fad para a análise dos dados desse estudo). Nesse dia após seis horas da 

realização do teste de fadiga pós treinamento aeróbio, retirou-se o equipamento de 

monitorização contínua de glicose, finalizando a participação do voluntário no estudo.  

Todas as variáveis avaliadas, quantificadas e registradas nessa última semana de 

estudo, foram armazenadas nas fichas específicas de cada teste e comporam registros finais 

pós-treinamento desse estudo, que totalizou, portanto, 9 semanas. 

O grupo de treinamento resistido (DTR) realizou as duas primeiras semanas de 

avaliações com os mesmos procedimentos já citados do grupo de treinamento aeróbio (DTA) 

(Anamnese e exames clínicos e laboratoriais, Teste de 1RM em leg press, reteste após 48 

horas, na primeira semana e, na segunda, a instalação do monitor contínuo de concentração de 

glicose, ergoespirometria e teste de fadiga). Entretanto na segunda semana os voluntários 

retornaram ao laboratório para determinação de 1RM nos outros equipamentos que foram 

utilizados no treinamento resistido: supino reto, puxador costas com pegada pronada aberta, 

puxador costas com pegada fechada supinada, cadeira extensora e mesa flexora. Esses 

equipamentos tiveram sua 1RM determinada segundo Abdul-Hameed e col., 2012, com 

determinação de carga submáxima que infere sobre a carga máxima a partir de uma equação 

matemática. Foi requisitado aos voluntários que realizassem quantas repetições conseguissem 

em uma carga relativamente elevada em cada equipamento. O número de repetições bem 

como a carga dos equipamentos foram utilizados na seguinte equação:  

1RM=W/[102,78-2,78(R)].100, sendo “W” a carga e “R” o número de repetições de 

cada equipamento resistido.  

Vale ressaltar que os autores citam que essa carga deve ser alta o suficiente para que o 

número de repetições não ultrapasse “seis” em cada equipamento. Essa carga da equação foi 

considerada a carga de 1RM para os voluntários e a mesma foi utilizada para o cálculo da 

intensidade do treinamento resistido, que foi realizado em 30% da mesma, carga considerado 

o LA em equipamentos de exercícios resistidos nos protocolos do laboratório desse estudo. 

Até 30% de 1RM há predominância do metabolismo aeróbio para a produção de ATP, por 

haver, ainda, nessa intensidade do exercício resistido, uma pressão intramuscular gerada pela 

tensão recrutada da contração muscular menor do que a pressão dos capilares sanguíneos, 

sem, portanto, o colabamento dos mesmos. A partir dessa intensidade, onde o colabamento 
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dos vasos capilares impede a oferta correta de oxigênio para a demanda metabólica do 

exercício resistido, há a suplementação pelo metabolismo anaeróbio láctico para a produção 

de ATP para a manutenção da contração muscular (BARROS e col., 2004; SOUSA e col., 

2011; SOUSA e col., 2013). 

Da terceira à oitava semanas, os voluntários desse grupo realizaram um treinamento 

resistido em forma de circuito. Os voluntários realizaram 20 repetições em um minuto (uma 

repetição a cada três segundos) em cada um dos equipamentos de exercício resistido 

utilizados nesse protocolo e tiveram dois minutos de descanso entre cada um deles. Os 

equipamentos utilizados foram leg press, supino reto, cadeira extensora, puxador costas 

pegada pronada aberta, mesa flexora e puxador costas pegada fechada supinada, totalizando 

uma volta em 18 minutos. Uma segunda volta nesse circuito foi realizada, totalizando 36 

minutos de exercício. A ordem dos equipamentos foi alterada, iniciando a segunda semana no 

segundo equipamento e assim, sucessivamente até a última semana de treinamento.  

Ao chegarem ao laboratório os voluntários tiveram sua PA e sua FC mensuradas pelo 

método auscultatório e pelo frequencímetro, respectivamente, bem como foi retirado uma gota 

de sangue da polpa dos dedos para determinação da glicose sanguínea com utilização de fitas, 

valores todos considerados iniciais de cada variável. No meio e ao final do circuito, 

novamente foi colhido uma gota de sangue da polpa dos dedos para determinação da glicose 

sanguínea e foram registrados valores de FC e da percepção de esforço - Borg, valores esses 

considerados como valores durante treinamento e valores finais do treinamento resistido. 

Imediatamente após a finalização do circuito, bem como após 1, 2 e 4 minutos foram 

mensurados PA, FC e questionado sobre a percepção do esforço pela escala de Borg, valores 

considerados de recuperação. Todos os valores foram registrados em fichas de treinamento 

resistido para cada voluntário para posterior análise dos resultados (ANEXO D). 

Durante a oitava semana de treinamento foi novamente determinado o valor de 1RM 

de todos os equipamentos, da mesma maneira que antes do início do treinamento resistido. Na 

nona semana, houve novamente a instalação do monitor contínuo da concentração de glicose 

e a realização dos testes de ergoespirometria e de fadiga pós treinamento resistido nos 

mesmos padrões do grupo de treinamento aeróbio e das primeiras avaliações desse grupo de 

treinamento, testes realizados no segundo e terceiro dias dessa semana, respectivamente. Os 

dados desses testes pós treinamento resistido foram registrados em fichas específicas de testes 

para cada voluntário (ANEXO D) e posteriormente foram analisados os resultados do grupo, 

possibilitando a comparação entre os dados desses voluntários prévios ao treinamento, bem 

como a comparação desse grupo com os outros grupos desse estudo. 
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 O grupo controle (GDC) realizou exatamente as mesmas três semanas de avaliações e 

quantificações realizadas pelo grupo treinado - nas primeira, segunda e nona semanas. Na 

primeira semana os voluntários desse grupo realizaram anamnese, exames clínicos e 

laboratoriais, bem como realizaram a identificação e o reteste de 1RM no equipamento 

mecânico de leg press. O teste e o reteste de 1RM foram novamente realizados na oitava 

semana de estudo desse grupo para que fosse determinada essa carga dos voluntários após as 

semanas sem treinamento físico. Na segunda (testes pré semanas sem a realização de 

treinamento físico regular) e na nona (testes pós semanas sem treinamento físico) semanas os 

voluntários desse grupo também tiveram os registros da cinética da concentração de glicose 

identificada pelo monitor contínuo, com a realização da ergoespirometria e do teste de fadiga 

no segundo e terceiro dia, respectivamente. Após aproximadamente seis horas do término do 

teste de fadiga os voluntários retiraram o monitor contínuo de glicose. Entre a segunda e a 

nona semanas de avaliações os voluntários desse grupo não realizaram nenhum tipo de 

treinamento físico orientado pelo grupo desse estudo, caracterizando semanas sem prática 

regular de atividade física. As mesmas variáveis e os mesmos registros foram utilizados e 

quantificados para determinação dos valores de cada indivíduo diabético controle. Todas as 

variáveis foram registradas em fichas de avaliações (ANEXO D) pré e pós semanas sem 

treinamento físico. 

 

IV.4-ANÁLISE DOS DADOS: 

 

Os dados da pesquisa foram analisados em forma de gráficos e tabelas, após realização 

de média, desvio padrão e variação das condições pós menos pré, expresso pela simbologia 

“Δ” das variáveis consideradas para cada grupo experimental desse estudo. Foram aplicados 

testes estatísticos específicos para a determinação de significância de comparação desses 

dados utilizando-se o programa Minitab. Para a comparação dos resultados das condições pré 

e pós entre o mesmo grupo desse estudo, bem como para avaliação dos momentos entre os 

testes em cada grupo foi utilizado o teste t de Student pareado. O teste de ANOVA 

multivariada foi utilizado pelo mesmo programa estatístico para avaliação das mesmas 

variáveis entre os grupos. Quando esse teste indicou diferenças estatísticas significativas, 

utilizou-se de um teste de hipótese para determinação de quais grupos apresentaram tais 

diferenças, utilizando-se o teste de Kruskal Wallis. O nível de significância estatística 

considerado nesse estudo foi sempre de 95% (p<0,05), compatível com a área da saúde. 
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V- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Os resultados e discussão desse trabalho serão apresentados inicialmente separados 

por grupo e por variável e, em um tópico final, todos os grupos terão seus resultados 

comparados entre si em cada análise. 

 

V.1- GRUPO DIABÉTICO COM TREINAMENTO AERÓBIO (DTA) 

 

 Os resultados do DTA serão apresentados pelas avaliações – antropométricas e 

clínicas, ergoespirométrica e teste de fadiga nas condições pré e pós treinamento. 

 

V.1.1- AVALIAÇÕES ANTROPOMÉTRICAS E CLÍNICAS PRÉ E PÓS-

TREINAMENTO AERÓBIO 

 

 O peso do grupo DTA antes do treinamento aeróbio variou de um mínimo de 85,20 Kg 

a um máximo de 106,30 Kg, com média ± desvio padrão (SD) de 94,61 ± 8,07 Kg. Após o 

treinamento físico aeróbio, o peso desse grupo variou de 85,10 a 106,20 Kg, com média ± SD 

de 93,00 ± 7,10 Kg. Analisando-se esses resultados pelo teste estatístico t de Student não se 

observaram diferenças estatisticamente significativas (p>0,05). A variação (Δ) média ± SD de 

peso (Δ peso = peso pós treinamento menos peso pré treinamento) desse grupo foi de -1,61 ± 

3,00 Kg. Os resultados desse estudo não mostraram diferenças significativas na variável peso 

corporal após o treinamento aeróbio, resultados que não estão de acordo com Negrão e 

Barreto, 2005; Larose e col., 2010, que justificam que o treinamento aeróbio propicia maior 

mobilização metabólica contribuindo para recrutamentos de substrato e permitindo 

diminuição do peso corporal. Vale ressaltar que apesar dos voluntários realizarem atividade 

física três vezes por semana, em nenhum momento foi exigido dos mesmos um controle 

dietético, também extremamente importante na determinação do peso corporal, segundo 

Zanuso e col., 2009.  

 Em relação aos exames laboratoriais, os valores de glicemia de jejum do grupo DTA 

antes do treinamento físico variaram de 114 a 279 mg/dL, com média ± SD de 200,43 ± 53,78 

mg/dL. Após o treinamento aeróbio, o valor médio da glicemia de jejum foi de 164,43 ± 

47,12 mg/dL, variando de 100 a 238 mg/dL. Todos os valores de glicemia de jejum dos 
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voluntários tanto pré como pós treinamento aeróbio ficaram acima do valor de normalidade de 

até 100 mg/dL. A variação de glicemia de jejum (Δglicj) média ± SD foi de -36,00 ± 28,70 

mg/dL. Analisando-se esses resultados com o teste t de Student observaram-se diferenças 

estatisticamente significativas (p<0,05). 

A hemoglobina glicada, antes do treinamento aeróbio, variou de 6,50 a 11,40%, com 

média ± SD de 9,78 ± 1,88%. Após o treinamento aeróbio, esse valor médio ± SD foi de 8,97 

± 1,24%, variando de 6 a 9,70%. A média dessa variável foi acima dos valores de 

normalidade (6%) em ambos os exames para os voluntários desse grupo. A variação de 

Hemoglobina glicada (ΔHbglic) média ± SD foi de -0,81 ± 1,60%. Analisando-se 

estatisticamente esses resultados de Hbglic não se observaram diferenças significativas 

(p>0,05). 

Já o valor médio ± SD de frutosamida do DTA pré treinamento aeróbio foi de 316,80 

± 60,00 µmol/L, com um mínimo de 278 e um máximo de 448 µmol/L. Esses valores desse 

grupo pós treinamento aeróbio variaram de 208 a 372 µmol/L, com média ± SD de 254,80 ± 

57,30 µmol/L. Ressalta-se aqui que o valor médio de frutosamida no teste pré treinamento 

para esse grupo foi acima dos valores de normalidade que é de até 280 µmol/L. Já esse valor 

no teste laboratorial pós treinamento ficou abaixo do valor de normalidade. A variação de 

frutosamida (Δfrut) média ± SD foi de -62,00 ± 33,90 µmol/L. Quando aplicado o teste 

estatístico t de Student observaram-se diferenças significativas entre os valores de frutosamida 

pré e pós treinamento aeróbio (p<0,05). 

As figuras 1, 2 e 3 mostram os resultados, respectivamente, dos valores de glicemia de 

jejum, hemoglobina glicada e frutosamida nos exames laboratoriais pré e pós o treinamento 

físico aeróbio. 
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Figura 1: Valores médios ± SD de glicemia de jejum (mg/dL) para o grupo DTA, n=7, pré e 

pós treinamento aeróbio, * diferença estatisticamente significativa com p<0,05 entre as 

condições pré e pós. 

 

 

 Analisando-se a figura 1 nota-se a diminuição dos valores médios de glicemia nos 

exames laboratoriais dos indivíduos diabéticos após serem submetidos a um treinamento 

físico aeróbio. Já está bem estabelecido que o exercício físico aeróbio é um importante 

tratamento não farmacológico para diminuição dos níveis de concentração de glicose 

sanguínea, de acordo com Dustan e col., 2002; Baldi e Snowling, 2003; Karstoft e col., 2013, 

principalmente quando a intensidade de esforço físico do mesmo é a intensidade do limiar 

anaeróbio (TOKMAKIDIS, 2004; COKER e col., 2006; ZANUSO e col., 2009), intensidade 

do treinamento desse estudo. Essa importante adaptação do treinamento aeróbio ocorre em 

função da exigência metabólica do tecido ativo durante o esforço, da necessidade de maior 

demanda energética, com consequente necessidade de aumentos na ressíntese de ATP. A 

ressíntese de ATP na intensidade do LA ocorre de maneira predominante com a oxidação de 

glicose, o que diminui seu excesso na corrente sanguínea. Ainda, sabe-se que o treinamento 

físico aeróbio propicia melhor ação da insulina, hormônio com resistência nos indivíduos 

diabéticos tipos II, bem como propicia melhor translocação do GLUT-3 e do GLUT-4, 

transportadores da molécula de glicose para o interior da célula muscular ativa, mesmo 

estando a insulina em valores menores do que os valores ideais para essa ação – ação 

permissiva da insulina (GHORAYEB e col., 1999; NEGRÃO e BARRETO, 2005). Vale 

ressaltar que esse exame é um valor pontual na avaliação de glicose plasmática e é 

* 
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extremamente influenciável pela dieta e medicação hipoglicemiante e até mesmo por ação 

simpática em transtornos emocionais, o que não foi controlado nesse estudo. 

 

 

 

Figura 2: Valores médios ± SD de Hemoglobina Glicada (Hbglic) (%) para o grupo DTA, 

n=7, pré e pós treinamento aeróbio. 

 

 

 Observando-se a figura 2 nota-se diferença sem significância estatística nos valores 

médios de Hbglic antes e após o treinamento aeróbio, resultados que diferem dos de Dela e 

col., 2004. A glicose pode se ligar à essa proteína, identificando, assim, a existência de 

hiperglicemia nos últimos três meses prévios ao exame laboratorial. Segundo Boulé e col., 

2003 o treinamento aeróbio diminui essa variável expressivamente, mostrando, 

consequentemente, melhor controle dos momentos de hiperglicemias, tão prejudiciais aos 

indivíduos diabéticos. Vale ressaltar que o treinamento físico realizado nesse estudo teve a 

duração de seis semanas, portanto apenas metade do tempo médio de transporte da glicose 

pela Hbglic. Assim, as avaliações dessa variável pós treinamento nesse estudo mensuraram a 

que ainda não tinha sido modificada em função da atividade física, justificando valores não 

significativos em função do período de treinamento. Ainda, segundo Balducci e col., 2012 o 

tempo de exercício para que ocorra essa reduçào deve ser superior a 150 minutos por semana 

e, nesse estudo, o tempo de treinamento semanal foi de 90 minutos. 
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Figura 3: Valores médios ± SD de frutosamida (µmol/L) para o grupo DTA, n=7, pré e pós 

treinamento aeróbio, * p<0,05. 

 

 

 A figura 3 mostra os valores médios de frutosamida pré e pós treinamento aeróbio, 

com diferenças estatisticamente significativas. A glicose também se liga a essa proteína, 

porém, a frutosamida infere um resultado de existência de hiperglicemia dos últimos sete a 10 

dias prévios ao exame laboratorial. Esses resultados menores de frutosamida após o 

treinamento aeróbio refletem menores picos hiperglicêmicos, com consequente melhor 

controle glicêmico promovido pelo exercício aeróbio (BRASILEIRO e BOGLIOLO, 2000). 

Diferente da Hbglic, o tempo de treinamento desse estudo permite a identificação de 

hiperglicemia pela frutosamida. 

 Já em relação aos valores lipídicos do grupo DTA, os resultados de colesterol total 

antes do treinamento aeróbio variaram de 170 a 273 mg/dL, com valor médio ± SD de 208,14 

± 36,17 mg/dL. Após o treinamento aeróbio, esse valor médio ± SD foi de 178,50 ± 37,92 

mg/dL, variando de 122 a 242 mg/dL. Após o treinamento aeróbio os valores de colesterol 

total ficaram abaixo do limite máximo de 200 mg/dL, diferente do valor médio de colesterol 

pré treinamento. A variação de colesterol total (Δcolest. total) média ± SD foi de -29,60 ± 

24,40 mg/dL. A análise estatística desses resultados foi diferente significativamente (p<0,05). 

Os resultados de TG variaram para esse grupo, antes do treinamento aeróbio de 57 a 306 

mg/dL, com média ± SD de 199,85 ± 83,33 mg/dL. Após o treinamento aeróbio, o valor 
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médio ± SD de TG foi de 197,25 ± 66,38 mg/dL, variando de um mínimo de 56 a um máximo 

de 259 mg/dL, com variação (ΔTG) média ± SD de -2,60 ± 57,0 mg/dL. Os voluntários desse 

grupo apresentaram valores acima da normalidade de 150 mg/dL em ambos os testes 

laboratoriais. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os valores de TG dos 

indivíduos diabéticos submetidos ao treinamento aeróbio (p>0,05). Já está bem estabelecido 

na literatura que os valores de lipídeos sanguíneos totais têm importante diminuição após 

treinamento aeróbio regular, em função da atividade física mediada por ação autonômica 

exigir mais dos lipídeos circulantes como substrato energético, além do treinamento propiciar 

melhora da ação das enzimas lipídicas, com consequente melhora do perfil lipídico 

(BENETTI, 1996; NEUHOUSER e col., 2002; LAROSE e col., 2010). Os resultados de TG 

desse estudo não foram estatisticamente diferentes entre os momentos pré e pós treinamento 

aeróbio por haver alguns voluntários desse grupo com níveis normais dessa variável e outros 

que tiveram aumento da mesma durante o treinamento, contribuindo para um resultado 

diferente daquele da literatura. Deve-se ressaltar que a alimentação também é um fator 

determinante para os resultados das variáveis lipídicas (BALDUCCI e col., 2012), fator não 

controlado nesse estudo. 

 

V.1.2- ERGOESPIROMETRIAS PRÉ E PÓS-TREINAMENTO AERÓBIO 

 

 Durante as ergoespirometrias realizadas nos indivíduos do grupo DTA com o monitor 

de glicose pré e pós treinamento aeróbio as seguintes variáveis foram analisadas e serão 

apresentadas a seguir: concentração de glicose inicial e final, Frequência Cardíaca (FC) e a 

variabilidade de FC expressa pelos valores de RMSSD nos momentos de repouso, no limiar 

anaeróbio (LA), na carga máxima (término da ergometria - Máx) e no quarto minuto de 

recuperação (Rec 4’ ergo - pós término da ergoespirometria) e, Pressão Arterial Sistólica 

(PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD), PA Diferencial (PADif) e Duplo Produto (DP) no 

repouso, na carga máxima (Máx) e no Rec 4’ ergo. Ainda, registrou-se consumo de oxigênio 

(VO2máx.) e pulso de oxigênio (VO2/FC), variáveis identificadas na carga máxima do teste 

ergoespirométrico. Também serão apresentados os valores de concentração de glicose 

mensurados pelo monitor contínuo para determinação da cinética da concentração de glicose 

com registro desses valores por 60 minutos, iniciado 10 minutos antes do início das 

ergoespirometrias. 

 A concentração de glicose (mensurada pelo monitor contínuo) inicial da 

ergoespirometria pré treinamento aeróbio variou de 156 a 339 mg/dL, com média ± SD de 
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221,20 ± 69,20 mg/dL. No final da ergoespirometria pré treinamento aeróbio a concentração 

de glicose variou de 110 a 247 mg/dL, com média ± SD de 173,80 ± 43,20 mg/dL. Após o 

treinamento físico, esse grupo apresentou concentração de glicose inicial na ergoespirometria 

variando de 124 a 342 mg/dL, com média ± SD de 206,80 ± 80,90 mg/dL. Nessa avaliação, 

essa concentração final média ± SD foi de 202,70 ± 96,80, variando de um mínimo de 99 a 

um máximo de 365 mg/dL. A análise estatística pelo teste t de Student dos valores de 

concentração de glicose inicial e final pré treinamento foram diferentes significativamente 

(p<0,05). A Δglic inicial média ± SD da ergoespirometria (pós menos pré treinamento) foi de 

-14,40 ± 38,00 mg/dL e essa mesma variação final (Δglic final) foi de 28,80 ± 78,50 mg/dL. 

Esses valores de concentração de glicose mensuradas no início e no final das 

ergoespirometrias para o grupo DTA são apresentadas na figura 4. 

 

 

 

Figura 4: Valores médios ± SD de concentração de glicose (mg/dL) iniciais e finais para o 

grupo DTA, n=7, nas ergoespirometrias pré e pós o treinamento aeróbio, * p<0,05 entre valor 

inicial pré e final pré. 

 

 

 Analisando-se a figura 4 nota-se que houve diminuição dos valores de glicose 

determinado pelo monitor contínuo de glicose entre os momentos inicial e final na 

ergoespirometria antes do treinamento aeróbio e, também, ligeira diminuição dessa 
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concentração entre os valores iniciais quando comparadas as ergometrias pré e pós 

treinamento. Negrão e Barreto, 2005 defendem que a glicose é um substrato muito importante 

para a realização de uma atividade física. A ergoespirometria realizada pelos voluntários 

diabéticos foi um teste crescente máximo para cada indivíduo e, sabe-se que há diminuição 

dos níveis de glicose circulante por sua utilização como substrato energético, substrato esse 

possível de ser metabolizado tanto em metabolismo aeróbio como anaeróbio láctico. Segundo 

Pinheiro e Baldissera, 1997, após o limiar anaeróbio há aumento da glicemia em função de 

maior ação simpática, permitindo glicogenólise intensa. 

A média ± SD da carga máxima na ergoespirometria pré treinamento para esse grupo 

foi de 8,14 ± 0,69 Km/h e a média ± SD da carga do limiar anaeróbio foi de 6,14 ± 0,38 

Km/h, 75,43% da carga máxima. Vale ressaltar aqui que esses valores de glicose são os 

valores do LEC, já que foram registrados do monitor contínuo, com, portanto, certo atraso da 

mensuração da concentração de glicose sanguínea, da ordem de 10 a 12 minutos. Dessa 

maneira, justifica-se a diminuição observada nesse valor no final do referido teste. Já os 

valores de concentração de glicose inicial e final na ergoespirometria pós treinamento aeróbio 

não foram significativamente diferentes. Na ergoespirometria pós treinamento a carga 

máxima média foi de 8,71 ± 1,11 Km/h e a carga do LA foi de 7,57 ± 1,27 Km/h, 86,91% da 

carga máxima. Comparando-se os resultados entre as cargas máximas pré e pós treinamento 

aeróbio nas ergoespirometrias pelo teste t de Student não foram observadas diferenças 

estatísticas significativas (p>0,05). Já quando a carga do LA foi comparada entre essas duas 

esgoespirometrias pelo mesmo teste estatístico foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,05). Como os voluntários atingiram carga do LA maior na 

ergoespirometria pós treinamento a mobilização de glicose também foi maior, na proporção 

da carga metabólica, resultado que está de acordo com Kaptiza e col., 2010; Figueira e col., 

2012. 

 Ainda analisando-se a figura 4, nota-se que também houve diminuição nos valores 

iniciais de concentração de glicose das ergoespirometrias realizadas antes e após o 

treinamento aeróbio. Apesar da análise da concentração de glicose ser uma determinação 

pontual, já que a mesma é extremamente modificada por fatores emocionais e principalmente 

por hábito alimentar, esses resultados mostram menores valores após o treinamento físico, 

corroborando com Dustans e col., 2002; Baldi e Snowling, 2003; Zanuso e col., 2009; 

Dubowitz e col., 2011 que encontraram valores de concentração de glicose menores em 

indivíduos diabéticos que realizaram treinamento aeróbio na intensidade do limiar anaeróbio, 

intensidade exercida pelos voluntários desse estudo nesse referido grupo. Essa resposta se 
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deve em função de maior mobilização de substrato energético, bem como maior transporte de 

glicose por melhor translocação dos transportadores de glicose, principalmente o GLUT-4 

(GAZOLA e col., 2001; TOKMAKIDIS, 2004).  

 Os valores de FC médios ± SD na ergoespirometria pré treinamento aeróbio nos 

momentos repouso, LA, carga máxima e Rec 4’ ergo foram, respectivamente, 77,14 ± 10,17 

bpm, 125,71 ± 15,59 bpm, 148,57 ± 22,26 bpm e 94,00 ± 7,81 bpm. Os valores médios ± SD 

de FC pós treinamento aeróbio na ergoespirometria nos mesmos momentos de avaliação da 

primeira ergoespirometria foram, respectivamente, de 81,14 ± 8,43 bpm, 137,14 ± 15,51 bpm, 

156,28 ± 17,05 bpm e 88,42 ± 11,53 bpm. Quando o teste t de Student foi aplicado notaram-se 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os momentos repouso e LA, repouso 

e carga máxima, repouso e Rec 4’ ergo, LA e carga máxima, LA e Rec 4’ ergo e carga 

máxima e Rec 4’ ergo na ergoespirometria pré treinamento. Essa mesma análise na 

ergoespirometria pós treinamento aeróbio mostrou diferenças significativas (p<0,05) entre os 

momentos de repouso e LA, repouso e carga máxima, LA e carga máxima, LA e Rec 4’ ergo 

e carga máxima e Rec 4’ ergo. Já analisando os mesmos momentos comparando-se as 

ergoespirometrias inicial e final pelo mesmo teste estatístico não se observaram diferenças 

significativas. A variação de FC (ΔFC) foi, nos mesmos momentos metabólicos descritos 

acima, respectivamente, de 4,00 ± 8,94 bpm, 11,43 ± 18,01 bpm, 7,71 ± 11,01 bpm e -5,57 ± 

7,54 bpm. Esses valores estão na figura 5. 
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Figura 5: Valores médios ± SD de FC (bpm) para o grupo DTA, n=7, pré e pós o treinamento 

aeróbio na ergoespirometria nos momentos de repouso, LA, carga máxima (Máx) e no quarto 

minuto de recuperação (Rec 4’ ergo). As diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) 

foram: a: pré repouso x LA; b: pré repouso x Máx; c: pré repouso x Rec 4’ ergo; d: pré LA x 

Máx; e: pré LA x Rec 4’ ergo; f: pré Máx x Rec 4’ ergo; g: pós repouso x LA; h: pós repouso 

x Máx; j: pós LA x Máx; k: pós LA x Rec 4’ ergo; l: pós Máx x Rec 4’ ergo. 

 

 

 Observando-se a figura 5 nota-se que os valores médios de FC na ergoespirometria pré 

treinamento aumentou comparando-se repouso com LA e carga máxima, diminuindo esse 

valor médio no quarto minuto de recuperação. Esses resultados estão de acordo com Skinner, 

1991; Tulppo e col., 1998; Neder e Nery, 2003 que relatam que a FC durante esforço deve 

aumentar na proporção da carga física e metabólica já que o aumento do fluxo sanguíneo para 

a musculatura esquelética ativa se dá, também, por aumento dessa variável. Da mesma forma, 

com a diminuição da taxa metabólica na interrupção do exercício, há decréscimo dessa 

variável por ajuste autonômico pós esforço (diminuição da ação simpática e aumento da ação 

parassimpática/vagal) (MAKIKALLO e col., 2002). Esse mesmo padrão de resposta da FC foi 

encontrada pós treinamento aeróbio. Comparando-se os valores nos mesmos momentos das 

ergoespirometrias pré e pós treinamento aeróbio nota-se que não houve diferença, resultados 
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que não concordam com Pichot e col., 2000; Yamamoto e col., 2001; McArdle e col., 2003 

que relatam que indivíduos treinados apresentam bradicardia de repouso além de 

apresentarem valores de FC em cargas submáximas menores que os indivíduos não treinados, 

resultados que mostram melhoras adaptativas com o treinamento físico e menor sobrecarga 

funcional no sistema cardiovascular-sanguíneo. Vale ressaltar aqui que os diabéticos desse 

estudo tiveram seis semanas de treinamento físico, duas semanas a menos do que os estudos 

citados com resultados discordantes desse trabalho. Ainda, sabe-se que indivíduos diabéticos, 

a população desse estudo, apresentam alteração autonômica importante com maior carga 

simpática, o que pode retardar algumas adaptações como as de menores valores de FC em 

cargas submáximas (NAKAMURA e col., 2005). Ainda, a carga máxima do teste 

ergoespirométrico pós treinamento aeróbio foi maior do que a carga do teste pré, podendo, 

assim ter alterado a FC atingida na carga máxima dos voluntários desse grupo. 

 Ainda observando-se a figura 5 comparando-se somente os valores de FC do quarto 

minuto de recuperação das ergoespirometrias antes e após o treinamento notam-se que, após o 

treinamento, esses valores são menores comparados com o teste pré treinamento. Analisando-

se a ergoespiroemtria pré treinamento, os valores de FC no Rec 4’ ergo é maior 

estatisticamente que a FC inicial. Isso reflete alteração cardíaca comumente apresentada pelos 

diabéticos onde há valores cronotrópicos maiores em fase de recuperação de esforço físico, 

com indicativo de modulação autonômica prejudicada, refletindo, inclusive, pior prognóstico 

cardiovascular (KLEIGER e col., 2005). Após o treinamento físico a FC média inicial e a 

registrada quarto minuto de recuperação não foram estatisticamente diferentes, mostrando 

maior ação autonômica parassimpática como adaptação fisiológica do treinamento, 

significando melhor prognóstico da doença cardíaca tão comumente associada ao DM. Esses 

resultados estão de acordo com Krieger e col., 2001; Lahiri e col., 2008. 

 Essa ação parassimpática pode ser analisada mais detalhadamente a partir dos 

resultados de RMSSD. Os valores de RMSSD médios ± SD na ergoespirometria pré 

treinamento aeróbio nos momentos de repouso, LA, carga máxima e Rec 4’ ergo foram, 

respectivamente, 20,00 ± 3,36 mseg, 3,92 ± 0,66 mseg, 2,92 ± 0,72 mseg e 15,50 ± 4,90 

mseg. Esses valores médios ± SD atingidos pelos voluntários na ergoespirometria pós 

treinamento aeróbio nos mesmos momentos foram, respectivamente, de 27,68 ± 7,72 mseg, 

4,27 ± 2,14 mseg, 3,08 ± 0,62 mseg e 21,15 ± 3,39 mseg. Analisando-se com o teste t de 

Student os valores de RMSSD pré e pós treinamento aeróbio notaram-se diferenças 

significativas entre os valores de repouso e LA, repouso e carga máxima e LA e Rec 4’ ergo e 

carga máxima e Rec 4’ ergo (p<0,05). Já quando se compara os valores de RMSSD nos 
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mesmos momentos entre as ergoespirometrias pré e pós treinamento aeróbio com o mesmo 

teste estatístico notaram-se diferenças estatisticamente significativas no repouso e no Rec 4’. 

A variação de RMSSD (ΔRMSSD) foi em cada situação acima, respectivamente, de 7,68 ± 

6,61 mseg, 0,34 ± 2,06 mseg, 0,15 ± 0,26 mseg e 5,66 ± 3,45 mseg. Os valores médios de 

RMSSD apresentados pelos voluntários diabéticos durante as ergoespirometrias antes e após a 

realização do treinamento físico aeróbio são apresentados na figura 6. 

 

 

 

Figura 6: Valores médios ± SD de RMSSD (mseg) para o grupo DTA, n=7, pré e pós o 

treinamento aeróbio na ergoespirometria nos momentos de repouso, LA, carga máxima (Máx) 

e no quarto minuto de recuperação (Rec 4’ ergo). As diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) foram: a: pré repouso x LA; b: pré repouso x Máx; e: pré LA x Rec 4’ ergo; g: pós 

repouso x LA; h: pós repouso x Máx;  k: pós LA x Rec 4’ ergo; *: entre momentos das 

ergoespirometrias. 

 

 

 Os valores de RMSSD refletem a ação parassimpática na modulação autonômica 

cardíaca, sendo seu incremento proporcional à participação vagal nesse controle (TASK 

FORCE, 1996). Observando-se a figura 6 nota-se que tanto na ergoespirometria pré como no 

pós treinamento aeróbio houve diminuição dos valores de RMSSD nos momentos de esforço 
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(comparando a resposta do respouso com a do LA e a da carga máxima), refletindo, portanto, 

retirada da ação parassimpática.  

Já está bem estabelecido que durante um esforço físico há modulação autonômica com 

aumento da ação simpática e diminuição da ação parassimpática para permitir aumentos 

cronotrópicos e inotrópicos na proporção da carga metabólica do exercício. Esse ajuste 

permite aumentos concomitantes dos valores de FC e de PA, garantindo de maneira eficiente 

a chegada de fluxo sanguíneo na musculatura esquelética ativa (McARDLE e col., 2003; 

MOUNIER e col., 2003). Nota-se também pela figura 6 que após o treinamento físico houve 

acentuado incremento nos valores de RMSSD nos momentos de repouso e Rec 4’ ergo, 

mostrando que o treinamento físico aumentou a ação parassimpática mesmo em indivíduos 

diabéticos, indivíduos esses que apresentam comumente comprometimento nessa regulação 

com maior ativação simpática. O treinamento aeróbio nessa população permitiu maior ação 

parassimpática na modulação autonômica cardíaca, o que contribui para minimizar o 

comprometimento cardiovascular geralmente associado ao DM, sendo um indicativo de 

menor anormalidade autonômica cardiovascular e consequente menor risco cardiovascular; 

esses resultados corroboram com Thayer e col., 2010. O incremento na participação 

parassimpática na modulação autonômica é importante para qualquer indivíduo, 

especialmente para os diabéticos que possuem associado à doença denervação autonômica, 

com consequente piora da modulação vagal (JAVORKA e col., 2008). 

Ainda observando-se essa figura, nota-se que não houve diferença siginificativa entre 

os momentos de carga máxima e carga do LA nos valores de RMSSD. Vale ressaltar que 

nesses dois momentos as cargas da ergoespirometria pós treinamento aeróbio foram maiores 

do que na ergoespirometria pré treinamento, sendo a diferença na carga do LA 

estatisticamente significativa. Assim, os voluntários pós treinamento físico apresentaram 

mesma modulação parassimpática no controle autonômico cardíaco em cargas maiores de 

trabalho físico, uma adaptação do treinamento de endurance/aeróbio (THAYER e col., 2010). 

 A tabela 3 apresenta os valores médios ± SD de PAS, PAD, PADif e suas variações 

(valores pós menos valores pré treinamento) para o grupo DTA nas ergoespirometrias pré e 

pós treinamento aeróbio. 
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Analisando-se estatisticamente pelo teste t de Student os valores de PAS durante cada 

ergoespirometria notam-se, em ambas, diferenças estatisticamente significativas entre os 

momentos repouso e carga máxima e carga máxima e Rec 4’ ergo (p<0,05). Analisando-se 

estatisticamente pelo mesmo teste cada momento de mensuração entre as ergoespirometrias só 

se notam diferenças significativas no momento da carga máxima (p<0,05). Observando-se a 

PAS na tabela 3 nota-se em ambas as ergoespirometrias que houve aumento da referida 

variável no repouso em relação à carga máxima. Essa resposta ocorre em função da 

necessidade de maior fluxo sanguíneo durante aumentos de intensidade de trabalho físico e 

metabólico para manutenção da correta perfusão de, principalmente, musculatura esquelética 

ativa e coração. Essa resposta é mediada por maior ação simpática na regulação autonômica 

cardíaca, juntamente com a participação do córtex motor na inibição do baroreflexo, 

possibilitando importante aumento de fluxo sanguíneo durante execução de 

atividade/exercício físico (POLITO e FARINATTI, 2003; EMHOFF e col., 2013). Com a 

interrupção do exercício e a redução do metabolismo e, consequentemente menor necessidade 

de fluxo sanguíneo, há redução dos valores de PAS, suportado agora pelo retorno da 

participação parassimpática na modulação autonômica, bem como com o retorno da ação do 

córtex motor nos baroceptores (KIM e col., 2011; BALDUCCI e col., 2012).  

 Ainda em relação à PAS, comparando-se os valores de repouso da ergoespirometria 

pré com a pós treinamento aeróbio, notam-se que não existem diferenças significativas. Esses 

resultados não são os mais encontrados na literatura já que muitos estudos relatam que a 

redução de PAS é uma importante adaptação fisiológica proporcionada pelo treinamento 

físico (RAMOS, 2000; FILHO e col., 2007; CHISTOFARO e col, 2008; SIMÃO e col., 

2008). Entretanto, os valores de redução de PAS após treinamento aeróbio são mais relevantes 

em indivíduos hipertensos e esse decréscimo pode ser de até 6 a 10 mmHg (RICARDO e 

ARAÚJO, 2006). A população desse estudo é na sua maioria normotensa segundo a VI 

Diretriz da Associação Brasileira de Cardiologia, 2010 e, nessa população há ligeira redução 

dessa variável, em torno de 3 mmHg (BRUM e col., 2004; SIMÃO e col., 2008), o que 

corrobora com os resultados desse estudo, já que os indivíduos diabéticos pós treinamento 

aeróbio tiveram redução nos valores de PAS inicial de 4,5 mmHg.  

Analisando-se os valores de PAS no momento final nas ergoespirometrias pré e pós 

treinamento aeróbio notam-se diferenças significativas nesses valores (de 167,43 para 181,43 

mmHg), mostrando incremento na reserva funcional hemodinâmica dos voluntários após o 

treinamento em exercício físico, adaptação fisiológica que reflete melhor funcão 

cardiovascular (POLITO e FARINATTI, 2003). 
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Considerando-se os valores de PAD, quando o teste estatístico foi aplicado 

comparando-se os momentos em cada ergometria, notaram-se diferenças estatísticas na 

ergoespirometria pré treinamento entre repouso e carga máxima e, na ergoespirometria pós 

treinamento, entre repouso e Rec 4’ ergo (p<0,05). Quando se comparou cada momento de 

mensuração entre as ergoespirometrias, foram diferentes estatisticamente significativos os 

valores nos momentos de mensuração de repouso e carga máxima (p<0,05). Analisando-se na 

tabela 3 os resultados de PAD notam-se que nas duas ergoespirometrias os valores de PAD 

aumentaram do momento inicial para a mensuração imediatamente à interrupção do teste, 

após a carga máxima. A PAD é uma variável que pode apresentar três respostas diferentes 

durante a execução de um exercício crescente, exercício da ergoespirometria desse estudo: 

pode ter seus valores mantidos, diminuídos, geralmente em indivíduos bem treinados ou, 

ainda, a PAD pode apresentar incremento de seus valores de até 15 mmHg, resposta essa 

apresentada geralmente por indivíduos com alterações cardiovasculares, incluindo os 

indivíduos diabéticos desse estudo. Indivíduos com quaisquer alterações cardiovasculares 

apresentam maior ação simpática no ajuste autonômico cardíaco durante um exercício, com 

aumento consequente na resistência vascular periférica e nos valores de PAD, sendo essa uma 

grande sobrecarga cardiovascular (POLITO e FARINATTI, 2003). Notam-se, porém, que na 

ergoespirometria pós treinamento aeróbio, apesar dos valores de PAD final também 

aumentarem, os valores são bem menores, significando, assim, menor sobrecarga 

cardiovascular. Da mesma maneira que a PAS, os valores de PAD dos voluntários diabéticos 

desse estudo também estão na faixa de normalidade segundo a VI Diretriz da Associação 

Brasileira de Cardiologia, 2010 e, a faixa de decréscimo de PAD com treinamento físico para 

normotensos é de 3 mmHg. Houve nesse estudo diminuição média de 9 mmHg nos valores 

iniciais de PAD após o treinamento físico aeróbio, valores compatíveis para indivíduos 

hipertensos (RICARDO e ARAÚJO, 2006; SIMÃO e col., 2008).  

Aplicando-se o mesmo teste estatístico nos valores de PADif notam-se diferenças 

significativas em ambas ergoespirometrias entre o repouso e carga máxima e entre carga 

máxima e Rec 4’ ergo (p<0,05). Comparando-se os mesmos momentos de mensuração entre 

as duas ergoespirometrias o teste t de Student mostrou diferenças significativas nos valores de 

PADif na carga máxima (p<0,05). A tabela 3 mostra que a PADif em ambas as 

ergoespirometrias apresentou incremento comparando o valor de repouso com o valor 

máximo, final da execução do teste de esforço. A PADif é uma variável que relaciona 

contração cardíaca e propriedades arteriais que determinam a perfusão periférica, já que o 

fluxo sanguíneo se desloca do local de maior pressão para o de menor pressão (ROSA e col., 
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2006). Assim, o incremento dessa variável no final das ergoespirometrias mostra que o fluxo 

periférico foi aumentado, aumento que deve ser proporcional às necessidades metabólicas e 

musculares da musculatura esquelética ativa. Comparando-se agora as duas 

ergoespirometrias, nota-se que no momento final da mensuração dessa variável houve grande 

diferença, sendo a PADif muito maior na ergoespirometria pós treinamento aeróbio. Esse 

resultado reflete maior contração cardíaca (efeito cronotrópico positivo) (BRUBAKER e 

KITZMAN, 2011), melhor complacência vascular (melhora essa já observada em função da 

melhor resposta de PAD desse estudo) e melhor volume sistólico (SOUZA e col., 2004). Esse 

resultado prediz sobre uma melhora cardiovascular durante execução de uma tarefa física 

após a realização de um treinamento físico aeróbio. Considerando que a população desse 

estudo é diabética, esse resultado fica ainda mais importante já que a DM é uma doença que 

está associada à piora da complacência vascular, principalmente em função de aterosclerose 

(FARIA, 1999; FERRANNINI e CUSHMAN, 2012). 

 Já os valores de DP médios ± SD na ergoespirometria pré treinamento aeróbio nos 

momentos repouso, carga máxima e Rec 4’ ergo foram, respectivamente, de 10205,43 ± 

1367,20 mmHg.bat/min, 23253,86 ± 3070,86 mmHg.bat/min e 12904,71 ± 810,17 

mmHg.bat/min. Os valores médios ± SD de DP atingidos pelos voluntários na 

ergoespirometria pós treinamento aeróbio nos mesmos momentos foram, respectivamente, de 

10493,28 ± 1495,27 mmHg.bat/min, 29321,57 ± 3831,73 mmHg.bat/min e 11992,43 ± 

1769,54 mmHg.bat/min. A análise estatística desses valores pelo teste t de Student mostrou 

diferenças estatisticamente significativas em ambas as ergoespirometrias entre os momentos 

repouso e carga máxima, repouso e Rec 4’ ergo e entre carga máxima e Rec 4’ ergo (p<0,05). 

Comparando-se os momentos de mensuração entre as duas ergoespirometrias pelo mesmo 

teste estatístico foram diferentes significativamente apenas no momento de carga máxima, 

sendo o valor de DP pós treinamento maior do que na ergoespiromtria pré treinamento 

(p<0,05) A variação de DP (ΔDP) foi, em cada situação, respectivamente, de 287,86 ± 

1875,13 mmHg.bat/min, 6067,71 ± 6229,21 mmHg.bat/min e -912,28 ± 1945,65 

mmHg.bat/min. Esses valores médios de DP do DTA nas ergoespirometrias inicial e final são 

melhor visualizados na figura 7. 
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Figura 7: Valores médios ± SD de DP (mmHg.bat/min) para o grupo DTA, n=7, pré e pós o 

treinamento aeróbio na ergoespirometria nos momentos repouso, carga máxima e no quarto 

minuto de recuperação (Rec 4’ ergo). As diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) 

foram: b: pré repouso x Máx; c: pré repouso x Rec 4’ ergo; f: pré Máx x Rec 4’ ergo; h: pós 

repouso x Máx; i: pós repouso x Rec 4’ ergo; l: pós Máx x Rec 4’ ergo; *: entre momentos 

das ergoespirometrias. 

 

 

 A variável DP avalia de maneira não invasiva o trabalho cardíaco em função de 

relacionar PAS e FC. A figura 7 apresenta os valores médios de DP de repouso e no momento 

máximo - imediatamente após a interrupção de cada ergoespirometria, bem como esse valor 

no quarto minuto de recuperação pós teste. Analisando-se essa figura nota-se que há aumento 

de DP comparando-se o início com o final de ambas as ergoespirometrias, resultado esperado 

em função das variáveis que determinam o DP apresentarem incrementos em seus valores 

para garantirem aumento de fluxo sanguíneo (LOPES e col., 2006). O valor de DP no 

momento final da ergoespirometria pós treinamento físico foi maior comparado com o mesmo 

momento na ergoespirometria pré treinamento físico, significando maior aumento de fluxo 

sanguíneo e, também, aumento do consumo de oxigênio do próprio miocárdio. Também, a 

carga máxima da ergoespirometria pós treinamento aeróbio foi maior em 0,6 Km/h 
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comparado com o teste pré treinamento, com maior exigência cardíaca e hemodinâmica, 

portanto com maior incrermento de DP.  

Ainda vale ressaltar que, apesar de ter aumentado, os valores estão na faixa de 

normalidade em exercício máximo que é de até 40000 mmHg.bat/min (PARK e col., 2007), 

mostrando não haver sobrecarga cardíaca dos voluntários durante a realização das 

ergoespirometrias desse estudo. Dessa maneira, os voluntários interromperam o teste 

ergoespirométrico na carga máxima de cada um sem sobrecarga cardíaca e sem sobrecarga 

respiratória, podendo ser um indicativo de possível neuropatia periférica, já que muitos 

reclamaram de dor no momento da exaustão. Essa neuropatia é uma disfunção comum nos 

pacientes diabéticos que pode comprometer tanto a via sensitiva periférica como o sistema 

muscular, com possibilidade de haver dificuldade de manter contração muscular (VEDHARA 

e col., 2012). 

 O VO2 máx da ergoespirometria pré treinamento aeróbio apresentou valor médio ± SD 

de 22,82 ± 5,88 ml(kg.min)
-1

, variando de um mínimo de 12,79 a um máximo de 29,67 

ml(kg.min)
-1

. Essa mesma variável na ergoespirometria pós treinamento aeróbio variou de 

22,69 a 37,35 ml(kg.min)
-1

, com média ± SD de 27,23 ± 5,41 ml(kg.min)
-1

. Aplicando-se o 

teste estatístico t de Student nota-se diferença estatisticamente significativa entre os valores 

pré e pós treinamento de VO2máx. (p<0,05). A Δ de VO2 máx (ΔVO2máx) média ± SD foi de 

4,41 ± 0,48 ml(kg.min)
-1

. A figura 8 apresenta os valores médios de VO2máx nas 

ergoespirometrias inicial e final para o grupo DTA. 
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Figura 8: Valores médios ± SD de VO2 máx. (ml(Kg.min)
-1

) para o grupo DTA, n=7, pré e 

pós o treinamento aeróbio na ergoespirometria, *p<0,05. 

 

 

 A figura 8 mostra valores maiores de VO2máx. pós treinamento aeróbio realizado na 

intensidade do LA, resultados de acordo com Saltin e Soren, 1992; Magrani e Pompeu, 2010; 

Herdy e Uhlendorf, 2011 que relatam que o treinamento físico aeróbio realizado de maneira 

sistemática, como o executado pelos voluntários desse estudo, propicia como adaptações 

fisiológicas melhores funções cardiorrespiratória e muscular que culmina em maior valor de 

consumo máximo de oxigênio. Essas adaptações incluem melhora no transporte de oxigênio, 

conseguido por aumento no Débito Cardíaco, no recrutamento alveolar para hematose, 

aumento no número e no tamanho das mitocôndrias, organelas fundamentais para o 

metabolismo aeróbio já que é o local da metabolização do O2 para a produção oxidativa de 

ATP, entre outras (POWERS e HOWLEY, 2000). Vale ressaltar que indivíduos diabéticos 

comumente apresentam valores menores de VO2 máximo em função do comprometimento de 

estrutura vascular que altera o fluxo sanguíneo da musculatura esquelética ativa no exercício, 

diminuição da carga cronotrópica cardíaca, bem como da própria alteração metabólica da 

doença (BRUBAKER e KITZMAN, 2011). Dessa maneira, o aumento dessa variável mostra 

que o treinamento aeróbio permite que os diabéticos melhorem sua performance física 

aeróbia, com consequente menor risco cardiovascular, risco que é aumentado nessa população 

(FRADKIN e RODGERS, 2013).  

* 
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 Vale ressaltar que a melhora no momento do LA foi maior do que a melhora na carga 

máxima e, portanto, maior do que o incremento observado no VO2 máximo. Essa 

característica é comum do treinamento de endurance/aeróbio, que ocorre em função de 

adaptações fisiológicas que são estimuladas mais rapidamente do que as necessárias para o 

incremento das variáveis em momentos máximos de exercício (SIMÃO e col., 2008). 

 O pulso máximo de O2 da ergoespirometria pré treinamento aeróbio apresentou valor 

médio ± SD de 15,55 ± 3,76 ml/bat, variando de um mínimo de 7,52 a um máximo de 19,71 

ml/bat. Essa mesma variável na ergoespirometria pós treinamento aeróbio variou de 15,65 a 

20,66 ml/bat, com média ± SD de 17,72 ± 1,96 ml/bat. Quando aplicado o teste t de Student 

não se observaram diferenças significativas entre os valores pré e pós treinamento aeróbio 

(p>0,05). A Δ de pulso máximo de O2 (ΔpulsoO2) média ± SD foi de 2,17 ± 3,60 ml/bat. 

Esses valores médios podem ser melhor visualizados na figura 9. 

 

 

 

Figura 9: Valores médios ± SD de pulso máximo de O2 (ml/bat) para o grupo DTA, n=7, pré 

e pós o treinamento aeróbio na ergoespirometria. 

 

 

 Essa figura 9 mostra aumento no pulso máximo de oxigênio após o treinamento 

aeróbio, porém esses resultados não são diferentes estatisticamente comparando com os 

valores da ergoespirometria pré treinamento. Essa variável infere sobre o transporte de 
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oxigênio, é a relação entre VO2/FC, tem valor de normalidade entre 10 e 20 ml/bpm na carga 

máxima e infere sobre prognóstico cardiovascular em função de avaliar capacidade de ejeção 

cardíaca (PAVIA e col., 1999). Os voluntários desse estudo estão na faixa média de 

normalidade dessa variável (15,55 e 17,72 ml/bat nas ergoespirometrias pré e pós 

treinamento, respectivamente). Espera-se que com o treinamento físico aeróbio haja 

incremento nos valores de pulso máximo de oxigênio, já que há como adaptações fisiológicas 

o aumento de VO2 máximo, a melhora de volume sistólico, a melhora de fluxo sanguíneo 

tanto pulmonar como muscular, com consequente aumento do transporte de oxigênio 

cardiovascular (BARROS e col., 2001). Esse resultado não foi observado nesse estudo, apesar 

do aumento de VO2 máximo que os voluntários apresentaram pós treinamento aeróbio. Vale 

ressaltar que os indivíduos diabéticos podem apresentar alterações vasculares que contribuem 

para dificuldade de melhora de fluxo sanguíneo, podendo necessitar de tempo maior para a 

mesma resposta hemodinâmica que um indivíduo sem DM (STANLEY e WILLIAMS, 2010). 

 A figura 10 apresenta um indivíduo do grupo DAT em relação ao controle glicêmico 

determinado pela análise do monitor contínuo de glicose nas ergoespirometrias pré e pós 

treinamento físico aeróbio, mostrando a cinética da concentração de glicose antes, durante 

esses testes e nos momentos sequenciais a eles. Essa mensuração ocorreu por 60 minutos, 

sendo iniciada nos 10 minutos antecendentes ao início dos referidos testes. 

 

 

Figura 10: Valores de concentração de glicose (mg/dL) do monitor contínuo para o 

voluntário PP do grupo DTA nas ergoespirometrias pré e pós o treinamento aeróbio. As setas 

indicam início (  ) e o término (↓) das ergoespirometrias. 
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 Analisando-se qualitativamente a figura 10 notam-se que os valores de concentração 

de glicose mensurados pelo monitor contínuo apresentada pelo voluntário na ergoespirometria 

pré treinamento aeróbio apresentaram estabilização com ligeiro decréscimo até 

aproximadamente 23 minutos do registro, havendo, em seguida, incremento dos mesmos a 

valores superiores aos iniciais do registro da monitorização. Durante a realização de um teste 

crescente máximo como as ergoespirometrias realizadas pelos voluntários nesse estudo, há 

estímulo de glicogenólise hepática após o LA por estímulos hormonais mediados por 

incremento da ativação simpática (EMHOFF e col., 2013). A glicogenólise hepática 

possibilita o ajuste glicêmico necessário durante o exercício, principalmente para essa 

organização na musculatura esquelética ativa, que, após o LA, momento onde o metabolismo 

anaeróbio láctico suplementa o metabolismo aeróbio para a produção de ATP, passa a 

metabolizar predominantemente a glicose como substrato (POWERS e HOWLEY, 2000; 

FRAGATA e col., 2011). Dessa maneira, explica-se o aumento dos valores de concentração 

de glicose entre o início e o final da ergoespirometria pré treinamento físico, ressaltando-se 

que o valor final foi superior ao valor inicial do referido teste. Após sua interrupção, houve 

incremento na curva da cinética da concentração de glicose para esse voluntário até o final 

dos 60 minutos, término do registro. Ressalta-se aqui que, em função de um excesso de 

ativação simpática/adrenal comumente observada em DM (FREHWALD-SCHULTES e col., 

2001), esse voluntário pode ter apresentado o incremento na concentração de glicose 

observado nessa figura, mostrando, ao final dos 60 minutos, valores acima de 200 mg/dL, 

quando o valor do início desse registro para esse diabético estava em torno de 150 mg/dL.  

 Ainda observando-se a figura 10, nota-se que a concentração de glicose inicial da 

ergoespirometria pós treinamento aeróbio foi maior do que essa concentração inicial da 

ergoespirometria pré treinamento, valor que é momentâneo como já citado anteriormente e 

dependente de ingesta calórica, de ação medicamentosa e, também, de alteração adrenérgica 

(estresse). Entretanto, quando se observa a cinética da concentração de glicose após o 

treinamento aeróbio, notam-se respostas diferentes quando se compara com a curva da 

ergoespirometria pré treinamento. Na ergoespirometria pós treinamento houve, da mesma 

forma que no teste pré treinamento, decréscimo da concentração de glicose com sequencial 

decremento, podendo ser observada pelas setas que indicam o início e o final desse referido 

teste. Entretanto o voluntário apresentou valor final menor do que o valor inicial, apesar de, 

como no teste pré treinamento, ter ultrapassado o LA com necessidade fisiológica de 

glicogenólise e hiperglicemia (SIMÕES e col., 1998; LAPIN e col., 2007), sendo que, nesse 

teste pós treinamento, houve discreta hiperglicemia. Esse resultado sugere que, após o 
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treinamento aeróbio, a estimulação de glicogenólise para esse indivíduo ocorreu na proporção 

exata das necessidades fisiológicas glicêmicas que o exercício exige, sendo o treinamento, 

portanto, capaz de melhorar o controle glicêmico. Ainda comparando-se as curvas de 

concentração de glicose dos dois testes ergoespirométricos, nota-se decréscimo dos valores da 

curva até o término do registro, mostrando, assim, que o treinamento aeróbio permitiu melhor 

organização do metabolismo de glicose para esse voluntário diabético. A melhora na curva da 

concentração de glicose pós treinamento aeróbio ocorreu, possivelmente, segundo alguns 

autores, pelas adaptações fisiológicas como maior e melhor translocação dos transportadores 

de glicose (GLUTs), bem como aumento do número de GLUTs, por maior afinidade da 

insulina em seus receptores, incrementando sua resposta biológica final que é hipoglicemiante 

(GAZOLA e col., 2001; TOKMAKIDIS, 2004; COKER  e col., 2006).  

Com a explanação acima, sugere-se, também, que o monitor contínuo de glicose pode 

ser utilizado para avaliação das alterações na cinética da concentração de glicose em 

indivíduos diabéticos submetidos à treinamento aeróbio, contribuindo, assim, para avaliação 

dos benefícios do referido treinamento físico. 

 A figura 11 mostra os valores médios da concentração de glicose mensurada pelo 

monitor contínuo do grupo DTA nas ergoespirometrias pré e pós o treinamento aeróbio no 

tempo de 60 minutos, sendo iniciado esse registro 10 minutos antes do início dos testes 

ergoespirométricos. 
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Figura 11: Valores médios de concentração de glicose (mg/dL) do monitor contínuo do 

grupo DTA nas ergoespirometrias pré e pós o treinamento aeróbio. A seta indica o início das 

ergoespirometrias. 

 

 

 Analisando-se a figura 11 notam-se que os valores médios de concentração de glicose 

mensurados pelo monitor contínuo pré e pós treinamento aeróbio para o grupo DTA foram 

similares, com ligeiro decréscimo até por volta de 30 minutos de registro com posterior 

elevação. Entretanto, notam-se que, por todo o tempo de registro, os valores de glicose do 

monitor pós treinamento aeróbio foram menores do que os mesmos valores pré treinamento. 

Nota-se, então, quando se analisa o grupo, que o mesmo apresentou valores um pouco 

menores de concentração de glicose após a realização do treinamento aeróbio, sendo esse, 

portanto um tipo de treinamento que permite melhor organização glicêmica com consequente 

melhora na cinética da concentração de glicose. Esses resultados corroboram com Dustan e 

col., 2002; Boulé e col., 2003; Zanuso e col. 2009; Balducci e col., 2012 que relatam que o 

treinamento aeróbio promove adaptações fisiológicas importantes no controle glicêmico de 

indivíduos diabéticos, contribuindo, assim, para um tempo menor de hiperglicemia, com 

consequente redução dos riscos para os indivíduos diabéticos. Ressalta-se aqui os últimos 10 

minutos de registro, onde há incremento dos valores de glicose no registro pré treinamento, 

enquanto há decréscimo dos mesmos na curva pós treinamento, reafirmando ser a cinética da 

concentração de glicose mensurada pelo monitor contínuo pós treinamento aeróbio melhor do 
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que a mesma pré treinamento, resultado que corrobora com Kaptiza e col., 2010; Figueira e 

col., 2012. 

 

V.1.3- TESTE DE FADIGA EM LEG PRESS PRÉ E PÓS-TREINAMENTO AERÓBIO 

 

 Durante os testes de fadiga em leg press realizados pelos voluntários do DTA com o 

monitor contínuo de glicose antes e após o treinamento aeróbio foram avaliadas as seguintes 

variáveis: concentração de glicose inicial e final, FC, a variabilidade de FC identificada pelos 

valores de RMSSD, PAS, PAD, PADif e DP nos momentos de repouso, no estágio 1 e no 

último estágio do teste de fadiga (para esse estágio foi realizado uma média dos valores de 

cada variável no último estágio do referido teste de cada voluntário) e no quarto minuto de 

recuperação pós fadiga (Rec 4’ fad). Ainda, foi avaliado o volume de exercício (produto entre 

o número de repetições e a carga do teste) e a cinética da glicose determinada com o registro 

de 60 minutos dos valores de concentração de glicose pelo monitor contínuo, iniciado 10 

minutos antes do início dos testes de fadiga. 

 A concentração de glicose inicial do teste de fadiga em leg press pré treinamento 

aeróbio variou de 139 a 294 mg/dL, com média ± SD de 215,40 ± 61,50 mg/dL. No final do 

teste de fadiga em leg press pré treinamento aeróbio a concentração de glicose variou de 113 

a 287 mg/dL, com média ± SD de 197,80 ± 71,90 mg/dL. Após o treinamento físico, esse 

grupo apresentou concentração de glicose inicial nessa mesma avaliação variando de 114 a 

273 mg/dL, com média ± SD de 187,50 ± 60,30 mg/dL e a concentração de glicose final 

média ± SD foi de 172,40 ± 50,00, variando de um mínimo de 119 a um máximo de 250 

mg/dL. Analisando-se esses resultados com o teste estatístico t de Student notam-se diferenças 

significativas entre os valores iniciais e finais em ambos testes de fadiga (p<0,05). A Δglic. 

inicial média ± SD do teste de fadiga em leg press (pós menos pré treinamento) foi de -27,5 ± 

28,9 mg/dL e essa mesma variação média ± SD final (Δglic. final) do teste de fadiga foi de     

-25,4 ± 34,6 mg/dL. A figura 12 apresenta os resultados de concentração de glicose nos 

momentos inicial e final dos testes de fadiga pré e pós treinamento aeróbio. 
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Figura 12: Valores médios ± SD de concentração de glicose (mg/dL) iniciais e finais no teste 

de fadiga para DTA, n=7, pré e pós o treinamento aeróbio, * p<0,05 entre valores iniciais e 

finais. 

 

 

 Analisando-se a figura 12 notam-se que os valores iniciais bem como os valores finais 

de concentração de glicose no teste de fadiga do DTA foram menores após o treinamento 

aeróbio. Apesar do resultado da concentração de glicose ser sempre dependente da ingesta 

alimentar e até mesmo da condição emocional do diabético, esse valor menor no teste de 

fadiga pós treino pode ser indicativo da melhora do controle glicêmico que se espera pelo 

treinamento (ALBRIGHT e col., 2000; VANCEA e col., 2009), visto que o treinamento reduz 

picos de hiperglicemia permitindo melhor função dos sistemas fisiológicos comprometidos na 

DM, principalmente o cardiovascular (MEEX e col., 2010). Durante o teste não houve 

alteração significativa de concentração de glicose. Vale lembrar que o teste de fadiga é um 

teste rápido, de difícil mensuração metabólica por conta disso e, ainda, que a medida realizada 

pelo monitor contínuo tem certo atraso na determinação da taxa de glicose já que mensura a 

concentração de glicose do LEC e não da corrente sanguínea.  

 Os valores de FC médios ± SD no teste de fadiga pré treinamento aeróbio nos 

momentos repouso, estágio 1, último estágio de cada voluntário e Rec 4’ fad foram, 

* 

* 
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respectivamente, 75,28 ± 15,14 bpm, 99,71 ± 30,88 bpm, 106,86 ± 37,71 bpm e 81,57 ± 18,23 

bpm. Os valores médios ± SD de FC pós treinamento aeróbio no teste de fadiga nos mesmos 

momentos do primeiro teste foram, respectivamente, de 75,57 ± 8,83 bpm, 92,43 ± 22,13 

bpm, 111,28 ± 28,96 bpm e 82,71 ± 15,41 bpm. Quando o teste t de Student foi aplicado 

notaram-se diferenças estatisticamente significativas nos dois testes de fadiga entre os 

momentos repouso e estágio 1, repouso e último estágio, estágio 1 e último estágio, estágio 1 

e Rec 4’ fad e último estágio e Rec 4’ fad (p<0,05). Quando se comparou cada momento entre 

o teste pré e o pós treinamento aeróbio não se observaram diferenças estatisticamente 

significativas (p>0,05). A variação de FC (ΔFC) foi, nos mesmos momentos metabólicos, 

respectivamente, de 0,28 ± 9,60 bpm, -2,43 ± 8,38 bpm, 4,43 ± 12,97 bpm e 1,14 ± 6,33 bpm. 

Esses valores podem ser melhor visualizados na figura 13. 

 

 

 

Figura 13: Valores médios ± SD de FC (bpm) para o grupo DTA, n=7, pré e pós o 

treinamento aeróbio no teste de fadiga nos momentos de repouso, estágio 1, último estágio e 

no quarto minuto de recuperação (Rec 4’ fad). As diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) foram: a: pré repouso x estágio 1; b: pré repouso x último estágio; d: pré estágio 1 x 

último estágio; e: pré estágio 1 x Rec 4’ fad; f: pré último estágio x Rec 4’ fad; g: pós repouso 

x estágio 1; h: pós repouso x último estágio; j: pós estágio 1 x último estágio; k: pós estágio 1 

x Rec 4’ fad; l: pós último estágio x Rec 4’ fad. 
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 Analisando-se a figura 13 nota-se que houve aumento dos valores de FC durante a 

execução do teste de fadiga em leg press. Esse aumento demonstra a exigência cardíaca para 

permitir aumento de fluxo sanguíneo necessário para a atividade resistida. Polito e col., 2004 

relatam que o aumento da FC não é relevante isoladamente para o aumento de fluxo, 

comumente relatado nos exercícios dinâmicos. Entretanto, Polito e Farinatti, 2003, defendem 

que há possibilidade inclusive de se atingir valores de FC máxima em séries de exercícios 

resistidos onde há falha concêntrica voluntária. A FC retornou a valores próximos dos basais 

ao término do quarto minuto de recuperação. Esse valor de FC após um exercício intenso 

determina o correto retorno da ação parassimpática na modulação autonômica cardíaca e, essa 

participação é um importante fator que determina o prognóstico de uma alteração cardíaca 

(COLE e col., 2000). Os voluntários diabéticos desse estudo apresentaram valores de FC de 

recuperação normais tanto antes como após o treinamento aeróbio. 

 A variabilidade da FC identificada pelos valores de RMSSD médios ± SD no teste de 

fadiga pré treinamento aeróbio nos momentos repouso, estágio 1, último estágio e Rec 4’ fad 

foram, respectivamente, 18,30 ± 8,64 mseg, 12,56 ± 7,29 mseg, 9,11 ± 6,25 mseg e 17,50 ± 

6,96 mseg. Esses mesmos valores médios ± SD pós treinamento aeróbio no teste de fadiga 

foram, respectivamente, de 29,10 ± 7,16 mseg, 21,98 ± 5,70 mseg, 14,91 ± 4,68 mseg e 26,18 

± 5,22 mseg. Quando o teste t de Student foi aplicado considerando cada teste de fadiga, 

ambos os testes apresentaram diferenças significativas entre os momentos de repouso e última 

carga e última carga e Rec 4’ fad (p<0,05). Quando comparados os momentos entre os dois 

testes de fadiga com o mesmo teste estatístico os valores de RMSSD foram significantemente 

diferentes em todos os momentos de mensuração, sendo os valores pós treinamento maiores 

do que os valores pré treinamento (p<0,05). A variação de RMSSD (ΔRMSSD) foi em cada 

situação acima, respectivamente, de 10,80 ± 9,04 mseg, 9,43 ± 9,64 mseg, 5,80 ± 8,24 ms e 

8,68 ± 2,11 ms. Esses resultados podem ser melhor visualizados na figura 14. 
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Figura 14: Valores médios ± SD de RMSSD (mseg) para o grupo DTA, n=7, pré e pós o 

treinamento aeróbio no teste de fadiga nos momentos de repouso, estágio 1, último estágio e 

no quarto minuto de recuperação (Rec 4’). As diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) foram: b: pré repouso x último estágio; f: pré último estágio x Rec 4’ fad. h: pós 

repouso x último estágio; l: pós último estágio x Rec 4’ fad; *: entre momentos dos testes de 

fadiga. 

 

 

 Analisando-se a figura 14 nota-se que durante o teste de fadiga no estágio 1 e no 

último estágio houve diminuição do RMSSD, ou seja, menor ação parassimpática. Essa 

resposta frente a um esforço é esperada pela organização autonômica cardíaca que, em função 

de maior exigência funcional para manter cargas metabólicas aumentadas em relação à FC e 

fluxo sanguíneo, bem como para aumentos de contratilidade cardíaca, há necessidade de 

aumento da ação simpática e redução da ação parassimpática/vagal (HAAKSMA e col., 

2003). A redução dos valores de RMSSD e consequentemente da participação vagal ocorreu 

nos indivíduos diabéticos no teste de fadiga antes e no teste após o treinamento físico aeróbio, 

retornando a valores próximos dos basais no Rec 4’ fad em ambos os testes. O retorno correto 

dos valores de RMSSD/participação vagal no pós esforço contribui para a reorganização dos 

sistemas fisiológicos após um esforço físico, permitindo normalização de fluxo sanguíneo e 
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resistência vascular periférica, decréscimo de PA e FC, e, efeito negativo na contratilidade 

cardíaca (OKUTUCU e col., 2011). 

 Ainda observando-se a figura 14 comparando-se os mesmos momentos de mensuração 

dos dois testes de fadiga, notam-se que após o treinamento aeróbio os valores médios de 

RMSSD foram maiores. Assim, novamente assegura-se com esse resultado que o treinamento 

aeróbio propicia entre as adaptações benéficas, melhor organização autonômica, com maior 

ação parassimpática/vagal e menor ação simpática, resultando, portanto em maior 

variabilidade da FC, resultados de acordo com Pichot e col., 2000; Yamamoto e col., 2001; 

Esco e col., 2010. 

 A tabela 4 apresenta os valores médios ± SD de PAS, PAD, PADif e suas variações 

(valores pós menos valores pré treinamento) para o grupo DTA nos testes de fadiga pré e pós 

treinamento aeróbio. 

 Em relação aos valores de PAS, quando os testes estatísticos foram aplicados 

considerando cada teste de fadiga, ambos os testes apresentaram diferenças significativas 

entre os momentos de repouso e estágio 1, repouso e último estágio, repouso e Rec 4’ fad, 

estágio 1 e último estágio, estágio 1 e Rec 4’ fad e última carga e Rec 4’ (p<0,05). Quando 

comparados os dois testes de fadiga somente houve diferenças significativas entre os valores 

de PAS no momento de repouso (p<0,05). Analisando-se essa tabela percebe-se que houve 

aumento dos valores médios de PAS em ambos os testes de fadiga do repouso para o último 

estágio. O aumento de PAS garante aumento proporcional à exigência de trabalho físico e 

fisiológico do esforço, juntamente com os incrementos de FC. Durante exercícios resistidos a 

maior ação simpática contribui para aumentos de resistência vascular periférica, volume 

sanguíneo e força de contração cardíaca, que possibilitam os incrementos na PAS (ROLTSCH 

e col., 2001). Farinatti e Assis, 2000, relatam que há aumento da PAS quando há aumento do 

tempo de contração, a partir de 20 repetições em exercício resistido de leg press. Esses 

resultados discordam dos resultados desse estudo já que a média de repetições do teste de 

fadiga pré treinamento aeróbio foi de 22,43 repetições e a média do teste pós treinamento foi 

de 24,28 repetições, portanto ambos com número de repetições acima de 20. Após quatro 

minutos da interrupção do teste de fadiga houve redução dos valores de PAS em ambos os 

testes de fadiga (pré e pós treinamento físico). Essa resposta ocorre em função de redução da 

carga de exercício e das necessidades metabólicas com retorno das variáveis fisiológicas, 

mediados por ação central e autonômica (PRABHAKAR e PENG, 2004). 
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 Ainda analisando-se a tabela 4 comparando-se cada momento de mensuração da PAS 

entre os dois testes de fadiga, portanto avaliando-se a resposta dos voluntários antes e após o 

treinamento aeróbio nota-se certa similaridade entre os indivíduos nos dois testes, com 

exceção do momento inicial do teste de fadiga, mostrando redução nos valores de repouso de 

PAS dos voluntários, resultados que concordam com os autores que relatam a redução da PAS 

como uma adaptação do treinamento aeróbio (FORJAZ e col., 2005; SIMÃO e col., 2008; 

TERRA e col., 2009). Vale ressaltar aqui, como já citado anteriormente, que os estudos 

obtiveram menores valores de PAS após treinamento físico estudando indivíduos hipertensos, 

o que não é o caso dos voluntários desse estudo, cujos valores médios de PA estão na faixa de 

normalidade de acordo com a VI Diretriz da Associação Brasileira de Cardiologia, 2010. 

 Analisando-se os valores médios de PAD pelo teste t de Student nos dois testes de 

fadiga realizados pelos voluntários diabéticos pré e pós o treinamento aeróbio notam-se 

diferenças estatísticas entre o repouso e Rec 4’ fad, estágio 1 e Rec 4’ fad e último estágio e 

Rec 4’ fad (p<0,05). Considerando-se os dois testes de fadiga em cada momento de 

mensuração, o mesmo teste estatístico mostrou diferença estatísitca somente no último estágio 

dos testes (p<0,05). A resposta de PAD durante exercícios resistidos geralmente é um receio 

em virtude de muitos autores confirmarem seu aumento durante essa execução, explicado por 

intensa ativação simpática associada à grande tensão do próprio músculo durante a contração, 

resultando em aumento de resistência vascular periférica e, consequentemente, aumento de 

PAD (MICHELINI e MORRIS, 1999; DE QUATTRO e FENG, 2002; PRABHAKAR e 

PENG, 2004; LATERZA e col., 2008). Vale ressaltar que a carga do teste de fadiga foi 60% 

da carga total de 1RM dos voluntários, não sendo uma carga que recrute número de unidades 

motoras suficiente para aumentar a tensão intramuscular a ponto de gerar incremento em 

PAD, carga essa que deve ser maior do que 60% de 1RM (McARDLE e col., 2003). 

 Ainda analisando-se a mesma tabela, comparando-se os voluntários em cada teste 

nota-se que em ambos os testes de fadiga, inclusive mesmo antes da realização do treinamento 

físico aeróbio houve decréscimo de PAD entre os momentos de repouso, estágio 1 e último 

estágio do teste de fadiga para o momento Rec 4’ fad, mostrando que de maneira aguda há 

redução da PAD mesmo em exercício resistido. Esse efeito hipotensivo, muito bem definido 

nos exercícios dinâmicos aeróbios, tem explicação principalmente na redistribuição de fluxo 

sanguíneo pela redução da resistência vascular periférica e no retorno parassimpático na 

modulação autonômica cardiovascular (RAMOS, 2000; FILHO e col., 2007; CHISTOFARO 

e col., 2008). O teste de fadiga foi um teste realizado em equipamento resistido até a exaustão 

dos voluntários, podendo, portanto, os metaboloceptores terem influência em aumentar 
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vasodilatação local e possibilitar redução de PAD no período de recuperação. Ainda, sabe-se 

que há maior liberação de óxido nítrico, um vasodilatador produzido pelo endotélio vascular, 

com o estímulo de estresse mecânico, ou seja, com a força de cisalhamento da contração 

muscular (DAVIS e col., 2001).  

A PAD dos voluntários em cada momento de mensuração dos testes de fadiga só 

apresentou diferença significativa na carga máxima, com valor pós treinamento aeróbio 

menor do que no teste de fadiga pré treinamento. Ressalta-se que o volume de exercício pós 

treinamento físico foi maior (figura 16), com consequente maior exigência cardiovascular. 

Esse resultado pode estar relacionado a adaptações cardiovasculares que permitem melhor 

organização hemodinâmica com menor sobrecarga cardiovascular mesmo em cargas de 

trabalho maiores (ARAUJO, 2001). 

Já em relação aos valores de PADif quando o teste t de Student foi aplicado 

considerando cada teste de fadiga, o teste pré treinamento aeróbio apresentou diferenças 

significativas entre os momentos de repouso e último estágio e entre o último estágio e Rec 4’ 

fad (p<0,05) e o teste de fadiga pós treinamento apresentou diferenças entre repouso e estágio 

1, repouso e último estágio, repouso e Rec 4’ fad e entre estágio 1 e último estágio (p<0,05). 

Comparando-se pelo mesmo teste estatístico cada momento de mensuração não houve 

diferença siginificativa entre os testes de fadiga pré e pós treinamento aeróbio (p>0,05). 

Observando-se a mesma tabela em relação aos valores dessa variável nota-se que, em ambos 

os testes – pré e pós treinamento aeróbio - houve pequeno incremento dessa variável no 

estágio 1 de fadiga a partir do repouso e, incremento significativo para o último estágio, 

retornando no quarto minuto de recuperação a valores próximos dos basais. Essa variável, 

como já discutida, mensura a perfusão periférica, que deve ser aumentada com a exigência da 

musculatura esquelética ativa durante o exercício (POWERS e HOWLEY, 2000). Não houve 

diferença significativa quando os dois testes dos voluntários foram comparados considerando 

cada momento de mensuração, sendo essa resposta nesse estudo, portanto, independente do 

treinamento aeróbio. 

 Os valores de DP médios ± SD no teste de fadiga pré treinamento aeróbio nos 

momentos repouso, estágio 1, último estágio e Rec 4’ fad foram, respectivamente 8818,67 ± 

2330,38 mmHg.bat/min, 10818,67 ± 6432,05 mmHg.bat/min, 17803,33 ± 8027,19 

mmHg.bat/min e 11217,28 ± 2705,32 mmHg.bat/min. Esses mesmos valores médios ± SD 

pós treinamento aeróbio no teste de fadiga foram, respectivamente, de 8528,00 ± 1628,70 

mmHg.bat/min, 10043,00 ± 5821,78 mmHg.bat/min, 17779,00 ± 6515,29 mmHg.bat/min e 

10988,00 ± 2452,40 mmHg.bat/min. Quando o teste estatístico t de Student foi aplicado 
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considerando-se cada teste de fadiga, ambos apresentaram diferenças significativas entre os 

momentos de repouso e o último estágio, entre o estagio 1 e o último estágio e entre o último 

estágio e Rec 4’ fad (p<0,05). Quando comparados os dois testes de fadiga não houve 

diferenças significativas entre os valores de DP em nenhum momento (p>0,05). A variação de 

DP ± SD (ΔDP) foi em cada situação acima, respectivamente, de -290,67 ± 893,81 

mmHg.bat/min, -775,67 ± 1081,63 mmHg.bat/min, -24,33 ± 2114,25 mmHg.bat/min e            

-229,29 ± 1605,95 mmHg.bat/min. Esses resultados podem ser melhor visualizados na figura 

15. 

 

 

 

Figura 15: Valores médios ± SD de DP (mmHg.bat/min) para o grupo DTA, n=7, pré e pós o 

treinamento aeróbio no teste de fadiga nos momentos de repouso, estágio 1, último estágio e 

no quarto minuto de recuperação (Rec 4’ fad). As diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) foram: b: pré repouso x último estágio; d: pré estágio 1 x último estágio; f: pré 

último estágio x Rec 4’ fad. h: pós repouso x último estágio; j: pós estágio 1 e último estágio; 

l: pós último estágio x Rec 4’ fad. 
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 Analisando-se a figura 15 nota-se importante incremento dos valores médios de DP no 

último estágio de ambos os testes de fadiga, com retorno dessa variável no quarto minuto de 

recuperação e, não houve diferença entre as respostas quando se comparam os testes pré e pós 

treinamento aeróbio. Vale ressaltar que o incremento do DP nos testes ficou dentro do valor 

de segurança para o sistema cardiovascular, de 40000 mmHg.bat/min segundo Park e col., 

2007. Segundo Polito e Farinatti, 2003 os valores dessa variável dependem da intensidade, 

duração do exercício, não sendo, portanto, os testes de fadiga realizados pelos voluntários 

desse estudo uma carga muito intensa para o trabalho do músculo cardíaco. A resposta correta 

desse incremento em função da atividade física descreve efeito positivo do exercício na FC e 

na PAS, variáveis determinantes do DP e já discutidas anteriormente nesse mesmo tópico. 

 O volume de exercício durante essa avaliação pré treinamento aeróbio variou de um 

mínimo de 3888 Kg a um máximo de 7000 Kg, com média ± SD de 4571,20 ± 1117,30 Kg. 

Essa variável pós treinamento aeróbio apresentou média ± SD de 6067,10 ± 1343,00 Kg, 

variando de 4320 a 7800 Kg. A Δ do volume de exercício (Δvol.exerc.) média ± SD foi de 

1495,80 ± 1082,30 Kg. A análise com o teste t de Student desses valores pré e pós 

treinamento aeróbio mostrou diferença estatisticamente significativa (p<0.05). A figura 16 

mostra esses valores médios pré e pós treinamento aeróbio. 

 

 

 

Figura 16: Valores médios de volume de exercício (carga.repetição) (Kg) para o grupo DTA, 

n=7, pré e pós o treinamento aeróbio no teste de fadiga em leg press, *p<0,05. 

 

* 
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 A figura 16 mostra diferença entre os teste de fadiga pré e pós treinamento aeróbio em 

relação ao volume de exercício, produto entre carga do teste e número de repetições. O 

treinamento físico promove adaptações específicas nos sistemas fisiológicos que permite 

incremento da carga suportada, bem como o número de repetição de um determinado 

movimento, variáveis que determinam o volume de exercício. Apesar do treinamento físico 

ter sido aeróbio e esse teste ser um teste resistido, há adaptações que permitem essa resposta 

como a melhora da força, a melhora da coordenação e participação sináptica durante sua 

execução, o aumento de sarcômeros e das enzimas que participam da ressíntese de ATP, entre 

outras, adaptações essas que são perdidas com a interrupção da atividade regular 

(EVANGELISTA e BRUM., 1999; McARDLE e col., 2003). Ressalta-se, ainda, que o 

treinamento físico realizado pelos voluntários desse grupo foi aeróbio em esteira ergométrica, 

e, o incremento do volume de exercício no teste de fadiga, um teste de exercício resistido, 

mostra uma adaptação fisiológica não específica ao tipo de treinamento físico. 

A figura 17 apresenta um indivíduo do grupo DAT em relação ao controle glicêmico 

determinado pela análise do monitor contínuo da concentração de glicose nos testes de fadiga 

pré e pós treinamento físico aeróbio, mostrando a cinética da concentração de glicose antes, 

durante esses testes e nos momentos sequenciais a eles. Essa mensuração ocorreu por 60 

minutos, sendo iniciada nos 10 minutos antecendentes ao início dos referidos testes. 

 

 

 

Figura 17: Valores de concentração de glicose (mg/dL) do monitor contínuo para o 

voluntário JS do grupo DTA nos testes de fadiga em leg press pré e pós o treinamento 

aeróbio. A seta indica o início dos testes. 
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 Analisando-se a curva de concentração de glicose no teste de fadiga pré treinamento 

aeróbio na figura 17 notam-se valores estabilizados logo após o início do teste de fadiga e 

incremento dos mesmos a partir de 35 minutos de registro. Ao término do resgistro o valor da 

concentração de glicose para esse indivíduo foi maior do que os de início da mensuração. 

Ressalta-se aqui que o tempo de exercício do teste de fadiga foi pequeno para permitir 

alterações nos valores de concentração de glicose (para esse indivíduo 45 segundos nesse 

referido teste). Entretanto, vale considerar que este teste foi realizado em equipamento 

resistido até a exaustão do indivíduo diabético, portanto, com ativação simpática para permitir 

todo ajuste fisiológico e metabólico exigido pelo esforço (POWERS e HOWLEY, 2000). 

Novamente nota-se no teste de fadiga pré treinamento, como foi observado na 

ergoespirometria pré treinamento aeróbio (figura 10), incremento da concentração de glicose 

até o final do registro, que pode sugerir o excesso de ativação simpática comumente 

observado em DM (FREHWALD-SCHULTES e col., 2001), contribuindo para maior 

estimulação de glicogenólise hepática, mesmo sem necessidade metabólica, justificando esse 

incremento na curva de concentração de glicose apresentado pelo indivíduo diabético pré 

treinamento físico. 

 Analisando-se a curva de concentração de glicose do teste de fadiga pós treinamento 

aeróbio, notam-se que para esse indivíduo diabético, os valores estão maiores do que os 

valores da curva pré treinamento, ressaltando-se novamente que a concentração de glicose 

sofre alterações dependentes de dieta, sono, medicamentos e estresse, sendo um valor 

momentâneo e pontual. Entretanto, quando se analisa toda a curva pós treinamento, pode-se 

notar que, apesar dos valores de concentraçào de glicose no momento final estarem no mesmo 

nível dos valores no momento inicial do registro, a cinética da mesma apresenta-se 

diminuindo, sugerindo que o treinamento aeróbio contribuiu para melhora na organização 

glicêmica que reflete em melhor cinética da concentração de glicose (melhor ação de GLUTs, 

melhor ação da insulina em seus respectivos receptores) (ZANUSO e col., 2009). 

A figura 18 mostra os valores médios da concentração de glicose mensurados pelo 

monitor contínuo do grupo DTA nos testes de fadiga pré e pós o treinamento aeróbio por 60 

minutos, sendo esse registro iniciado 10 minutos antes do início dos testes de fadiga. 

 

 



104 

 

 

Figura 18: Valores médios de concentração de glicose (mg/dL) do monitor contínuo do 

grupo DTA nos testes de fadiga pré e pós o treinamento aeróbio. A seta indica o início dos 

testes de fadiga. 

 

 

 Analisando-se os valores médios de concentração de glicose antes, durante e após os 

testes de fadiga pré e pós treinamento aeróbio para o grupo DTA notam-se semelhanças entre 

as curvas, com tendência à estabilização das mesmas. Porém esses valores médios pós 

treinamento aeróbio foram menores por todo o registro, sugerindo que esse treinamento físico 

propiciou aos diabéticos desse grupo menores valores de concentração de glicose na sessão de 

exercício do teste de fadiga. Esse resultado corrobora com Tokmakidis, 2004; Coker e col., 

2006 que relatam que o treinamento aeróbio é um importante tratamento não farmacológico 

para diminuição dos valores de glicose sanguínea para indivíduos diabéticos tipo II. Ainda, 

comparando-se o comportamento das curvas nota-se que a curva pré treinamento aeróbio 

apresenta tendência à elevação dos valores de concentração de glicose com o passar do tempo 

de registro enquanto que a curva pós treinamento apresenta decréscimo dos mesmos (a 

distância entre as curvas no início do registro é menor do que a distância entre elas ao final do 

mesmo). Assim, sugere-se que o treinamento físico aeróbio propicia melhora na cinética da 

curva de concentração de glicose em diabéticos tipo II, corroborando com Vancea e col., 

2009; Zanuso e col., 2009; Karstoft e col., 2013, que relatam que as adaptações fisiológicas 

do treinamento aeróbio contribuem para que haja melhor controle glicêmico em indivíduos 

diabéticos. Esses resultados sugerem, novamente, que a monitorização contínua de glicose 
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pode ser uma ferramente útil na determinação de alterações glicêmicas provocadas pela 

realização de treinamento físico em diabéticos. 

 

V.2- GRUPO DIABÉTICO COM TREINAMENTO RESISTIDO (DTR) 

 

 As mesmas avaliações serão apresentadas para o grupo de treinamento resistido: 

antropométricas e clínicas, ergoespirometria e teste de fadiga em leg press pré e pós o 

treinamento resistido. 

 

V.2.1- AVALIAÇÕES ANTROPOMÉTRICAS E CLÍNICAS PRÉ E PÓS-

TREINAMENTO RESISTIDO 

 

 O peso do grupo DTR antes do treinamento resistido variou de um mínimo de 89,20 

Kg a um máximo de 124,20 Kg, com média ± SD de 99,02 ± 14,71 Kg. Após o treinamento 

físico resistido, o peso desse grupo variou de 84,50 a 126,30 Kg, com média ± SD de 94,66 ± 

17,91 Kg. Analisando-se todos os resultados de peso pré e pós treinamento resistido com o 

teste t de Student não houve diferenças significativas (p>0,05). A Δpeso média ± SD desse 

grupo foi de -4,35 ± 3,92 Kg. Esse grupo não apresentou alterações estatísticas em peso 

comparando os momentos pré e pós treinamento resistido. Esses resultados discordam de 

Negrão e Barreto, 2005 que relatam que o treinamento resistido pode aumentar o peso 

corporal em função de hipertrofia muscular, uma adaptação fisiológica desse tipo de 

treinamento. Vale ressaltar que a intensidade do treinamento resistido para se obter a 

hipertrofia muscular é mais alta do que a intensidade utilizada no treinamento desse grupo 

nesse estudo, bem como o tempo para essa adaptação deve ser maior do que as seis semanas 

de treinamento resistido, podendo, assim, justificar esse resultado. Ainda, ressalta-se que a 

alimentação não foi uma variável controlada nos voluntários, sendo essa importante para 

determinação de peso corporal (ZANUSO e col., 2009). 

 Em relação aos exames laboratoriais, os valores de glicemia de jejum do grupo DTR 

antes do treinamento físico resistido variaram de 134 a 303 mg/dL, com média ± SD de 

176,80 ± 71,31 mg/dL. Após o treinamento resistido, o valor médio da glicemia de jejum foi 

de 174,25 ± 71,19 mg/dL, variando de 126 a 280 mg/dL. Quando esses resultados foram 

analisados pelo teste t de Student não se observaram diferenças significativas (p>0,05). A 

Δglicj média ± SD para esse grupo foi de -2,55 ± 11,89 mg/dL. Já os valores de hemoglobina 

glicada, antes do treinamento resistido, variaram de 6,50 a 10,00%, com média ± SD de 8,08 
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± 1,39 %. Após o treinamento resistido, esse valor médio ± SD foi de 8,42 ± 2,87 %, variando 

de 6,40 a 12,60 %. Analisando-se estatisticamente esses dados não se observaram diferenças 

significativas (p>0,05). A ΔHbglic média ± SD foi de 0,34 ± 1,41 %. O valor médio ± SD de 

frutosamida do DTR pré treinamento resistido foi de 272,80 ± 107,22 µmol/L, com um 

mínimo de 162 e um máximo de 448 µmol/L. Esse valor para esse grupo pós treinamento 

resistido variou de 181 a 250 µmol/L, com média ± SD de 214,25 ± 34,34 µmol/L. A Δfrut 

média ± SD foi de -58,55 ± 116,76 µmol/L. Esses resultados foram estatisticamente 

significativos quando analisados pelo teste estatístico (p<0,05). As figuras 19, 20 e 21 

mostram os valores médios de glicemia de jejum, Hbglic e frutosamida, respectivamente. 

 

 

 

Figura 19: Valores médios ± SD de glicemia de jejum (mg/dL) para o grupo DTR, n=5 pré e 

pós treinamento resistido. 
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Figura 20: Valores médios ± SD de Hbglic (%) para o grupo DTR, n=5, pré e pós 

treinamento resistido. 

 

 

 

Figura 21: Valores médios ± SD de frutosamida (µmol/L) para o grupo DTR, n=5, pré e pós 

treinamento resistido, *p<0,05. 

 

 

 Analisando-se a figura 19 nota-se que não houve importante alteração nos valores de 

glicemia de jejum pré e pós treinamento resistido, resultado que discorda de Dunstan e col., 

2002; Maiorana e col., 2002; Baldi e Snowling, 2003 que relatam diminuição nos valores de 

* 
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glicose sanguínea após treinamento resistido, diminuição justificada por aumento na captação 

de glicose pela musculatura esquelética ativa. Esses estudos tiveram controle de ingesta 

alimentar, o que os diferenciam do presente estudo. Já Gary e col., 2011 relatam melhor 

controle glicêmico com decréscimo de glicemia na associação do treinamento resistido com o 

treinamento aeróbio, e não encontraram esse descréscimo após treinamento composto 

unicamente por exercícios resistidos. Vale ressaltar novamente que a mensuração dessa 

variável é momentânea, visto que pode sofrer alteraçõs por vários fatores como estresse, 

tempo de jejum para a coleta de sangue, além do tipo de ingesta alimentar prévia ao exame. 

 A análise da figura 20 também não mostra diferença estatística na Hbglic pré e pós 

treinamento resistido. Essa variável como já citada determina picos de glicemia nos últimos 

três meses prévios ao exame, tempo maior do que o tempo de treinamento desse estudo. Esses 

resultados estão de acordo com Church e col., 2010 que relatam diferença na Hbglic pós 

treinamento resistido somente quando esse está associado com o treinamento aeróbio e não 

quando esse treinamento é realizado isoladamente. 

 Em relação aos valores de frutosamida (figura 21), o grupo DTR apresentou diferenças 

significativas pós treinamento resistido, apresentando menores valores quando comparado 

com exames pré treinamento. Esse resultado indica melhor controle glicêmico para esses 

voluntários (BRASILEIRO e BOGLIOLO, 2000), já que a frutosamida é uma proteína que 

indica os picos de glicemia nos últimos sete a dez dias prévios à realização do exame 

laboratorial, mostrando, assim, melhor organização glicêmica com o treinamento resistido. 

 Já em relação aos valores lipídicos do grupo DTR, os resultados de colesterol total 

antes do treinamento resistido variaram de 166 a 208 mg/dL, com valor médio ± SD de 

186,40 ± 17,39 mg/dL. Após o treinamento resistido, esse valor médio ± SD foi de 177,00 ± 

31,06 mg/dL, variando de 150 a 210 mg/dL. A Δcolest total média ± SD foi de -9,40 ± 19,33 

mg/dL. Quando o teste t de Student foi aplicado para comparação desses dados mostrou 

diferenças significativas entre os valores pré e pós treinamento (p<0,05). Os resultados de TG 

variaram para esse grupo, antes do treinamento resistido, de 124 a 266 mg/dL, com média ± 

SD de 191,80 ± 59,20 mg/dL. Após o treinamento resistido, o valor médio ± SD de TG foi de 

168,50 ± 60,38 mg/dL, variando de um mínimo de 99 a um máximo de 231 mg/dL, com ΔTG 

média ± SD de -23,30 ± 19,48 mg/dL. Esses resultados de TG pré e pós treinamento resistido 

quando analisados pelo teste estatístico foram estatisticamente significativos (p<0,05). Os 

resultados de colesterol e de TG foram menores significativamente após o treinamento 

resistido. Os lípides como substrato energético mantém a produção de ATP em cargas de 

trabalho baixa à moderada (McARDLE e col., 2003), exatamente a intensidade de 
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treinamento resistido desse grupo. Esses resultados estão de acordo com O’Donovan e col., 

2005 que relaram decréscimo de valores de colesterol total e de TG em treinamento resistido 

realizado nos mesmos padrões desse estudo (seis semanas, três vezes por semana) com 

intensidade em torno de 45% de 1RM. Nesse mesmo estudo esses autores não encontram essa 

mesma resposta de decréscimo nesses índices após treinamento resistido realizado em 

intensidade maior, em torno de 80% de 1RM.  

 

V.2.2- ERGOESPIROMETRIA PRÉ E PÓS-TREINAMENTO RESISTIDO 

 

 Durante as ergoespirometrias realizadas nos voluntários do DTR com o monitor 

contínuo de glicose pré e pós treinamento resistido as seguintes variáveis foram analisadas e 

serão apresentadas abaixo: concentração de glicose inicial e final mensurada pelo monitor 

contínuo, FC e RMSSD nos momentos de repouso, no LA, na carga máxima e no Rec 4’ ergo 

e, PAS, PAD, PADif. e DP no repouso, na carga máxima e no Rec 4’ ergo. Também, como no 

grupo DTA, registrou-se VO2máx. e pulso máximo de oxigênio, variáveis identificadas na 

carga máxima do teste ergoespirométrico. Também serão apresentados os valores de 

concentração de glicose mensurados pelo monitor contínuo para determinação da cinética da 

concentração de glicose, registrados por 60 minutos, registro iniciado 10 minutos antes do 

início das ergoespirometrias. 

 A concentração de glicose inicial da ergoespirometria pré treinamento resistido variou 

de 171 a 398 mg/dL, com média ± SD de 241,80 ± 91,55 mg/dL. No final da ergoespirometria 

pré treinamento resistido essa concentração variou de 128 a 371 mg/dL, com média ± SD de 

207,40 ± 94,45 mg/dL. Após o treinamento físico, esse grupo apresentou concentração de 

glicose inicial na ergoespirometria variando de 132 a 358 mg/dL, com média ± SD de 217,20 

± 85,50 mg/dL. Nessa avaliação pós treinamento resistido, a concentração de glicose final 

média ± SD foi de 201,25 ± 89,10, variando de um mínimo de 88 a um máximo de 302 

mg/dL. Quando os valores de concentração de glicose iniciais e finais nas ergoespirometrias 

foram analisados pelo teste t de Student, bem como quando as ergoespirometrias foram 

comparadas entre si, não se observaram diferenças significativas (p>0,05). A Δglic inicial 

média ± SD das duas ergoespirometrias foi de -24,60 ± 53,59 mg/dL e a Δglic final foi de       

-6,15 ± 48,52 mg/dL. Esses valores médios de concentração de glicose podem sem melhor 

visualizados na figura 22. 
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Figura 22: Valores médios ± SD da concentração de glicose (mg/dL) iniciais e finais para o 

grupo DTR, n=5, nas ergoespirometrias pré e pós o treinamento resistido. 

 

 

 Observando-se a figura 22 nota-se que os valores de concentração de glicose 

mensurados pelo monitor contínuo durante as ergoespirometrias não apresentaram diferenças 

estatísticas nem entre cada ergoespirometria e nem quando se comparam ambos os testes. As 

duas ergoespirometrias realizadas pelos voluntários pré e pós o treinamento foram crescentes 

máximas. Há aumentos expressivos de glicemia após o LA em testes crescentes (LAPIN e 

col., 2007), em função de maior ativação simpática com estímulo intenso para glicogenólise 

hepática (EMHOFF e col., 2013). Dessa maneira, esperam-se incrementos de glicemia no 

final desse teste crescente. Ressalta-se aqui que a mensuração no monitor contínuo, realizada 

durante as ergoespirometrias, determina a concentração de glicose do LEC, e, como já citado, 

tem um atraso entre a elevação da concentração de glicose no plasma para esse local dessa 

determinação, podendo explicar o não incremento da concentração de glicose no final das 

ergoespirometrias. Ainda, nota-se nessa mesma figura que não houve alteração significativa 

entre as duas ergoespirometrias, não mostrando diferenças no valor pontual de concentração 

de glicose dos voluntários do grupo DTR quando são comparados esses valores pré e pós 

treinamento resistido. Esses resultados discordam de Maiorana e col., 2002; Baldi e Snowling, 

2003 que relatam menores valores glicêmicos em indivíduos submetidos a treinamento 
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resistido. Ressalta-se novamente que essa determinação é momentânea e pode sofrer 

variações em função de alimentação e/ou estresse. 

 Os valores de FC médios ± SD na ergoespirometria pré treinamento resistido nos 

momentos repouso, LA, carga máxima e Rec 4’ ergo foram, respectivamente, 71,00 ± 11,87 

bpm, 92,20 ± 9,15 bpm, 136,00 ± 30,26 bpm e 82,25 ± 9,18 bpm. Os valores médios ± SD de 

FC pós treinamento resistido na ergoespirometria nos mesmos momentos de avaliação do 

teste pré treinamento foram, respectivamente, de 72,80 ± 9,58 bpm, 107,40 ± 23,04 bpm, 

138,40 ± 28,69 bpm e 80,25 ± 14,03 bpm. Quando o teste t de Student foi aplicado notaram-se 

diferenças estatisticamente significativas em ambas as ergoespirometrias (p<0,05) entre os 

momentos repouso e LA, repouso e carga máxima, LA e carga máxima, LA e Rec 4’ ergo e 

carga máxima e Rec 4’ ergo. Já analisando os valores comparando-se os mesmos momentos 

entre as ergoespirometrias pré e pós treinamento resistido com o mesmo teste estatístico não 

se observaram diferenças significativas (p>0,05). A ΔFC foi, nos mesmos momentos de 

mensuração, respectivamente, de 1,80 ± 6,02 bpm, 15,20 ± 17,11 bpm, 2,40 ± 16,04 bpm e     

-2,00 ± 8,90 bpm. Esses valores estão apresentados na figura 23. 
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Figura 23: Valores médios ± SD de FC (bpm) para o grupo DTR, n=5, pré e pós o 

treinamento resistido na ergoespirometria nos momentos de repouso, LA, carga máxima 

(Máx) e no quarto minuto de recuperação (Rec 4’ ergo). As diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,05) foram: a: pré repouso x LA; b: pré repouso x Máx; d: pré LA x Máx; 

e: pré LA x Rec 4’ ergo; f: pré Máx x Rec 4’ ergo; g: pós repouso x LA; h: pós repouso x 

Máx; j: pós LA x Máx; k: pós LA x Rec 4’ ergo; l: pós Máx x Rec 4’ ergo. 

 

 

 Analisando-se a figura 23 nota-se que houve incremento dos valores de FC durante 

ambos os testes ergoespirométricos, garantindo incremento de fluxo sanguíneo para 

musculatura esquelética ativa e coração, retornando a mesma a valores próximos aos de 

repouso no período de recuperação. Esses resultados estão de acordo com Makikallo e col., 

2002 que relatam a importância do aumento de FC como um fator determinante da 

organização de débito cardíaco em qualquer tipo de exercício.  

 Ainda observando-se a mesma figura, nota-se que não houve diferença estatística entre 

os valores de FC comparando-se cada momento de mensuração entre as ergoespirometrias pré 

e pós treinamento resistido, resultados de acordo com Miyachi e col., 2004 que relatam que o 

treinamento resistido não possibilita adaptações expressivas em variáveis cardiovasculares. 

Ressalta-se aqui que, apesar da carga máxima na esteira não ter sido diferente entre os dois 

testes (8,60 ± 1,34 Km/h e 8,40 ± 1,52 Km/h, respectivamente para a ergoespirometria pré e 

pós treinamento, p>0,05 na comparação com o teste t de Student), o percentual da carga do 
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LA foi maior após o treinamento resistido (média de 62,79% na ergoespirometria pré 

treinamento para média de 76,19% no teste pós treinamento, resultados com diferenças 

significativas pelo teste t de Student – p<0,05), podendo refletir nesse resultado de FC. Esse 

resultado de incremento de intensidade do LA é esperado em treinamento aeróbio, mostrando, 

também, a possibilidade de adaptações fisiológicas após outro tipo de treinamento físico 

(adaptação não específica). 

 A variabilidade da FC a partir dos valores de RMSSD médios ± SD na 

ergoespirometria pré treinamento resistido nos momentos repouso, LA, carga máxima e Rec 

4’ ergo foram, respectivamente, 16,04 ± 8,35 mseg, 2,54 ± 0,61 mseg, 2,16 ± 0,43 mseg e 

13,80 ± 7,06 mseg. Esses valores médios ± SD atingidos pelos voluntários na 

ergoespirometria pós treinamento resistido nos mesmos momentos foram, respectivamente, de 

23,15 ± 6,01 mseg, 3,47 ± 0,32 mseg, 2,50 ± 0,41 mseg e 26,45 ± 6,52 mseg. Analisando-se 

pelo teste t de Student os valores entre os momentos de mensuração, ambas as 

ergoespirometrias apresentaram diferenças significativas entre os momentos de repouso e LA, 

repouso de carga máxima, LA e carga máxima, LA e Rec 4’ ergo, carga máxima e Rec 4’ 

ergo (p<0,05). Comparando-se as duas ergoespirometrias entre si em cada momento com o 

mesmo teste estatístico notam-se diferenças significativas entre elas nos momentos de repouso 

e de Rec 4’ ergo (p<0,05). A ΔRMSSD foi, em cada situação acima, respectivamente, de 7,11 

± 10,43 mseg, 0,93 ± 2,15 mseg, 0,34 ± 1,59 mseg e 12,65 ± 11,90 mseg. A figura 24 mostra 

esses valores médios de RMSSD para o grupo DTR. 
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Figura 24: Valores médios ± SD de RMSSD (mseg) para o grupo DTR, n=5, pré e pós o 

treinamento resistido na ergoespirometria nos momentos de repouso, LA, carga máxima 

(Máx) e no quarto minuto de recuperação (Rec 4’ ergo). As diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,05) foram: a: pré repouso x LA; b: pré repouso x Máx; d: pré LA x Máx; 

e: pré LA x Rec 4’ ergo; f: pré Máx x Rec 4’ ergo; g: pós repouso x LA; h: pós repouso x 

Máx; j: pós LA x Máx; k: pós LA x Rec 4’ ergo; l: pós Máx x Rec 4’ ergo; *: entre 

momentos das ergoespirometrias. 

 

 

 Analisando-se a figura 24, considerando-se a resposta de RMSSD em cada 

ergoespirometria, nota-se decréscimo significativo dos valores médios de RMSSD nos 

incrementos de carga (LA e Máx), com consequente decréscimo da participação 

parassimpática/vagal no controle autonômico cardíaco (TASK FORCE, 1996), permitindo, em 

função desse decréscimo, incrementos em FC, força e volume de ejeção, ajustes necessários 

para a manutenção de um esforço físico. Esses resultados corroboram com Haaksma e col., 

2003; Paschoa e col., 2006 que relatam a importância da maior função cardiovascular durante 

a execução de um exercício pelo ajuste autonômico, com diminuição da ativação 

parassimpática e aumento da atividade simpática nos sitemans fisiológicos.  

* 

* 
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 Ainda analisando-se a mesma figura, notam-se nos momentos de repouso e Rec 4’ 

ergo incrementos dos valores de RMSSD havendo, também, consequentemente, incremento 

da participação parassimpática no controle autonômico cardíaco. Dessa maneira, pode-se 

sugerir que o treinamento resistido possibilitou maior participação parassimpática no controle 

cardíaco, o que pode minimizar o comprometimento cardiovascular geralmente associado ao 

DM, resultados que corroboram com Javorka e col., 2008 e Thayer e col., 2010. 

 Os valores médios ± SD de PAS, PAD, PADif e suas variações (valores pós menos 

valores pré treinamento) para o grupo DTR na ergoespirometria pré e pós treinamento 

resistido estão apresentados na tabela 5. 

 Analisando-se estatisticamente pelo teste t de Student esses valores de PAS somente 

foram estatisticamente significativos os valores entre os momentos repouso e Máx e entre 

Máx e Rec 4’ ergo de ambas as ergoespirometrias (p<0,05). Quando comparados os valores 

em cada momento das duas ergoespirometrias, os mesmos não foram diferentes 

estatisticamente (p>0,05). A elevação da PAS durante o esforço físico assegura valores 

corretos de fluxo sanguíneo para musculatura esquelética ativa, concomitantemente com a 

elevação da FC, garantindo a manutenção do exercício (FILHO e col., 2007). Miyachi e col., 

2004 relatam que não há efeito hipotensivo após a realização de um treinamento resistido, 

resultado que corrobora com o presente estudo. Entretanto, Farinatti e Assis, 2000 relatam que 

o treinamento resistido, pode sim contribuir para diminuição de valores de PAS em indivíduos 

com leve a moderada hipertensão. Ressalta-se que os voluntários desse grupo não 

apresentavam como característica hipertensão arterial, já que, o valor pressórico médio dos 

voluntários está dentro da faixa de normalidade segundo a VI Diretriz da Associação 

Brasileira de Cardiologia, 2010. 

Analisando-se com o teste estatístico os valores de PAD entre os momentos em cada 

ergoespirometria bem como entre cada momento entre as ergoespirometrias pré e pós 

treinamento resistido não foram diferentes estatisticamente (p>0,05). Uma das respostas de 

PAD em um exercício crescente é a estabilização dos seus valores, resposta identificada nesse 

estudo, em função de equilíbrio nos leitos vasculares entre vasodilatação (musculatura 

esquelética ativa e coração) e vasoconstrição (leitos vasculares de musculatura esquelética 

inativa e vísceras) (REGENGA, 2000; McARDLE e col., 2003). A resposta da PAD desse 

estudo não foi diferente em função do treinamento resistido, resposta que corrobora com 

McCartney, 1998 e Miyachi e col., 2004 que relatam que o treinamento resistido não 

apresenta efeitos nos valores pressóricos de um indivíduo. 
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 Já os valores de PADif quando foram analisados pelo teste t de Student somente 

apresentaram diferenças significativas entre os momentos de repouso e carga máxima em 

ambas as ergoespirometrias (p<0,05). Quando cada momento de mensuração foi analisado 

comparando-se as ergoespirometrias pré e pós treinamento resistido não se observaram 

diferenças significativas (p>0,05). Os valores de PADif apresentaram incrementos 

significativos entre o respouso e na carga máxima da ergoespirometria, suportando a 

necessidade de maior perfusão periférica para a muscultura esquelética ativa no esforço físico, 

resultados de acordo com McArdle e col., 2003. Entre as duas ergoespirometrias não houve 

diferenças em nenhum dos momentos de mensuração da PADif, mostrando ser a mesma uma 

variável com resposta frente a um exercício físico independente do treinamento resistido. 

 Já os valores de DP médios ±SD na ergoespirometria pré treinamento resistido nos 

momentos repouso, carga máxima e Rec 4’ ergo foram, respectivamente, de 9704,80 ± 

1482,21 mmHg.bat/min, 23017,50 ± 3276,97 mmHg.bat/min e 11620,00 ± 1770,83 

mmHg.bat/min. Os valores médios ± SD de DP atingidos pelos voluntários na 

ergoespirometria pós treinamento resistido nos mesmos momentos foram, respectivamente, de 

9629,00 ± 1889,03 mmHg.bat/min, 25524,00 ± 4787,59 mmHg.bat/min e 12420,75 ± 3776,67 

mmHg.bat/min. Comparando-se esses valores pelo teste t de Student notaram-se diferenças 

estatisticamente significativas, em ambas as ergoespirometrias, entre os momentos de repouso 

e carga máxima e carga máxima e Rec 4’ ergo (p<0,05). Quando cada momento foi 

comparado pelo teste estatístico entre as ergoespirometrias, os valores de DP não foram 

estatisticamente significativos (p>0,05). A ΔDP foi, em cada situação, respectivamente, de     

-75,80 ± 1088,67 mmHg.bat/min, 2506,50 ± 6647,67 mmHg.bat/min e 800,08 ± 2414,31 

mmHg.bat/min. A figura 25 apresenta esses valores médios de DP. 

 

 



118 

 

 

Figura 25: Valores médios ± SD de DP (mmHg.bat/min) para o grupo DTR, n=5, pré e pós o 

treinamento resistido na ergoespirometria nos momentos de repouso, LA, carga máxima 

(Máx) e no quarto minuto de recuperação (Rec 4’ ergo), *p<0,05 estatística realizada nas 

condições pré e pós treinamento entre os momentos de repouso e Máx e Máx e Rec 4’ ergo. 

As diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) foram: b: pré repouso x Máx; f: pré 

Máx x Rec 4’ ergo; h: pós repouso x Máx; l: pós Máx x Rec 4’ ergo. 

 

 

 Analisando-se a figura 25 nota-se que houve importante incremento nos valores de DP 

do repouso para a carga máxima de ambas as ergoespirometrias, com decréscimo desse valor 

no Rec 4’ ergo. O DP, uma variável cardiovascular que denota o trabalho cardíaco, 

correlaciona PAS e FC e, portanto, apresenta incrementos significativos durante a prática de 

um exercício físico, pela necessidade de maior ajuste hemodinâmico e fluxo sanguíneo 

(LOPES e col., 2006). Quando as duas ergoespirometrias são comparadas entre si em cada 

momento dessa mensuração não há diferença significativa entre esses testes em relação a essa 

variável. Assim, o DP nesse estudo é uma variável que não apresentou diferenças em função 

do treinamento resistido. Ressalta-se aqui que não houve diferença significativa entre a carga 

máxima comparando-se os dois testes estatisticamente (8,60 ± 1,34 Km/h e 8,40 ± 1,52 Km/h, 

respectivamente para a ergoespirometria pré e pós treinamento; p>0,05) e, também, que essa 

vairável apresentou valor médio nas ergoespirometrias dentro da faixa de normalidade (até de 

b     h 

  f    l 
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40000 mmHg.bat/min), portanto, sem sobrecarga cardiovascular (PARK e col., 2007). Dessa 

maneira, o trabalho cardíaco não foi máximo na determinação para a carga máxima dos testes 

para esses voluntários, podendo ser a neuropatia da DM uma justificativa para a interrupção 

dos mesmos. 

 O VO2 máximo da ergoespirometria pré treinamento resistido apresentou valor médio 

± SD de 23,04 ± 5,57 ml(kg.min)
-1

, variando de um mínimo de 15,90 a um máximo de 30,02 

ml(kg.min)
-1

. Essa mesma variável na ergoespirometria pós treinamento resistido variou de 

21,80 a 42,00 ml(kg.min)
-1

, com média ± SD de 29,67 ± 9,14 ml(kg.min)
-1

. Analisando-se 

esses dados pelo teste t de Student não se notaram diferenças estatísticas (p>0,05). A ΔVO2 

máx média ± SD foi de 6,63 ± 7,23 ml(kg.min)
-1

. A figura 26 apresenta esses valores médios 

de VO2 máximo pré e pós treinamento resistido. 

 

 

 

Figura 26: Valores médios ± SD de VO2 máx. (ml(Kg.min)
-1

) para o grupo DTR, n=5, pré e 

pós o treinamento resistido na ergoespirometria. 

 

 

 A figura 26 apresenta os valores de VO2 máximo para o grupo DTR pré e pós 

treinamento, não mostrando diferença estatística entre os momentos de mensurações. 

Ressalta-se, ainda, que não houve diferença significativa entre os valores de carga máxima 

entre as duas ergoespirometrias (8,60 ± 1,34 Km/h e 8,40 ± 1,52 Km/h, respectivamente para 
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pré e pós treinamento resistido; p>0,05), justificando-se, assim, esses valores sem incremento 

significativo. Esses resultados estão de acordo com Church e col., 2010, que relatam não 

haver melhora dessa variável em treinamento resistido em função da especificidade de 

treinamento, já que é uma adaptação fisiológica importante do treinamento aeróbio dinâmico. 

Hoff e col., 2002 discordam desses resultados, já que um treinamento físico pode permitir 

adaptações fisiológicas inespecíficas a ele. Considera-se aqui que o tempo de treinamento 

desse estudo de seis semanas pode ter sido insuficiente para essa referida adaptação. 

 O pulso máximo de O2 da ergoespirometria pré treinamento resistido apresentou valor 

médio ± SD de 16,89 ± 1,03 ml/bat, variando de um mínimo de 15,89 ml/bat a um máximo de 

18,47 ml/bat. Essa mesma variável na ergoespirometria pós treinamento resistido variou de 

14,73 a 28,19 ml/bat, com média ± SD de 20,66 ± 5,85 ml/bat. Quando esses valores de pulso 

máximo de oxigênio pré e pós treinamento resistido foram analisados pelo teste t de Student 

não se observaram diferenças significativas (p>0,05). A ΔpulsoO2 média ± SD foi de 3,76 ± 

6,56 ml/bat. Os valores de pulso máximo de O2 podem ser melhor visualizados na figura 27. 

 

 

 

Figura 27: Valores médios ± SD de pulso máximo de O2 (ml/bat) para o grupo DTR, n=5, 

pré e pós o treinamento aeróbio na ergoespirometria. 
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 A figura 27 apresenta os valores médios de pulso máximo de oxigênio dos voluntários 

do grupo DTR comparando-se os valores pré e pós treinamento resistido. Como essa variável 

relaciona VO2 máximo e FC na carga máxima e, nenhuma dessas variáveis tiveram alterações 

significativas comparando resultados pré e pós treinamento resistido, não houve diferença 

estatística na mesma entre as duas ergoespirometrias. Ressalta-se aqui que o valor médio 

dessa variável para os voluntários desse grupo em ambas as ergoespirometrias está dentro da 

faixa de normalidade, de 14 a 17 ml/bat (BARROS e col., 2001). 

 A figura 28 apresenta um indivíduo do grupo DTR em relação ao controle glicêmico 

determinado pela análise do monitor contínuo da concentração de glicose nas 

ergoespirometrias pré e pós treinamento físico resistido, mostrando a cinética da concentração 

de glicose antes, durante esses testes e nos momentos sequenciais a eles. Essa mensuração 

ocorreu por 60 minutos, sendo iniciada nos 10 minutos antecendentes ao início dos referidos 

testes. 

 

 

 

Figura 28: Valores de concentração de glicose (mg/dL) do monitor contínuo para o 

voluntário JJ do grupo DTR nas ergoespirometrias pré e pós o treinamento resistido. As setas 

indicam início (  ) e término (↓) das ergoespirometrias. 

 

 

 Pode-se observar analisando-se a figura 28 que, para esse indivíduo, na curva de 

concentração de glicose pré treinamento resistido há ligeiro incremento dos valores 
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comparando-se o início e o final da ergoespirometria e, após esse momento, tendência à 

elevação desses valores até o final do registro. A elevação dos valores de glicose ao término 

da ergoespirometria é justificada pela necessidade desse substrato durante o exercício, 

principalmente após o LA, conseguida pela estimulação de glicogenólise hepática mediada 

por fatores neuro-endócrinos (EMHOFF e col., 2013). Já a elevação dos valores de 

concentração de glicose apresentada por esse voluntário até os momentos finais do registro 

sugere a maior lentificação da retirada do tônus simpático desproporcional à taxa metabólica 

(ESLER e col., 2001), com constante estímulo do processo de glicogenólise, sendo, 

possivelmente, um dos responsáveis pelos momentos de hiperglicemia que indivíduos 

diabéticos destreinados comumente podem apresentar, com concomitantes efeitos prejudiciais 

aos sistemas fisiológicos dos mesmos (SIGAL e KENNY, 2010; KARSTOFT e col., 2013). 

 Analisando-se na mesma figura a curva da concentração de glicose para esse indivíduo 

pós treinamento resistido nota-se que, como na curva pré treinamento, há redução nos valores 

de glicose no final da ergoespirometria. Ressalta-se que, a necessidade glicêmica do esforço 

promove incremento nos valores de glicose plasmática (EMHOFF e col., 2013) e, que a 

mensuração realizada pelo monitor contínuo tem um atraso para essa determinação, podendo 

ser a justificativa para esse resultado. Entretanto, pode-se observar que após a interrupção 

desse teste ergoespirométrico houve importante decréscimo nesses valores até o final do 

registro, atingindo nesse momento, valores bem menores aos do início da mensuração. Ainda, 

nota-se que por todo o registro pós treinamento resistido, esse voluntário diabético apresentou 

valores menores de concentração de glicose comparando com os mesmos valores na curva pré 

treinamento, sendo que, principalmente nos momentos finais desse registro, há uma 

importante diferença entre as respostas dessas duas curvas. Dessa maneira, esse diabético 

apresenta, após o treinamento resistido, melhor organização de concentração de glicose que 

reflete em melhora da cinética da curva de glicose observada nesse registro de monitorização 

contínua, resultado que corrobora com Dunstan e col., 2002; Baldi e Snowling, 2003 que 

relatam que o treinamento resistido promove aumento na captação de glicose pela 

musculatura esquelética ativa, contribuindo para diminuição nos valores de glicose sanguínea. 

A figura 29 apresenta os valores médios da concentração de glicose mensurados pelo 

monitor contínuo do grupo DTR nas ergoespirometrias pré e pós o treinamento resistido no 

tempo de 60 minutos, sendo iniciado o registro 10 minutos antes do início dos testes 

ergoespirométricos. 
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Figura 29: Valores médios da concentração de glicose (mg/dL) do monitor contínuo do 

grupo DTR (n=5), nas ergoespirometrias pré e pós o treinamento resistido. A seta indica o 

início das ergoespirometrias. 

 

 

 Analisando-se as respostas do grupo DTR nas ergoespirometrias pré e pós treinamento 

resistido nota-se que por todo o registro a média da concentração de glicose pós treinamento 

foi menor comparada com a curva pré treinamento, diferença que é mais visível nos 

momentos finais desses registros, mostrando tendência dessa condição experimental de 

apresentar valor médio de concentração de glicose menor pós treinamento resistido. Esses 

resultados estão de acordo com Dustan e col., 2002; Maiorana e col., 2002 e Baldi e 

Snowling, 2003 que relatam que o treinamento resistido é uma ferramenta importante para 

indivíduos diabéticos, por permitir melhor organização glicêmica em função, principalmente, 

de captação aumentada de glicose pela grande musculatura esquelética ativa, bem como 

melhor ação da insulina em seus receptores, permitindo valores menores de concentração de 

glicose sanguínea. Ressalta-se aqui que os estudos citados utilizaram maior intensidade de 

treinamento resistido (em torno de 75 a 85% de 1RM) comparado com a intensidade desse 

estudo (30% de 1RM), mostrando que, mesmo em cargas menores de treinamento físico 

resistido há maior recrutamento de glicose repercutindo em melhor cinética da concentração 

de glicose pós treinamento resistido. Ainda, esses resultados mais uma vez confirmam que o 

monitor contínuo de glicose é uma ferramenta importante para análise das modificações do 

treinamento físico na cinética da concentração de glicose para indvíduos diabéticos. 
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V.2.3- TESTE DE FADIGA EM LEG PRESS PRÉ E PÓS-TREINAMENTO 

RESISTIDO 

 

 Durante os testes de fadiga em leg press realizados pelos indivíduos do DTR com o 

monitor contínuo de glicose pré e pós o treinamento resistido, exatamente como no grupo 

DTA, foram determinadas as seguintes variáveis: concentração de glicose antes do início dos 

testes e ao final dos mesmos (inicial e final, respectivamente), FC, RMSSD, PAS, PAD, 

PADif e DP nos momentos de repouso, estágio 1 e último estágio desse teste e no quarto 

minuto de recuperação pós fadiga (Rec 4’fad). Ainda, foi avaliado o volume de exercício 

(produto entre o número de repetições e a carga do teste), além da análise dos valores de 

concentração de glicose mensurados pelo monitor contínuo para a determinação da cinética da 

concentração de glicose por 60 minutos, sendo o registro iniciado 10 minutos antes do início 

dos referidos testes. 

 A concentração de glicose inicial do teste de fadiga em leg press pré treinamento 

resistido variou de 91 a 292 mg/dL, com média ± SD de 195,80 ± 71,97 mg/dL. No final do 

teste de fadiga em leg press pré treinamento resistido essa concentração variou de 96 a 305 

mg/dL, com média ± SD de 196,40 ± 75,17 mg/dL. Após o treinamento resistido, esse grupo 

apresentou concentração de glicose inicial nessa mesma avaliação variando de 78 a 263 

mg/dL, com média ± SD de 182,80 ± 69,03 mg/dL. Nessa avaliação pós treinamento resistido 

a concentração de glicose final média ± SD foi de 166,20 ± 64,13, variando de um mínimo de 

68 a um máximo de 242 mg/dL. Comparando-se os valores iniciais e finais de ambos os testes 

de fadiga com o teste t de Student não se observaram diferenças significativas (p>0,05). 

Quando se comparou pelo teste estatístico os momentos iniciais e os finais entre os testes de 

fadiga pré e pós treinamento resistido notaram-se diferenças estatisticamente significativas em 

ambos os momentos (p<0,05). A Δglic inicial média ± SD do teste de fadiga em leg press foi 

de -13,00 ± 58,76 mg/dL e a Δglic final média ± SD desse teste foi de -30,20 ± 74,23 mg/dL. 

A figura 30 apresenta os valores médios de concentração de glicose durante os testes de 

fadiga pré e pós o treinamento resistido. 
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Figura 30: Valores médios ± SD de concentração de glicose (mg/dL) iniciais e finais para o 

grupo DTR, n=5, nos testes de fadiga pré e pós o treinamento resistido, *p<0,05 estatística 

realizada entre os testes de fadiga nos momentos iniciais e finais. 

 

 

 Analisando-se a figura 30 observa-se que não houve importante modificação nos 

valores de concentração de glicose inicial e final em nenhum dos testes de fadiga desse 

estudo. Sabe-se que a glicose é um importante substrato para a produção de ATP em 

exercícios de intensidade moderada a alta, intensidade desse teste de fadiga, e, também, sabe-

se que há glicogenólise hepática mediada por ativação simpática para permitir ajuste 

glicêmico durante um exercício físico (POWERS e HOWLEY, 2000; McARDLE e col., 

2003; NEGRÃO e BARRETO, 2005). É importante ressaltar que o incremento da glicose 

sanguínea é percebido em testes dinâmicos crescentes após o LA (PINHEIRO e 

BALDISSERA, 1997; SIMÕES e col., 1998) ou mesmo em testes realizados em 

equipamentos resistidos (SOUSA e col., 2013). O teste de fadiga no referido estudo é um teste 

não crescente de curta duração (média de 65,40 seg e 73,60 seg para o teste de fadiga pré e 

pós treinamento, respectivamente), além desse grupo ter apresentado volume de exercício 

maior no teste pós treinamento (figura 34). Ainda ressalta-se aqui que essa mensuração 

ocorreu pelo monitor contínuo, equipamento que mensura a concentração de glicose do LEC e 

portanto com atraso quando se comparam com valores da concentração de glicose plasmática. 

Toda explanação acima justifica a ausência de alterações entre esses valores iniciais e finais 

de cada teste de fadiga desse grupo. 

* 
* 
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 Ainda analisando-se a mesma figura, nota-se que, comparando os valores inciais e os 

finais entre os testes de fadiga houve decréscimo significativo em ambos os resultados pós 

treinamento resistido, podendo indicar melhora glicêmica após o treinamento resistido 

(ALBRIGHT e col., 2000; VANCEA e col., 2009), mesmo sendo essa mensuração 

dependente de outros fatores como alimentação e estresse. 

 Os valores de FC médios ± SD no teste de fadiga pré treinamento resistido nos 

momentos de repouso, estágio 1, último estágio e Rec 4’ fad foram, respectivamente, 75,00 ± 

16,32 bpm, 87,80 ± 19,19 bpm, 97,60 ± 20,37 bpm e 75,40 ± 11,15 bpm. Os valores médios ± 

SD de FC pós treinamento resistido no teste de fadiga nos mesmos momentos do primeiro 

teste foram, respectivamente, de 71,00 ± 9,00 bpm, 88,80 ± 21,83 bpm, 108,40 ± 20,84 bpm e 

75,20 ± 9,47 bpm. Quando o teste t de Student foi aplicado houve diferenças estatísticas nos 

testes de fadiga pré e pós treinamento resistido entre o repouso e estágio 1, repouso e último 

estágio e entre o último estágio e Rec 4’ fad (p<0,05). Quando se comparou cada momento 

entre o teste pré e o pós treinamento não se observaram diferenças estatisticamente 

significativas (p>0,05). A variação de FC (ΔFC) foi, nos mesmos momentos metabólicos, 

respectivamente, de -4,00 ± 15,38 bpm, 1,00 ± 10,10 bpm, 10,80 ± 16,48 bpm e -0,20 ± 9,44 

bpm. Esses valores podem ser melhor visualizados na figura 31. 
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Figura 31: Valores médios ± SD de FC (bpm) para o grupo DTR, n=5, pré e pós o 

treinamento resistido no teste de fadiga nos momentos de repouso, estágio 1, último estágio e 

no quarto minuto de recuperação (Rec 4’ fad). As diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) foram: a: pré repouso x estágio 1; b: pré repouso x último estágio; f: pré último 

estágio x Rec 4’ fad; g: pós repouso x estágio 1; h: pós repouso x último estágio; l: pós 

último estágio x Rec 4’ fad. 

 

 

 Pela figura 31 nota-se que houve incremento nos valores de FC a partir do respouso 

para os estágios do teste de fadiga, incremento que garante o fluxo sanguíneo para 

manutenção do esforço. Após o teste houve descréscimo dessa variável em função da 

diminuição do metabolismo pela interrupção do exercício. Esses resultados corroboram com 

Polito e Farinatti, 2003 que relatam a associação da elevação dos valores da pressão arterial 

com o incremento da FC para garantir fluxo sanguíneo para a musculatura esquelética ativa 

em exercício resistido, tipo de exercício do teste de fadiga. Comparando-se os dois testes de 

fadiga pré e pós treinamento resistido pela mesma figura não se notaram diferenças 

estatísticas entre eles, inferindo portanto, que os voluntários do grupo DTR desse estudo não 

apresentaram bradicardia de repouso nem em cargas submáximas após o treinamento 

resistido, adaptação comum em exercícios dinâmicos (PICHOT  e col., 2000; YAMAMOTO 

e col., 2001; McARDLE e col., 2003). Vale ressaltar que a intensidade do treinamento 
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resistido desse estudo foi baixa e pode estimular da mesma maneira que o treinamento aeróbio 

dinâmico o sistema cardiovascular para ganhos adaptativos de melhora de função 

(GHORAYEB e col., 1999; NEGRÃO e BARRETO, 2005), resultado não observado nesse 

estudo. Pode ser que o tempo de treinamento resistido do presente estudo tenha sido 

insuficiente para essa adaptação. 

 A variabilidade de FC expressa pelos valores de RMSSD médios ± SD no teste de 

fadiga pré treinamento resistido nos momentos repouso, estágio 1, último estágio e Rec 4’ fad 

foram, respectivamente, 20,80 ± 8,47 mseg, 11,70 ± 5,91 mseg, 3,96 ± 2,71 mseg e 20,62 ± 

8,36 mseg. Esses mesmos valores médios ± SD pós treinamento resistido no teste de fadiga 

foram, respectivamente, de 23,95 ± 5,18 mseg, 12,67 ± 2,21 mseg, 2,62 ± 0,38 mseg e 28,17 

± 3,14 mseg. Quando os testes estatísticos foram aplicados considerando cada teste de fadiga, 

ambos os testes apresentaram diferenças significativas entre os momentos de repouso e 

estágio 1, repouso e último estágio, estágio 1 e último estágio, estágio 1 e Rec 4’ fad e último 

estágio e Rec 4’ fad (p<0,05). Quando comparados os dois testes de fadiga em cada momento 

de mensuração pelo teste t de Student não houve diferenças significativas (p>0,05). A 

variação de RMSSD (ΔRMSSD) foi em cada situação acima, respectivamente, de 3,15 ± 6,46 

mseg, 0,97 ± 8,80 mseg, -1,33 ± 2,82 mseg e 7,55 ± 6,49 mseg. Esses resultados podem ser 

melhor visualizados na figura 32. 
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Figura 32: Valores médios ± SD de RMSSD (mseg) para o grupo DTR, n=5, pré e pós o 

treinamento resistido no teste de fadiga nos momentos de repouso, estágio 1, último estágio e 

no quarto minuto de recuperação (Rec 4’ fad). As diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) foram: a: pré repouso x estágio 1; b: pré repouso x último estágio; d: pré estágio 1 e 

último estágio; e: pré estágio 1 e Rec 4’ fad; f: pré último estágio x Rec 4’ fad; g: pós repouso 

x estágio 1; h: pós repouso x último estágio; j: pós estágio 1 e último estágio; k: pós estágio 1 

e Rec 4’ fad l: pós último estágio x Rec 4’ fad. 

 

 

 Analisando-se a figura 32, considerando-se os testes de fadiga pré e o pós treinamento 

resistido, nota-se que houve decréscimo nos valores de RMSSD nos estágios do teste de 

fadiga, indicando retirada da participação parassimpática no controle autonômico do coração 

durante a execução do referido teste, possibilitando efeito positivo para incremento de força 

de contração, volume de ejeção, FC, PA e, consequentemente fluxo sanguíneo, incrementos 

necessários para a manutenção de um exercício resistido, corroborando com Paschoa e col., 

2006. Após a interrupção do exercício físico, na fase de recuperação há retorno da ação 

parassimpática/vagal, com incremento nos valores de RMSSD, resultado observado no Rec 4’ 

fad e de acordo com Pichot e col., 2000. Pela mesma figura, observa-se que não há diferenças 

significativas quando se comparam os valores de RMSSD em cada momento de mensuração 
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entre o teste de fadiga pré e o pós treinamento resistido. Há estudos relatando o aumento da 

ação parassimpática após treinamento físico (PICHOT e col., 2000; YAMAMOTO e col., 

2001; ESCO e col., 2010), que resulta em aumentos nos valores de RMSSD e bradicardia de 

repouso e, também, em cargas submáximas de trabalho físico, resultados não observados no 

presente estudo. Ressalta-se aqui a diferença do tempo de treinamento físico desse estudo para 

os demais que relatam esse incremento em RMSSD, o que pode ser um fator determinante 

para essa variável quando os indivíduos são submetidos a um treinamento resistido. 

 Os valores médios ± SD de PAS, PAD, PADif e suas variações (valores pós menos 

valores pré treinamento) para o grupo DTR no teste de fadiga pré e pós treinamento resistido 

estão apresentados na tabela 6. 

 Analisando-se estatisticamente pelo teste t de Student os valores de PAS houve 

diferenças significativas em ambos os testes de fadiga entre os momentos de repouso e estágio 

1, repouso e último estágio, estágio 1 e último estágio, estágio 1 e Rec 4’ fad e e último 

estágio e Rec 4’ fad (p<0,05). Quando comparados os valores em cada momento do teste de 

fadiga pré treinamento com o mesmo momento do teste pós não houve diferença 

estatisticamente significativa (p>0,05). Nota-se que houve incremento de PAS nos estágios 

dos testes de fadiga pré e pós treinamento resistido e decréscimo da mesma no período de 

recuperação. Esse incremento possibilita incremento de fluxo sanguíneo em função de um 

esforço físico e, com sua interrupção, há retorno pressórico para valores basais (NEGRÃO e 

BARRETO, 2005). Comparando-se cada momento entre ambos os testes nota-se que não há 

diferença estatística, sendo que, assim, o grupo DTR desse estudo não apresentou melhoras 

hemodinâmicas em repouso e cargas submáximas de trabalho físico pós treinamento resistido. 

Esses resultados estão de acordo com McCartney, 1998 e Miyachi e col., 2004 que relatam 

que o treinamento resistido não apresenta efeitos expressivos nos valores pressóricos de um 

indivíduo. Vale ressaltar que o volume de exercício do teste de fadiga pós treinamento 

resistido foi maior comparado com o teste pré treinamento (figura 34), significando que houve 

maior exigência hemodinâmica no teste pós sem incrementos pressóricos no último estágio do 

referido teste. 
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Analisando-se com o teste estatístico os valores de PAD entre os momentos de 

mensuração do teste de fadiga pré treinamento resistido houve diferença significativa entre 

repouso e estágio 1, repouso e último estágio, estágio 1 e Rec 4’ fad e entre último estágio e 

Rec 4’ fad (p<0,05). Essa mesma análise estatística entre os momentos do teste de fadiga pós 

treinamento apresentou diferenças entre os momentos de repouso e Rec 4’ fad e entre o último 

estágio e Rec 4’ fad (p<0,05). Quando comparados os valores em cada momento do teste de 

fadiga pré treinamento com o mesmo momento do teste pós não houve diferença 

estatisticamente significativa (p>0,05). A resposta de PAD para os voluntários do grupo DTR 

no teste de fadiga pré treinamento foi de incremento durante os estágios do teste, resposta 

esperada em indivíduos com sobrecarga cardíaca visto que os mesmos apresentam alteração 

vascular com alteração de resistência vascular periférica. Vale ressaltar aqui que os 

voluntários desse estudo com DM possivelmente apresentam tal alteração em função das 

lesões vasculares provocadas pela hiperglicemia (FERRANNINI e CUSHMAN, 2012). 

Analisando-se os valores de PAD do teste de fadiga pós treinamento, não se observam o 

incremento dessa variável nos estágios do teste de fadiga, o que indica melhor organização de 

resistência vascular periférica dos voluntários diabéticos e, consequentemente, melhor 

resposta de PAD pelo treinamento resistido. Ainda, nota-se nesse teste pós treinamento que 

houve decréscimo significativo de PAD no Rec 4’fad, indicando melhor organização de fluxo 

periférico no período de recuperação. Esses resultados não estão de acordo com Miyachi e 

col., 2004, que relatam não ter encontrado nenhum resultado expressivo na PAD após 

treinamento resistido.  

Comparando-se ambos os testes de fadiga – pré e pós treinamento resistido, não se 

observam diferenças significativas entre eles em cada momento de mensuração de PAD. 

Entretanto, vale ressaltar o incremento de carga do teste de fadiga pós treinamento para esse 

grupo, podendo indicar menor sobrecarga vascular (carga de trabalho maior para uma mesma 

resposta pressórica). 

 Já os valores de PADif quando foram analisados pelo teste t de Student somente 

apresentaram diferenças significativas no teste de fadiga pós treinamento físico entre os 

momentos de repouso e estágio 1, repouso e último estágio, repouso e Rec 4’ fad, estágio 1 e 

último estágio, último estágio e Rec 4’ fad (p<0,05). Quando cada momento de mensuração 

foi analisado comparando-se os testes de fadiga pré e pós treinamento resistido se observaram 

diferenças significativas no estágio 1, último estágio e Rec 4’ fad (p<0,05). Esses resultados 

comparando-se os momentos de mensuração no teste de fadiga pós treinamento resistido 

indicam melhor perfusão tecidual periférica em função do treinamento físico. Vale ressaltar 
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que essa resposta é dependente ou do incremento da PAS ou da melhor complacência vascular 

que permite o decréscimo de PAD, sendo esse último resultado o que foi mais expressivo 

nesse estudo, contribuindo para esse incremento observado na PADif. Esse resultado é 

importante para os voluntários desse estudo já que a DM tende a diminuir a complacência 

vascular dos mesmos, contribuindo para dificuldade de perfusão tecidual periférica, 

principalmente durante exercício físico (FERRANNINI e CUSHMAN, 2012). 

 Os valores de DP médios ± SD no teste de fadiga pré treinamento resistido nos 

momentos repouso, estágio 1, último estágio e Rec 4’ fad foram, respectivamente, 9017,80 ± 

1892,80 mmHg.bat/min, 11822,80 ± 2779,72 mmHg.bat/min, 15366,40 ± 3421,11 

mmHg.bat/min e 9519,80 ± 1703,30 mmHg.bat/min. Esses mesmos valores médios ± SD pós 

treinamento resistido no teste de fadiga foram, respectivamente, de 9334,80 ± 1201,65 

mmHg.bat/min, 12695,60 ± 3837,10 mmHg.bat/min, 17500,80 ± 4202,25 mmHg.bat/min e 

10493,20 ± 2270,73 mmHg.bat/min. Quando o teste t de Student foi aplicado nos valores de 

DP do teste de fadiga pré treinamento resistido houve diferença significativa entre os 

momentos de repouso e estágio 1, repouso e último estágio, estágio 1 e último estágio, estágio 

1 e Rec 4’ fad e entre último estágio e Rec 4’ fad (p<0,05). Analisando-se com esse teste 

estatístico os valores no teste de fadiga pós treinamento resistido houve diferenças 

significativas entre os momentos de repouso e estágio 1, repouso e último estágio, estágio 1 e 

último estágio e entre o último estágio e Rec 4’ fad (p<0,05). Quando comparados os dois 

testes de fadiga considerando cada momento de mensuração não houve diferenças 

significativas entre os valores de DP (p>0,05). A variação de DP (ΔDP) foi em cada situação 

acima, respectivamente, de 317,00 ± 1637,45 mmHg.bat/min, 872,80 ± 2837,64 

mmHg.bat/min, 2134,40 ± 3735,18 mmHg.bat/min e 973,40 ± 1466,83 mmHg.bat/min. Esses 

resultados podem ser melhor visualizados na figura 33. 
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Figura 33: Valores médios ± SD de DP (mmHg.bat/min) para o grupo DTR, n=5, pré e pós o 

treinamento resistido nos testes de fadiga nos momentos de repouso, estágio 1, último estágio 

e no quarto minuto de recuperação (Rec 4’ fad). As diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) foram: a: pré repouso x estágio 1; b: pré repouso x último estágio; d: pré estágio 1 e 

último estágio; e: pré estágio 1 e Rec 4’ fad; f: pré último estágio x Rec 4’ fad; g: pós repouso 

x estágio 1; h: pós repouso x último estágio; j: pós estágio 1 e último estágio; l: pós último 

estágio x Rec 4’ fad. 

 

 

 Analisando-se a figura 33 nota-se que houve incremento de DP do repouso para os 

estágios do teste de fadiga, havendo decréscimo do mesmo no quarto minuto de recuperação. 

O incremento durante o esforço dessa variável determina o aumento do trabalho cardíaco 

proporcional ao aumento da carga metabólica do esforço físico, resultado de acordo com 

Polito e col., 2004. De maneira inversa, a recuperação com o retorno do metabolismo para 

níveis basais faz com que haja retorno das variáveis cardíacas e, também desse trabalho 

cardíaco para valores de repouso (sem diferença significativa entre repouso e Rec 4’ fad). 

Ressalta-se aqui que em nenhum dos testes de fadiga houve valores de DP fora do limite de 

segurança para o sistema cardiovascular, acima de 40000 mmHg.bat/min (PARK e col., 

2007), indicando a possibilidade do trabalho resistido, mesmo em esforços próximos à fadiga 
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como no caso deste teste especificamente desse estudo, resultados que corroboram com 

Berent e col., 2011.  

Ainda analisando-se essa figura, notam-se que não houve diferenças nessa variável 

ente os testes pré e pós treinamento resistido, resultado que está de acordo com Polito e 

Farinati, 2003. Vale ressaltar que o volume máximo de exercício no teste de fadiga foi maior 

pós treinamento resistido comparado com o teste pré treinamento (Figura 34), mostrando que, 

mesmo com maior intensidade de esforço, não houve sobrecarga cardiovascular que levasse a 

incrementos patológicos no DP, sugerindo um efeito positivo do treinamento resistido nessa 

variável e, também, nesse sistema. 

 O volume de exercício durante essa avaliação pré treinamento resistido variou de um 

mínimo de 2688 Kg a um máximo de 10600 Kg, com média ± SD de 5153,60 ± 3116,80 Kg. 

Essa variável pós treinamento resistido apresentou média ± SD de 6864,80 ± 2749,89 Kg, 

variando de 3672 Kg a 10600 Kg. A Δvol.exerc. média ± SD foi de 1711,20 ± 1799,71 Kg. 

Analisando-se esses valores pelo teste t de Student houve diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,05). A figura 34 apresenta esses valores de volume de exercício para o 

grupo DTR. 

 

 

 

Figura 34: Valores médios ± SD de volume de exercício (carga.repetição) (Kg) para o grupo 

DTR, n=5, pré e pós o treinamento resistido no teste de fadiga em leg press. *p<0,05. 

 

* 
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 Nota-se pela figura 34 que houve incremento do volume de exercício no teste de 

fadiga pós treinamento resistido. Esse resultado é esperado em função da avaliação do teste de 

fadiga ser um tipo de exercício resistido e o equipamento leg press ser um dos equipamentos 

da rotina de treinamento dos voluntários do grupo DTR, sendo, portanto, um resultado de 

especificidade desse treinamento (NEDER e NERY, 2003; NEGÃO e BARRETO, 2005). O 

fato dos voluntários do grupo DTR conseguirem realizar número de repetição, bem como 

carga de trabalho maior no teste de fadiga pós treinamento resistido, é um indicativo de 

adaptações musculares e cardiovasculares que permitem esse resultado, como a melhor e o 

maior recrutamento de fibras musculares para o exercício, a melhor eficiência das unidades 

motoras para organização de gênese de contração, bem como incremento na velocidade 

contrátil, proporcionando maior produção de força/torque ao esforço (ROUBENOFF, 2001). 

 A figura 35 apresenta um indivíduo do grupo DTR em relação ao controle glicêmico 

determinado pela análise do monitor contínuo da concentração de glicose durante a realização 

dos testes de fadiga em leg press pré e pós treinamento físico resistido, mostrando a cinética 

da concentração de glicose antes, durante e após a realização desses testes. Esse registro foi 

realizado por 60 minutos, iniciado 10 minutos antes do início dos testes de fadiga. 

 

 

 

Figura 35: Valores de concentração de glicose (mg/dL) do monitor contínuo para o 

voluntário JS do grupo DTR nos testes de fadiga pré e pós o treinamento resistido. A seta 

indica o início dos testes de fadiga. 
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 Analisando-se a figua 35 nota-se que os valores de ambas as curvas para esse 

indivíduo diabético ficou quase estável até aproximadamente 30 minutos do registro, 

havendo, em seguida, respostas divergentes entre elas: a curva pré treinamento resistido 

apresentou elevação desses valores e a curva pós treinamento, decremento. Assim, para esse 

indivíduo submetido a treinamento resistido desse estudo, houve, após treinamento resistido, 

melhor cinética da concentração de glicose, refletindo adaptações benéficas desse tipo de 

treinamento no controle glicêmico, corroborando com Castaneda e col., 2002; Ibañez e col., 

2005 que relatam que o treinamento realizado com exercícios resistidos contribui para melhor 

e maior captação de glicose pela musculatura esquelética ativa, contribuindo para menores 

valores de glicose sanguínea. Ressalta-se que esse decremento da concentração de glicose 

observado no final do registro do teste de fadiga pós treinamento ocorreu após a realização de 

um único exercício resistido com a participação de grande massa muscular (leg press), 

exercício realizado por um período curto de tempo. Provavelmente se fossem vários 

exercícios resistidos, como os realizados em um treinamento em forma de circuito, a redução 

da concentração de glicose poderia ser muito maior, havendo a possibilidade da cinética dessa 

curva ficar ainda com melhor organização glicêmica. 

A figura 36 mostra os valores médios da concentração de glicose mensurados pelo 

monitor contínuo do grupo DTR nos testes de fadiga pré e pós treinamento resistido por 60 

minutos, sendo o registro iniciado 10 minutos antes do início dos referidos testes. 
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Figura 36: Valores médios da concentração de glicose (mg/dL) do monitor contínuo do 

grupo DTR (n=5), nos testes de fadiga pré e pós o treinamento resistido. A seta indica o início 

dos testes de fadiga. 

 

 

 Analisando-se as curvas da concentração de glicose dos valores médios para o grupo 

DTR pré e pós treinamento resistido notam-se que, apesar dos valores iniciais serem os 

mesmos para as duas curvas, há diferenças importante entre elas a partir do início dos testes 

de fadiga, sendo que, na curva pré treinamento, há incremento desses valores até o momento 

final do registro e, na curva pós treinamento, decréscimo dos mesmos. Essa resposta na curva 

pós treinamento resistido sugere efetividade desse tipo de treinamento em melhorar a cinética 

da concentração de glicose para a população desse estudo, resposta possível provavelmente 

pelas alterações positivas no transporte de glicose (GLUTs), bem como na ação da insulina 

em seus receptores, permitindo menores valores glicêmicos pós treinamento, resultados de 

acordo com Boulé e col., 2001; Sigal e Kenny, 2010. E, novamente, o monitor contínuo de 

glicose foi uma ferramenta interessante que permitiu a análise das alterações positivas na 

cinética da concentração de glicose para indivíduos diabéticos submetidos a treinamento 

físico resistido. 
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V.3- GRUPO DIABÉTICO CONTROLE (GDC) 

 

 Os indivíduos diabéticos controle realizaram as mesmas avaliações dos diabéticos com 

treinamento aeróbio e resistido pré e pós seis semanas de intervalo sem intervenção de 

qualquer tipo de treinamento físico. Os resultados das avaliações são apresentados a seguir. 

 

V.3.1- AVALIAÇÕES ANTROPOMÉTRICAS E CLÍNICAS PRÉ E PÓS SEIS 

SEMANAS SEM INTERVENÇÃO DE TREINAMENTO FÍSICO 

 

 O peso do grupo GDC inicial variou de um mínimo de 88,70 Kg a um máximo de 

123,40 Kg, com média ± SD de 101,38 ± 13,82 Kg. Após as seis semanas sem intervenção de 

qualquer tipo de treinamento físico, o peso desse grupo variou de 89,20 a 124,20 Kg, com 

média ± SD de 101,90 ± 13,84 Kg. Comparando-se os resultados iniciais e após as seis 

semanas sem intervenção de exercício com o teste t de Student não houve diferenças 

estatisticamente significativas (p>0,05). A Δpeso média ± SD desse grupo foi de 0,52 ± 0,41 

Kg. Os resultados de manutenção de peso corporal desse grupo sem intervenção de 

treinamento estão de acordo com Chacra, 2001; Boulé e col., 2003; Negrão e Barreto, 2005; 

que relatam que essa variável pode se manter, como nesse estudo, e até aumentar em 

diabéticos que não realizam treinamento físico regular. A manutenção de uma taxa metabólica 

basal sem estímulos para aumentos, como ocorre na ausência de uma atividade física regular 

mantém o peso corporal em um período de tempo relativamente curto, como as seis semanas 

entre os testes de avaliações desse grupo GDC. Vale ressaltar que o sedentarismo promove 

diminuição do metabolismo na condição metabólica basal, havendo a possibilidade de 

aumento no peso corporal (ACSM, 2003). 

 Em relação aos exames laboratoriais, os valores de glicemia de jejum do grupo GDC 

inicial variou de 114 a 309 mg/dL, com média ± SD de 217,20 ± 86,39 mg/dL. Após o 

intervalo sem treinamento físico, o valor médio da glicemia de jejum foi de 242,60 ± 86,98 

mg/dL, variando de 134 a 311 mg/dL, com Δglicj média ± SD de 25,40 ± 71,95 mg/dL. 

Aplicando-se o teste t de Student não houve diferenças estatisticamente significativas nesses 

valores antes e após as seis semanas sem intervenção de treinamento (p>0,05). A 

hemoglobina glicada inicial desse grupo variou de um mínimo de 6,5 a um máximo de 10,9%, 

com média ± SD de 8,90 ± 1,94 %. Após as seis semanas sem treinamento, esse valor médio 

± SD foi de 9,50 ± 1,90 %, variando de 6,5 a 11,2 %. A ΔHbglic média ± SD foi de 0,60 ± 

1,48 %. Não houve diferenças estatisticamente significativas comparando esses valores de 
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Hbglic aplicando-se o teste estatístico específico (p>0,05) Já o valor médio ± SD de 

frutosamida inicial do GDC foi de 273,20 ± 80,28 µmol/L, variando de um mínimo de 157 

µmol/L a um máximo de 372 µmol/L. O valor de frutosamida após as seis semanas desse 

grupo sem treinamento variou de 162 a 448 µmol/L, com média ± SD de 302,60 ± 108,03 

µmol/L. A Δfrut média ± SD foi de 29,40 ± 34,00 µmol/L. Analisando-se esses resultados de 

frutosamida antes e após as seis semanas sem intervenção de exercício com o teste t de 

Student não se notaram diferenças estatisticamente significativas (p>0,05). 

 Os valores médios de glicemia de jejum, Hbglic e frutosamida do grupo GDC podem 

ser melhor visualizados nas figuras 37, 38 e 39. 

 

 

 

Figura 37: Valores médios ± SD de glicemia de jejum (mg/dL) para o grupo GDC, n=5, pré e 

pós as semanas sem treinamento. 
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Figura 38: Valores médios ± SD de Hemoglobina Glicada (Hbglic) (%) para o grupo GDC, 

n=5, pré e pós as semanas sem treinamento. 

 

 

 

 

Figura 39: Valores médios ± SD de frutosamina (µmol/L) para o grupo GDC, n=5, pré e pós 

as semanas sem treinamento. 
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 Analisando-se as figuras 37, 38 e 39 notam-se que nenhuma dessas variáveis 

apresentaram diferenças significativas entre os exames pré e pós as semanas sem intervenção 

de treinamento físico. Ambos os valores médios de glicemia de jejum (figura 37) estão em 

níveis maiores do que a normalidade e vale considerar que sua mensuração é dependente do 

momento da coleta do exame de sangue, já que é influenciada pela ingesta calórica prévia, 

tempo correto do jejum para a realização do exame, pelo uso de medicamentos e pelo nível de 

estresse do indivíduo (estímulo adrenérgico). Os valores de Hbglic (figura 38) estão acima 

dos valores de normalidade em ambas as avaliações e, como já citado, são referentes à 

hiperglicemia de um período superior a seis semanas, tempo entre as avaliações desse grupo, 

não sendo esperado, portanto, importantes alterações nessa variável. Já quando se analisa a 

frutosamida (figura 39) nota-se que houve aumento desse valor pós as semanas sem 

intervenção de treinamento, apesar de não ter sido diferente estatisticamente quando 

comparado pelo teste estatístico. Considerando-se a primeira avaliação, antes das seis 

semanas sem intervenção de treinamento físico, seus valores médios estavam dentro da faixa 

de normalidade, que é de 205 a 285 µmol/L e, após essas semanas, seu valor médio está acima 

dessa faixa de normalidade (de 273,20 para 302,60 µmol/L, respectivamente). Essa proteína 

demonstra valor de hiperglicemia nos últimos sete dias que antecedem a realização do exame 

laboratorial e, considerando que todos os indivíduos aumentaram esse valor, pode-se sugerir 

aumentos hiperglicêmicos para essa população. Segundo Olbrich e col., 2010, muitas 

alterações metabólicas podem ocorrer em função da ausência de treinamento físico, o 

chamado sedentarismo, alterações essas que levam ao aumento de risco cardiovascular, risco 

já aumentado nessa população pelas prórpias alterações da DM (CHUDYK e PETRELLA, 

2011; FRADKIN e RODGERS, 2013). 

 Já em relação aos valores lipídicos do grupo GDC, os resultados de colesterol total 

antes das seis semanas sem intervenção de treinamento físico variaram de 166 a 249 mg/dL, 

com valor médio ± SD de 205,80 ± 31,31 mg/dL. Após essas seis semanas, esse valor médio 

± SD foi de 208,60 ± 49,62 mg/dL, variando de 151 a 287 mg/dL. A Δcolest total média ± SD 

foi de 2,80 ± 20,80 mg/dL. Os resultados iniciais de TG variaram para esse grupo de um 

mínimo de 144 a um máximo de 531 mg/dL, com média ± SD de 333,80 ± 165,21 mg/dL. 

Após as seis semanas sem qualquer tipo de treinamento físico, o valor médio ± SD de TG foi 

de 288,00 ± 115,86 mg/dL, variando de um mínimo de 148 a um máximo de 470 mg/dL, com 

ΔTG média ± SD de -45,80 ± 124,33 mg/dL. Tanto os valores de colesterol total como os de 

TG antes e após as seis semanas sem exercício não apresentaram diferenças significativas 

quando foram analisados com o teste estatístico t de Student (p>0,05). 
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Os valores de colesterol total e de TG não foram diferentes entre as avaliações pré e 

pós as semanas sem intervenção de treinamento físico, resultados esperados já que essas 

variáveis são influenciadas pela alimentação (BALDUCCI e col., 2012), determinante não 

controlado nesse estudo, bem como pela prática regular de treinamento físico (LAROSE e 

col., 2010), atividade não exercida pelos voluntários desse grupo. 

 

V.3.2- ERGOESPIROMETRIA PRÉ E PÓS SEIS SEMANAS SEM INTERVENÇÃO 

DE TREINAMENTO 

 

 Durante as ergoespirometrias realizadas nos indivíduos do GDC com o monitor de 

glicose pré e pós as seis semanas sem intervenção de qualquer tipo de treinamento físico as 

mesmas variáveis consideradas nos outros grupos foram analisadas e serão apresentadas 

abaixo: concentração de glicose inicial e final (determinadas pelo monitor contínuo de 

glicose), FC e sua variabilidade expressa pelos valores de RMSSD nos momentos de repouso, 

no LA, na carga máxima e no Rec 4’ ergo e, PAS, PAD, PADif. e DP no repouso, no final da 

ergoespirometria (carga máxima) e no Rec 4’ ergo. Também como no grupo DTA registrou-

se VO2 máximo e pulso máximo de oxigênio, variáveis identificadas na carga máxima do 

teste ergoespirométrico. Ainda serão apresentados os valores de concentração de glicose 

mensurados pelo monitor contínuo para determinação da cinética da glicose por 60 minutos, 

sendo o registro iniciado 10 minutos antes do início das ergoespirometrias. 

 A concentração de glicose inicial da ergoespirometria antes das semanas sem 

intervenção de treinamento físico variou de 98 a 398 mg/dL, com média ± SD de 206,60 ± 

122,70 mg/dL. No final dessa mesma ergoespirometria a concentração de glicose variou de 80 

a 371 mg/dL, com média ± SD de 187,80 ± 113,40 mg/dL. Após as seis semanas sem 

treinamento físico, esse grupo apresentou concentração de glicose inicial na ergoespirometria 

variando de 98 a 342 mg/dL, com média ± SD de 204,80 ± 93,57 mg/dL. Nessa última 

avaliação, a concentração de glicose final média ± SD foi de 196,60 ± 103,80, variando de um 

mínimo de 80 a um máximo de 365 mg/dL. Analisando-se todos os valores de concentração 

de glicose dessa avaliação (inicial pré e final pré; inicial pós e final pós; inicial pré e pós; final 

pré e pós) com o teste t de Student não se observaram diferenças estatisticamente 

significativas (p>0,05). A Δglic inicial média ± SD dessa ergoespirometria foi de -1,80 ± 

72,50 mg/dL e a Δglic final foi de 8,80 ± 40,82 mg/dL. A figura 40 apresenta esses valores 

médios de concentração de glicose durante as ergoespirometrias. 
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Figura 40: Valores médios ± SD de concentração de glicose (mg/dL) iniciais e finais para o 

grupo GDC, n=5, nas ergoespirometrias pré e pós as semanas sem treinamento. 

 

 

 Nota-se pela figura 40 que não houve alteração da concentração de glicose mensurada 

pelo monitor contínuo em nenhum momento do teste ergoespirométrico, nem mesmo quando 

se comparam os dois testes nos valores iniciais e finais. A glicose sanguínea é um substrato 

importante para a manutenção de uma atividade física, principalmente em cargas de trabalho 

físico acima do limiar anaeróbio (SIMÕES e col., 1998), em função da hiperativação 

simpática que ocorre a partir desse momento, permitindo intensa glicogenólise hepática 

(EMHOFF e col., 2013). Ressalta-se aqui, como já citado, que a mensuração da concentração 

de glicose pelo monitor contínuo é do LEC, com certo atraso na mensuração da concentração 

de glicose plasmática, justificando a ausência de incremento nesses valores após a realização 

das ergoespirometrias, testes que foram máximos crescentes para os voluntários. Entre os 

testes não houve variação de carga máxima: o valor de carga máxima média ± SD na 

ergoespirometria pré as semanas sem treinamento foi de 9,20 ± 0,84 km/h e na 

ergoespiroemtria pós essas semanas de 8,60 ± 1,34 Km/h, sem diferenças estatisticamente 

significativas quando comparadas pelo teste t de Student (p>0,05). A similaridade entre as 

cargas máximas das duas ergoespirometrias sugere respostas de glicose também sem variação 

nesses testes. 
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 Os valores de FC médios ± SD na ergoespirometria prévia às seis semanas sem 

intervenção de treinamento nos momentos repouso, LA, carga máxima e Rec 4’ ergo foram, 

respectivamente, 79,40 ± 8,85 bpm, 120,20± 21,43 bpm, 163,00 ± 36,21 bpm e 89,80 ± 13,72 

bpm. Os valores médios ± SD de FC pós seis semanas sem treinamento físico na 

ergoespirometria nos mesmos momentos de avaliação do primeiro teste foram, 

respectivamente, de 75,80 ± 13,93 bpm, 113,20 ± 25,88 bpm, 160,60 ± 37,98 bpm e 92,20 ± 

12,46 bpm. Quando esses resultados entre as ergometrias foram comparados com o teste t de 

Student notaram-se diferenças estatísticas na ergoespirometria pré entre os valores de repouso 

e LA, repouso e carga máxima, LA e carga máxima, LA e Rec 4’ ergo e carga máxima com 

Rec 4’ ergo (p<0,05). Já na comparação estatística com o mesmo teste na ergoespirometria 

pós foram diferentes significantemente os valores entre repouso e LA, repouso e carga 

máxima, repouso e Rec 4’ergo, LA e carga máxima, LA e Rec 4’ergo e, também, carga 

máxima e Rec 4’ergo. Analisando-se com o mesmo teste estatístico os momentos entre as 

duas ergoespirometrias somente foi diferente significativamente o momento de Rec 4’ ergo, 

sendo maior o valor de FC após as semanas sem intervenção de treinamento físico (p<0,05). 

A ΔFC foram, nos mesmos momentos de mensuração, respectivamente, de -3,60 ± 13,50 

bpm, -7,00 ± 6,48 bpm, -2,40 ± 8,44 bpm e 2,40 ± 1,82 bpm. A figura 41 mostra os valores 

médios de FC antes e após as semanas sem realização de treinamento físico do grupo GDC. 
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Figura 41: Valores médios ± SD de FC (bpm) para o grupo GDC, n=5, pré e pós as semanas 

sem treinamento na ergoespirometria nos momentos de repouso, LA, carga máxima (Máx) e 

no quarto minuto de recuperação (Rec 4’ ergo). As diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) foram: a: pré repouso x LA; b: pré repouso x Máx; c: pré repouso x Rec 4’ ergo; d: 

pré LA x Máx; e: pré LA x Rec 4’ ergo; f: pré Máx x Rec 4’ ergo; g: pós repouso x LA; h: 

pós repouso x Máx; j: pós LA x Máx; k: pós LA x Rec 4’ ergo; l: pós Máx x Rec 4’ ergo; *: 

entre momentos das ergoespirometrias. 

 

 

 Quando se analisa a figura 41 observam-se que ambas as ergoespirometrias 

apresentaram incrementos de FC, já que o incremento dessa variável contribui com o 

incremento de fluxo sanguíneo necessário para manutenção do esforço físico, incremento esse 

proporcional à exigência da carga metabólica do exercício. Esses resultados corroboram com 

Tulppo e col., 1998; Makikallo e col., 2002; Neder e Nery, 2003, que relatam que há aumento 

de FC proporcional às cargas de trabalho físico. O decréscimo da FC durante a recuperação, 

assim, é um ajuste hemodinâmico para o retorno correto de fluxo sanguíneo, proporcional ao 

retorno parassimpático/vagal no ajuste autonômico cardíaco (NAKAMURA e col., 2005).  

Comparando-se as duas ergoespirometrias ainda pela figura 41, notam-se que os 

valores de FC foram diferentes significativamente no Rec 4’ ergo, sendo maior na 

recuperação da ergoespirometria pós as semanas sem treinamento físico. Essa reposta de 

maior efeito cronotrópico positivo no coração é um determinante de maior sobrecarga 
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cardíaca, resposta esta piorada pelo sedentarismo. O sedentarismo é considerado hoje como 

um fator negativo para prognóstico de doença e risco cardiovasculares (ACSM, 2003) 

principalmente para indivíduos diabéticos (LI, 2010). Ressalta-se aqui que essa resposta de 

maior FC no momento Rec 4’ ergo após as semanas sem intervenção de treinamento físico, 

não pode ser relacionada com cargas máximas diferentes, já que as velocidades máximas das 

ergoespirometrias não foram diferentes significativamente, mostrando uma piora na ação 

autonômica parassimpática na modulação cardíaca em momentos de recuperação após o 

esforço físico nessa população diabética que não realizou treinamento físico regular. Essa 

resposta é suportada pela resposta dos valores de RMSSD. 

 A variabilidade de FC expressa pelos valores de RMSSD médios ± SD na 

ergoespirometria antes do período sem treinamento físico nos momentos repouso, LA, carga 

máxima e Rec 4’ ergo foram, respectivamente, 21,44 ± 5,57 mseg, 2,94 ± 0,62 mseg, 2,42 ± 

0,51 mseg e 20,56 ± 5,28 mseg. Esses valores médios ± SD atingidos pelos voluntários na 

ergoespirometria após as seis semanas sem intervenção de treinamento físico, nos mesmos 

momentos, foram, respectivamente, de 16,72 ± 8,40 mseg, 2,30 ± 0,29 mseg, 1,96 ± 0,13 

mseg e 14,38 ± 7,03 mseg. Quando os resultados de cada ergoespirometria foram comparados 

com o teste t de Student foram diferentes significativamente em ambas ergoespirometrias os 

valores entre repouso e LA, repouso e carga máxima, LA e carga máxima, LA e Rec 4’ ergo, 

bem como entre carga máxima e Rec 4’ ergo (p<0,05). Comparando-se os momentos entre as 

ergoespirometrias aplicando-se o mesmo teste estatístico foram diferentes significativamente 

no repouso e no Rec 4’ ergo (p<0,05). A ΔRMSSD foi, em cada situação acima, 

respectivamente, de -4,72 ± 3,09 mseg, -0,64 ± 0,73 mseg, -0,46 ± 0,55 mseg e -6,18 ± 2,78 

mseg. Esses valores médios de RMSSD podem ser melhor visualizados na figura 42. 
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Figura 42: Valores médios ± SD de RMSSD (mseg) para o grupo GDC, n=5, pré e pós as 

semanas sem treinamento na ergoespirometria nos momentos repouso, final e no quarto 

minuto de recuperação (Rec 4’ ergo). As diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) 

foram: a: pré repouso x LA; b: pré repouso x Máx; d: pré LA x Máx; e: pré LA x Rec 4’ 

ergo; f: pré Máx x Rec 4’ ergo; g: pós repouso x LA; h: pós repouso x Máx; j: pós LA x 

Máx; k: pós LA x Rec 4’ ergo; l: pós Máx x Rec 4’ ergo; *: entre momentos das 

ergoespirometrias. 

 

 

 Analisando-se a figura 42 nota-se que houve diminuição dos valores de RMSSD 

comparando o repouso com os momentos de esforço em ambas as ergoespirometrias, 

expressando o decréscimo da atividade parassimpática no controle autonômico cardíaco, 

ajuste importante para permitir elevação da força de contração, do volume de ejeção, bem 

como ajustes de elevações pressóricas e cronotropismo durante esforço físico. Esses 

resultados estão de acordo com Task Force, 1996; Mounier e col., 2003. Comparando-se nas 

duas ergoespirometrias (pré e pós às semanas sem intervenção de treinamento físico) os 

valores de RMSSD durante o exercício (no momento do LA e na carga máxima), valores que 

indicam a retirada vagal e consequentemente maior participação simpática na organização 

cardiovascular ao esforço, não se notam diferenças significativas. Entretanto, analisando-se os 
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momentos de repouso e Rec 4’ ergo e comparando-se os mesmos testes, nota-se que após as 

seis semanas sem intervenção de treinamento físico houve decréscimo dos valores de 

RMSSD, havendo nesses momentos, portanto, menor participação parassimpática na 

modulação autonômica cardíaca. Dessa maneira, esses resultados sugerem que as seis 

semanas sem exercício físico regular da população desse estudo foi suficiente para piorar o 

ajuste autonômico cardíaco. Esses resultados corroboram com Vanderlei e col., 2009; Thayer 

e col., 2010 que relatam que o sedentarismo é um fator complicador para a piora do ajuste 

vagal no controle cardíaco. Vale ressaltar que a população diabética apresenta como 

consequência da doença denervação autonômica com piora da modulação parassimpática 

(JAVORKA e col., 2008), podendo, assim, o sedentarismo ser um intensificador desse 

problema. 

 Os valores médios ± SD de PAS, PAD, PADif e suas variações (valores pós menos 

valores pré treinamento) para o grupo GDC na ergoespirometria pré e pós as semanas sem 

treinamento físico estão apresentados na tabela 7. 

Quando o teste t de Student foi aplicado para os valores de PAS houve diferenças 

significativas para essa variável para a ergoespirometria realizada antes das semanas sem 

treinamento físico entre os momentos de mensuração de repouso e carga máxima, repouso e 

Rec 4’ ergo e entre a carga máxima e Rec 4’ ergo (p<0,05). Quando os momentos da 

ergoespiroemetria pós as semanas sem treinamento foram analisados pelo mesmo teste 

estatístico, bem como quando cada momento de mensuração foi comparado entre ambas as 

ergoespirometrias não se observaram diferenças significativas (p>0,05). Observando-se os 

valores de PAS na tabela 7 nota-se aumento pressórico do repouso para o final da 

ergoespirometria, incremento esse que ajusta o fluxo sanguíneo na proporção da carga de 

trabalho físico associado ao incremento da FC. O fluxo sanguíneo em exercício deve ser 

maior para manter a atividade da musculatura esquelética ativa e do próprio coração. No 

período de recuperação há necessidade de retorno do fluxo sanguíneo a valores basais com 

consequente descréscimo nos valores de PAS, que ocorre em função do ajuste baroceptivo e 

do retorno vagal na modulação cardíaca (KIM e col., 2011; EMHOFF e col., 2013). 

Comparando-se as duas esgoespirometrias nota-se que não houve diferença significativa entre 

os momentos de mensuração de PAS, e, justifica-se esse resultado em função da carga 

máxima das ergoespirometrias pré e pós às semanas sem treinamento também não serem 

diferentes, mostrando a mesma exigência pressórica em ambos os testes. 
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 Analisando-se na tabela 7 os valores de PAD nota-se que não houve alteração da 

resposta dessa variável nos momentos de mensuração das ergoespirometrias. Aplicando-se o 

teste t de Student não se observaram diferenças significativas quando foram comparados os 

momentos de mensuração dessa variável nos testes ergoespirométricos nem quando cada 

momento foi comparado entre ambas as ergoespirometrias para esse grupo (p>0,05). Essa 

manutenção dos valores de PAD em exercício considerando-se indivíduos sedentários, 

população desse grupo é uma resposta esperada e está de acordo com Polito e Farinatti, 2003. 

Entretanto, para populações com disfunções cardiovasculares, como podem ser considerados 

os indivíduos diabéticos em função das modificações vasculares que essa doença propicia, 

espera-se que haja elevação de PAD durante exercícios de até 15 mmHg como uma 

dificuldade vascular em organizar o fluxo sanguíneo em esforço (BRAUNWALD, 1999), 

resposta não observada. 

Quando se analisa os valores de PADif pelo teste t de Student somente foi diferente 

significativamente na ergoespirometria pré às semanas sem treinamento entre os momentos de 

repouso e carga máxima e entre a carga máxima e o Rec 4’ ergo (p<0,05). Esse mesmo teste 

estatístico aplicado nos valores entre os momentos da ergoespirometria pós as semanas sem 

treinamento físico mostrou diferença significativa entre o repouso e a carga máxima (p<0,05). 

O aumento de PADif observada na tabela 7 ocorre em função da realização de um exercício 

físico, mostrando ajuste hemodinâmico a esse esforço, com aumento de fluxo sanguíneo 

periférico, resultado de efeitos cronotrópico e inotrópico positivos, maior volume sistólico e 

correta complacência vascular (SOUZA e col., 2004). Dessa maneira, com a interrupção do 

exercício, na fase de recuperação, há decréscimo dessa variável, como observada nessa 

mesma tabela, mostrando novo ajuste hemodinâmico agora no retorno do fluxo sanguíneo a 

valores basais de taxa metabólica (ROSA e col., 2006). Comparando-se agora os momentos 

entre as ergoespirometrias observa-se importante diferença no momento final, sendo menor o 

valor de PADif após as semanas sem intervenção de treinamento físico. Considerando-se 

novamente que não houve diferença estatística entre as cargas máximas das 

ergoespirometrias, esse resultado indica uma piora da complacência vascular e, 

consequentemente piora da perfusão periférica. 

 Já os valores de DP médios ± SD na primeira ergoespirometria do grupo GDC nos 

momentos repouso, final da ergoespirometria (carga máxima) e Rec 4’ ergo foram, 

respectivamente, de 10931,00 ± 931,99 mmHg.bat/min, 30835,20 ± 6152,50 mmHg.bat/min e 

11723,00 ± 1385,68 mmHg.bat/min. Os valores médios ± SD de DP atingidos pelos 

voluntários na ergoespirometria pós as semanas sem qualquer intervenção de treinamento nos 
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mesmos momentos foram, respectivamente, de 9802,00 ± 1889,35 mmHg.bat/min, 25994,00 

± 8870,99 mmHg.bat/min e 12101,00 ± 1603,22 mmHg.bat/min. Quando esses resultados 

foram comparados pelo teste t de Student, analisando-se a ergoespirometria pré semanas sem 

intervenção, foram diferentes significativamente os valores entre repouso e a carga máxima 

dessa ergoespirometria e entre a carga máxim e Rec 4’ ergo (p<0,05). Analisando-se a 

ergoespirometria pós as semanas sem treinamento físico, diferenças significativas foram 

encontradas entre repouso e carga máxima desse teste, repouso e Rec 4’ ergo e entre a carga 

máxima e Rec 4’ ergo (p<0,05). Comparando-se os momentos de mensuração entre as 

ergoespirometrias não se observaram diferenças significativas com a aplicação do referido 

teste estatístico (p>0,05). A ΔDP foi, em cada situação de mensuração, respectivamente, de    

-905,40± 1363,79 mmHg.bat/min, -4118,00 ± 5137,39 mmHg.bat/min e 439,40 ± 977,00 

mmHg.bat/min. Esses valores podem ser melhor visualizados na figura 43. 

 

 

 

Figura 43: Valores médios ± SD de DP (mmHg.bat/min) para o grupo GDC, n=5, pré e pós 

as semanas sem treinamento na ergoespirometria nos momentos repouso, final e no quarto 

minuto de recuperação (Rec 4’ ergo). As diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) 

foram: b: pré repouso x Máx; f: pré Máx x Rec 4’ ergo; h: pós repouso x Máx; i: pós repouso 

x Rec 4’ ergo; l: pós Máx x Rec 4’ ergo. 
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 Os valores de DP refletem o trabalho cardíaco e, espera-se que com o incremento 

metabólico de um esforço físico um incremento no DP e, com a redução da atividade física, 

decréscimo nessa variável - resultado desse estudo que corrobora com Lopes e col., 2006; 

Park e col., 2007. Comparando-se as duas ergoespirometrias nos diferentes momentos de 

mensuração não se observaram diferenças significativas, resposta essa novamente explicada 

pela ausência de qualquer intervenção que pudesse alterar essa resposta entre as avaliações 

ergoespirométricas, como treinamento físico ou mesmo alteração em medicamentos. 

Também, não há diferença no caso da comparação do momento final das ergoespirometrias, 

pela carga máxima desses dois testes dos voluntários desse grupo ser similar, exigindo, assim, 

o mesmo trabalho cardíaco máximo. 

 O VO2 máximo da ergoespirometria pré as semanas sem treinamento do GDC 

apresentou valor médio ± SD de 28,87 ± 8,26 ml(kg.min)
-1

, variando de um mínimo de 18,07 

a um máximo de 38,50 ml(kg.min)
-1

. Essa mesma variável na ergoespirometria após as seis 

semanas sem treinamento físico regular variou de 15,90 a 30,02 ml(kg.min)
-1

, com média ± 

SD de 24,56 ± 7,52 ml(kg.min)
-1

. Os resultados dessa variável comparados pelo teste t de 

Student não foram diferentes significativamente entre as ergoespirometrias pré e pós as 

semanas sem treinamento físico (p>0,05). A ΔVO2 máx média ± SD foi de -4,31 ± 6,47 

ml(kg.min)
-1

. A figura 44 mostra esses valores médios de VO2 máximo para esse grupo. 

 

 

 

Figura 44: Valores médios ± SD de VO2 máximo (ml(Kg.min)
-1

) para o grupo GDC, n=5, pré 

e pós as semanas sem treinamento na ergoespirometria. 
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 Observando-se a figura 44 notam-se que os valores de VO2 máximo não foram 

diferentes comparando-se as duas ergoespirometrias. O incremento nos valores de VO2 

máximo ocorre em função de um treinamento físico realizado de maneira regular, mais 

especificamente no treinamento aeróbio, mas, também, possível a partir de um treinamento 

resistido, principalmente se a carga desse treinamento resistido for de leve a moderada 

(VALKEINEN e col., 2010). Dessa maneira era esperado que os voluntários sem a 

intervenção do treinamento não tivessem alterações nos valores dessa variável. Vale 

considerar que os indivíduos diabéticos apresentam valores menores de VO2 máximo 

(ADEKUNLE e AKINTOMIDE, 2012) e, também, que essa população não apresentou 

valores diferentes durante os testes ergoespirométricos nem de carga máxima e nem de 

intensidade de LA, justamente pela ausência de qualquer intervenção que pudesse alterar 

essas respostas funcionais. 

 O pulso máximo de O2 da ergoespirometria pré semanas sem treinamento apresentou 

valor médio ± SD de 17,82 ± 4,34 ml/bat, variando de um mínimo de 12,64 a um máximo de 

24,37 ml/bat. Essa mesma variável na ergoespirometria após as semanas sem treinamento 

variou de 11,12 a 17,15 ml/bat, com média ± SD de 15,20 ± 2,35 ml/bat. Quando esses 

resultados foram analisados pelo teste t de Student, não foram observadas diferenças 

significativas (p>0,05). A ΔpulsoO2 média ± SD entre os testes pré e pós as semanas sem 

intervenção de treinamento foi de -2,63 ± 3,25 ml/bat. A figura 45 mostra esses valores de 

pulso máximo de O2 antes e após as semanas sem intervenção de qualquer treinamento físico 

para o grupo GDC. 
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Figura 45: Valores médios ± SD de pulso máximo de O2 (ml/bat) para o grupo GDC, n=5, 

pré e pós as semanas sem treinamento físico na ergoespirometria. 

 

 

 Como o pulso máximo de oxigênio é correlacionado de maneira direta com o VO2 

máximo (BARROS e col., 2001) e, essa variável não apresentou diferenças significativas 

entre as ergoespirometrias pré e pós as semanas sem intervenção de treinamento, notam-se, 

analisando-se a figura 45, que os valores de pulso máximo de oxigênio não foram diferentes 

entre as duas ergoespirometrias. 

 A figura 46 apresenta um indivíduo do grupo GDC em relação ao controle glicêmico 

determinado pela análise do monitor contínuo da concentração de glicose antes, durante e 

após a realização das ergoespirometrias pré e pós as semanas sem treinamento físico regular, 

mostrando a cinética da glicose durante esses testes e nos momentos sequenciais a eles. Esse 

regitro ocorreu por 60 minutos e foi iniciado 10 minutos antes dos referidos testes. 
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Figura 46: Valores da concentração de glicose (mg/dL) do monitor contínuo para o 

voluntário BO do grupo GDC nas ergoespirometrias pré e pós o treinamento resistido. As 

setas indicam início (  ) e o término (↓) das ergoespirometrias. 

 

 

 Nota-se pela figura 46 que as curvas de ambos os testes são similares em relação à 

cinética da concentração de glicose, com incrementos desses valores no final do registro. 

Entretanto, há diferença em relação aos valores reais da concentração de glicose, 

apresentando esse indivíduo diabético valores maiores na curva após as semanas sem a 

realização de treinamento físico supervisionado. Esses resultados corroboram com Chudyk e 

Petrella, 2011; Fradkin e Rodgers, 2013 que relatam que o sedentarismo pode contribuir para 

piora nos valores glicêmicos em indivíduos diabéticos, significando aumento nos riscos das 

alterações da DM. Ressalta-se ainda, que a elevação dos valores da concentração de glicose 

apresentada por esse indivíduo em ambos os testes no final do registro, também ocorreu nas 

avaliações prévias aos treinamentos aeróbio e resistido para os voluntários do grupo DTA e 

do grupo DTR, respectivamente, reafirmando a possibilidade desse resultado estar 

relacionado à estimulação excessiva de glicogenólise pela ação simpática que parece ser mais 

importante quando associada à ausência de treinamento regular. 

A figura 47 mostra os valores médios da concentração de glicose mensurados pelo 

monitor contínuo do grupo GDC nas ergoespirometrias pré e pós as semanas sem treinamento 
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físico em um tempo total de 60 minutos, sendo o registro iniciado 10 minutos antes dos testes 

ergoespirométricos. 

 

 

 

 

Figura 47: Valores médios da concentração de glicose (mg/dL) do monitor contínuo do 

grupo GDC (n=5), nas ergoespirometrias pré e pós as semanas sem treinamento físico 

supervisionado. A seta indica o início das ergoespirometrias. 

 

 

 A cinética dos valores médios da concentração de glicose para esse grupo sem 

treinamento não é diferente quando se comparam os testes ergoespirométricos pré e pós as 

semanas sem treinamento físico supervisionado, apresentando certa estabilização desses 

valores por todo o período de registro. Entretanto, observa-se que há valor maior da 

concentração de glicose no teste pós as semanas sem treinamento físico regular, sugerindo 

que o sedentarismo pode piorar a organização glicêmica já comprometida pelas alterações do 

DM (CHUDYK e PETRELLA, 2011; FRADKIN e RODGERS, 2013). Novamente como na 

figura 41, nota-se tendência à elevação nos valores de concentração de glicose ao final do 

registro em ambas as curvas, sugerindo ser o sedentarismo também um responsável por 

incrementos nos valores de concentração de glicose para indivíduos com DM. 

 

 



158 

 

V.3.3- TESTE DE FADIGA EM LEG PRESS PRÉ E PÓS SEIS SEMANAS SEM 

INTERVENÇÃO DE TREINAMENTO 

 

 Durante os testes de fadiga em leg press realizadas nos indivíduos do grupo GDC com 

o monitor contínuo de glicose antes e após as seis semanas sem intervenção de treinamento 

físico, exatamente como no grupo DTA e DTR, foram avaliadas as seguintes variáveis: 

concentração de glicose mensurada pelo monitor contínuo inicial e final, FC, RMSSD, PAS, 

PAD, PADif e DP nos momentos de repouso, estágio 1 e último estágio do teste de fadiga 

para cada voluntário e no quarto minuto de recuperação pós fadiga (Rec 4’fad). Ainda, foi 

avaliado o volume de exercício (produto entre o número de repetições e a carga do teste), 

além dos valores de concentração de glicose mensurados pelo monitor contínuo para 

determinação da cinética da glicose registrados por 60 minutos, sendo o registro iniciado 10 

minutos antes dos testes de fadiga. 

 A concentração de glicose inicial do teste de fadiga em leg press prévio às semanas 

sem treinamento variou de 171 a 265 mg/dL, com média ± SD de 213,00 ± 41,84 mg/dL. No 

final desse mesmo teste a concentração de glicose variou de 142 a 278 mg/dL, com média ± 

SD de 204,60 ± 57,26 mg/dL. Após as semanas sem treinamento, esse grupo apresentou 

concentração de glicose inicial nessa mesma avaliação variando de 188 a 394 mg/dL, com 

média ± SD de 257,00 ± 87,00 mg/dL, e,  concentração de glicose final média ± SD foi 

253,80 de ± 97,48, variando de um mínimo de 173 a um máximo de 400 mg/dL. Aplicando-se 

o teste t de Student para a comparação desses valores não se observaram diferenças 

significativas quando se compararam os valores inicial e final de cada teste de fadiga 

(p>0,05). Já quando se compararam os dois testes de fadiga, os valores iniciais e os valores 

finais foram diferentes significativamente, sendo os valores de concentração de glicose do 

teste de fadiga pós as semanas sem intervenção de treinamento maiores (p<0,05). A Δglic 

inicial média ± SD do teste de fadiga em leg press do grupo GDC foi de 44,00 ± 83,84 mg/dL 

e a Δglic final média ± SD desse mesmo teste foi de 49,20 ± 72,89 mg/dL. Esses valores de 

concentração de glicose podem ser melhor visualizados na figura 48. 

 

 



159 

 

 

Figura 48: Valores médios ± SD da concentração de glicose (mg/dL) iniciais e finais no teste 

de fadiga para GDC, n=5, pré e pós as semanas sem treinamento, *p<0,05 estatística realizada 

entre os testes de fadiga nos momentos iniciais e finais. 

 

 

 Analisando-se a figura 48 nota-se que não houve alteração da concentração de glicose 

mensurada pelo monitor contínuo entre os momentos iniciais e finais em ambos os testes de 

fadiga. A glicose como substrato energético é metabolizada para a produção de ATP em 

exercícios, incluindo os de curta duração (ZANUSO e col., 2009), como é o teste de fadiga 

desse estudo. Entretanto, ressalta-se que a concentração de glicose mensurada do monitor 

contínuo não é a mesma mensurada no plasma sanguíneo em função da distância entre esse 

local e o LEC, local da referida mensuração pelo monitor, justificando-se, assim, a 

similaridade desses valores.  

Ainda pela figura 48, quando se compararam os valores inicial e final entre os dois 

testes de fadiga notam-se valores maiores no teste pós as semanas sem intervenção do 

treinamento comparados com o teste pré. Apesar da determinação isolada dessa variável ser 

dependente entre outras coisas da ingesta alimentar, o maior valor na concentração de glicose 

* * 
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pós as semanas sem treinamento pode ser indicativo de piora do controle glicêmico para os 

indivíduos diabéticos desse grupo, simplesmente justificado pela ausência de atividade física 

nessas semanas entre os dois referidos testes. Bianco e col., 2013 relatam importante relação 

entre o sedentarismo e a piora do controle glicêmico em diabéticos tipo II, corroborando com 

os resultados desse estudo. 

 Os valores de FC médios ± SD no teste de fadiga prévio às semanas sem treinamento 

nos momentos de repouso, estágio 1, último estágio e Rec 4’ fad foram, respectivamente, 

78,60 ± 16,41 bpm, 101,40 ± 35,60 bpm, 123,40 ± 34,85 bpm e 82,80 ± 21,63 bpm. Os 

valores médios ± SD de FC após as seis semanas sem treinamento no teste de fadiga nos 

mesmos momentos do primeiro teste foram, respectivamente, de 80,60 ± 13,61 bpm, 104,60 ± 

33,89 bpm, 119,20 ± 31,01 bpm e 86,60 ± 17,13 bpm. Quando o teste t de Student foi 

aplicado houve diferenças estatísticas nos dois testes de fadiga entre o repouso e o último 

estágio, estágio 1 e último estágio e último estágio e Rec 4’ fad (p<0,05). Quando se 

comparou cada momento entre o teste pré e o pós as semanas sem treinamento não se 

observaram diferenças estatisticamente significativas (p>0,05). A variação de FC (ΔFC) foi, 

nos mesmos momentos metabólicos, respectivamente, de 2,00 ± 5,79 bpm, 3,20 ± 5,54 bpm,  

-4,20 ± 14,60 bpm e 3,80 ± 7,46 bpm. Esses valores podem ser melhor visualizados na figura 

49. 
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Figura 49: Valores médios ± SD de FC (bpm) para o grupo GDC, n=5, pré e pós o 

treinamento aeróbio no teste de fadiga nos momentos de repouso, estágio 1, último estágio e 

no quarto minuto de recuperação (Rec 4’ fad). As diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) foram: b: pré repouso x último estágio; d: pré estágio 1 x último estágio; f: pré 

último estágio x Rec 4’ fad; h: pós repouso x último estágio; j: pós estágio 1 x último estágio; 

l: pós último estágio x Rec 4’ fad. 

 

 

 A figura 49 mostra importante incremento durante a execução do exercício, 

incremento que suporta o incremento de fluxo sanguíneo necessário para manter a atividade 

motora e metabólica da musculatura esquelética ativa, resultados que corroboram com Polito 

e Farinatti, 2003. O sedentarismo promove sobrecarga cardíaca com valores maiores de FC 

para cargas submáximas de trabalho físico (GHORAYEB e col., 1999; NEGRÃO e 

BARRETO, 2005; BIANCO e col., 2013), resultado não observado nesse estudo, visto que 

não há diferenças entre os dois testes de fadiga em nenhum momento de mensuração. 

Ressalta-se aqui que talvez o tempo para a piora no cronotropismo com a ausência de 

treinamento físico regular pode ser superior ao tempo de seis semanas, tempo entre as 

b    h 

d     j 

f      l 
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avaliações desse estudo. Cooper e col., 2012, analisaram um tempo de sedentarismo de seis 

meses e observaram piora em condições metabólicas e cardiovasculares em diabéticos tipo II, 

com comprometimento de resposta de cronotropismo para cargas submáximas de trabalho 

físico. 

 Já a variabilidade da FC expressa pelos valores de RMSSD médios ± SD no teste de 

fadiga prévio às semanas sem treinamento nos momentos repouso, estágio 1, último estágio e 

Rec 4’ fad foram, respectivamente, 20,60 ± 8,09 mseg, 13,78 ± 6,73 mseg, 5,52 ± 3,19 mseg e 

20,84 ± 8,17 mseg. Os valores médios ± SD de RMSSD após as seis semanas sem 

treinamento no teste de fadiga nos mesmos momentos do primeiro teste foram, 

respectivamente, de 20,44 ± 8,35 mseg, 12,84 ± 6,09 mseg, 4,84 ± 2,58 mseg e 19,62 ± 7,70 

mseg. Quando o teste estatístico específico foi aplicado comparando-se esses resultados 

notaram-se diferenças estatisticamente significativas nos dois testes de fadiga entre os 

momentos repouso e estágio 1, repouso e último estágio, estágio 1 e último estágio, estágio 1 

e Rec 4’ fad e último estágio e Rec 4’ fad (p<0,05). Quando se comparou cada momento entre 

a ergoespirometria pré e pós as semanas sem treinamento somente foi diferente 

significativamente no momento de Rec 4’ (p<0,05). A variação de RMSSD (ΔRMSSD) foi, 

nos mesmos momentos de mensuração, respectivamente, de -0,16 ± 0,54 mseg, -0,94 ± 1,23 

mseg, -0,68 ± 0,80 mseg e -1,22 ± 0,65 mseg. Esses valores podem ser melhor visualizados na 

figura 50. 
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Figura 50: Valores médios ± SD de RMSSD (mseg) para o grupo GDC, n=5, pré e pós as 

semanas sem treinamento no teste de fadiga nos momentos de repouso, estágio 1, último 

estágio e no quarto minuto de recuperação (Rec 4’ fad). As diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,05) foram: a: pré repouso x estágio 1; b: pré repouso x último estágio; d: 

pré estágio 1 x último estágio; e: pré estágio 1 x Rec 4’ fad; f: pré último estágio x Rec 4’ fad; 

g: pós repouso x estágio 1; h: pós repouso x último estágio; j: pós estágio 1 x último estágio; 

k: pós estágio 1 x Rec 4’ fad; l: pós último estágio x Rec 4’ fad; *: entre momentos dos testes 

de fadiga. 

 

 

 Analisando-se a figura 50 nota-se que houve expressivo decremento nos valores de 

RMSSD, e, portanto da participação parassimpática/vagal no controle autonômico cardíaco 

nos momentos de exercício de ambos os testes de fadiga. Esse decréscimo é esperado em 

função da necessidade de aumento metabólico e consequente estímulo positivo 

cardiovascular, estímulo esse possibilitado pela maior participação simpática e menor 

participação parassimpática na modulação cardíaca, resultados que corroboram com Haaksma 

e col., 2003.  

 Ainda analisando-se a figura 50 agora quando se comparam os momentos de 

mensuração entre cada teste de fadiga, nota-se diferença apenas no Rec 4’ fad, momento de 
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recuperação do esforço físico, com valor menor no teste de fadiga para o grupo GDC pós as 

semanas sem treinamento físico. Já está bem estabelecido que o retorno da participação 

parassimpática pós esforço é de extrema importância para determinação da correta modulação 

autonômica cardíaca, podendo definir, inclusive, prognóstico de problema cardiovascular 

(OKUTUCU e col., 2011). Dessa maneira, os voluntários desse estudo, após as semanas sem 

treinamento físico, apresentaram menor valor de RMSSD na organização dos sistemas 

fisiológicos, uma condição de maior sobrecarga cardíaca pela menor participação 

parassimpática no controle autonômico cardíaco, resultados que estão de acordo com Lahiri e 

col., 2008. Vale considerar aqui que a elevação de FC nesse grupo e nesse momento de 

mensuração no teste de fadiga pós as semanas sem treinamento físico (figura 49) não foi 

estatisticamente significativa, mostrando que a FC não está unicamente influenciada por essa 

regulação autonômica extrínsica, mostrando, assim, a importância dos mecanismos intrínsicos 

na resposta de FC (despolarização do marcapasso bem como Mecanismo de Frank-Starling), 

mecanismos esses também modificados tanto com o treinamento/sedentarismo como por 

doenças como o DM (BRAUNWALD, 1999; McARDLE e col., 2003). 

 Os valores médios ± SD de PAS, PAD, PADif e suas variações (valores pós menos 

valores pré treinamento) para o grupo GDC no teste de fadiga pré e pós as semanas sem 

treinamento físico regular estão apresentados na tabela 8. 
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Analisando-se os valores de PAS pelo teste t de Student para comparação dos 

resultados dessa variável notaram-se diferenças estatisticamente significativas no teste de 

fadiga pré semanas sem treinamento somente entre o repouso e o estágio 1 e entre o repouso e 

o último estágio e entre último estágio e Rec 4’ fad e, no teste de fadiga pós, diferenças entre 

repouso e estágio 1, repouso e último estágio, estágio 1 e último estágio, estágio 1 e Rec 4’ 

fad e entre último estágio e Rec 4’ fad (p<0,05). Quando se comparou cada momento entre o 

teste pré e o pós semanas sem treinamento físico pelo mesmo teste estatístico não se 

observaram diferenças estatisticamente significativas (p>0,05). Observando-se os valores de 

PAS na tabela 8 nota-se que houve incremento dessa variável durante a execução do teste de 

fadiga, incremento justificado pela necessidade de aumento de fluxo sanguíneo durante o 

exercício e, também, nota-se o retorno pressórico na recuperação do teste, possibilitando o 

ajuste hemodinâmico pela diminuição da carga metabólica. Esses resultados estão de acordo 

com Roltsch e col., 2001. Nota-se que no teste de fadiga pré as semanas sem intervenção de 

treinamento físico não houve aumento significativo entre a PAS do estágio 1 para o último 

estágio, resposta observada no teste de fadiga pós as referidas semanas. Considerando que o 

volume de exercício não foi diferente no último estágio dos testes de fadiga, resultado a ser 

discutido posteriormente (figura 52), esse resultado mostra piora na exigência pressórica e 

consequentemente, maior trabalho cardíaco após as semanas sem treinamento físico, um 

resultado esperado em indivíduos sedentários (BIANCO e col., 2013). 

 Ainda pela mesma tabela notam-se que não houve diferenças entre os testes de fadiga 

considerando cada momento de mensuração, resultados esperados em função da exigência 

metabólica não ter sido diferente entre os testes (volume de exercício sem diferença estatística 

significativa – figura 52). 

Quando o teste t de Student foi aplicado para comparação dos valores de PAD 

notaram-se diferenças estatisticamente significativas somente no teste de fadiga pós as 

semanas sem treinamento físico entre os momentos repouso e estágio 1, repouso e último 

estágio, estágio 1 e Rec 4’ fad e último estágio e Rec 4’ fad (p<0,05). Quando se comparou 

cada momento entre o teste pré e o teste pós as semanas sem treinamento pelo mesmo teste 

estatístico não se observaram diferenças estatisticamente significativas (p>0,05). Analisando-

se na tabela 8 esses valores de PAD notam-se que os mesmos no teste de fadiga pré as 

semanas sem treinamento não foram diferentes entre os momentos de mensuração, resposta 

que difere das respostas de elevação de PAD em exercícios resistidos relatadas por Michelini 

e Morris, 1999; Laterza e col., 2008. Ressalta-se aqui que a carga do teste de fadiga foi 60% 

de 1RM, intensidade que não determinou incrementos de PAD nesse estudo. Analisando-se 
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agora o teste de fadiga pós as semanas sem intervenção de treinamento, notam-se incrementos 

significativos entre os valores de PAD do repouso para o estágio 1 e para o último estágio, 

respectivamente de 9,20 mmHg e 11,20 mmHg, sem incrementos concomitantes do volume 

de exercício (figura 52). Apesar dessa elevação de PAD estar dentro dos valores considerados 

normais para população sedentária (de 10 a 15 mmHg) (McARDLE e col., 2003), é um 

resultado que define sobrecarga cardiovascular após as seis semanas sem intervenção de 

treinamento físico, podendo refletir ação do sedentarismo em ajuste hemodinâmico 

prejudicado, já que essa elevação demonstra incremento na resistência vascular periférica e 

consequente piora de perfusão periférica. 

Já em relação aos valores de PADif quando o teste t de Student foi aplicado notaram-

se diferenças estatisticamente significativas no teste de fadiga prévio às semanas sem 

treinamento físico entre o repouso e o estágio 1, repouso e último estágio, estágio 1 e último 

estágio e, na ergoespirometria pós essas semanas, notaram-se diferenças entre o repouso e 

último estágio e entre o estágio 1 e o último estágio (p<0,05). Quando se comparou cada 

momento entre o teste pré e o pós às semanas sem treinamento utilizando-se o mesmo teste 

estatístico não se observaram diferenças estatisticamente significativas (p>0,05). Na tabela 8 

também se observa a resposta de PADif aumentando durante o esforço em ambos os testes de 

fadiga, resultados que propicia o aumento da perfusão periférica para a musculatura 

esquelética ativa durante o esforço (McARDLE e col., 2003). Analisando-se o teste de fadiga 

pós as semanas sem treinamento, nota-se que, diferentemente do teste de fadiga pré, não 

houve incremento significativo entre o repouso e o estágio 1. Essa resposta pode indicar uma 

falha nesse momento de incremento de perfusão periférica, podendo ser resultado de menor 

ejeção (valores menores de PAS) ou de piora de resistência vascular periférica (valores 

maiores de PAD). Analisando-se os dados de PAS e PAD na tabela 8 nota-se que nesse 

momento do teste de fadiga há incremento tanto de PAS como de PAD, sendo, assim, a 

resposta de PAD desse grupo foi a que interferiu na resposta de PADif nesse momento do 

teste de fadiga, podendo ser consequência do sedentarismo, resultados de acordo com Bianco 

e col.,2013. 

 Os valores de DP médios ± SD no teste de fadiga prévio às semanas sem treinamento 

nos momentos repouso, estágio 1, último estágio e Rec 4’ fad foram, respectivamente, 

10214,80 ± 2323,00 mmHg.bat/min, 14725,00 ± 5495,31 mmHg.bat/min, 19737,00 ± 

6885,21 mmHg.bat/min e 11380,00 ± 3731,59 mmHg.bat/min. Os valores médios ± SD de 

DP após as seis semanas sem treinamento no teste de fadiga nos mesmos momentos do 

primeiro teste foram, respectivamente, de 10047,80 ± 1542,11 mmHg.bat/min, 14577,80 ± 
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5116,66 mmHg.bat/min, 18716,40 ± 5430,39 mmHg.bat/min e 11399,80 ± 2824,56 

mmHg.bat/min. Quando foi aplicado o teste t de Student para comparação dos resultados 

notaram-se diferenças estatisticamente significativas nos dois testes de fadiga entre os 

momentos repouso e último estágio, estágio 1 e último estágio e último estágio e Rec 4’ fad 

(p<0,05). Quando se comparou cada momento entre o teste pré e o pós as semanas sem 

treinamento não se observaram diferenças estatisticamente significativas (p>0,05). A variação 

de DP (ΔDP) foi, nos mesmos momentos do teste de fadiga, respectivamente, de -167,00 ± 

1621,77 mmHg.bat/min, -147,20 ± 1092,28 mmHg.bat/min, -1020,60 ± 3958,87 

mmHg.bat/min e 19,80 ± 1999,66 mmHg.bat/min. Esses valores podem ser melhor 

visualizados na figura 51. 

 

 

 

Figura 51: Valores médios ± SD de DP (mmHg.bat/min) para o grupo GDC, n=5, pré e pós 

as semanas sem treinamento no teste de fadiga nos momentos de repouso, estágio 1, último 

estágio e no quarto minuto de recuperação (Rec 4’ fad). As diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,05) foram: b: pré repouso x último estágio; d: pré estágio 1 x último 

estágio; f: pré último estágio x Rec 4’ fad; h: pós repouso x último estágio; j: pós estágio 1 x 

último estágio; l: pós último estágio x Rec 4’ fad. 

 

 

b     h 

d     j 

f      

       l 
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 Analisando-se a figura 51 nota-se que houve aumento nos valores médios de DP 

durante a execução do exercício e decréscimo do mesmo no momento Rec 4’ fad, resultados 

esperados já que essa variável relaciona PAS e FC, variáveis que se ajustam ao esforço para 

garantir aumento e manutenção correta de fluxo sanguíneo para a musculatura esquelética 

ativa e o próprio coração (BERNE e LEVY, 2000; LOPES e col., 2006). Comparando-se 

esses valores de DP entre os testes de fadiga nos momentos de mensuração não houve 

diferenças significativas, resultado que condiz com os voluntários que não tiveram 

modificações no seu estilo de vida, nem com estímulo de treinamento ou alteração 

medicamentosa, mudanças que poderiam alterar essa resposta. Ainda observando-se essa 

figura, notam-se que os valores máximos de DP para os voluntários em ambos os testes de 

fadiga ficaram abaixo dos valores de segurança para o sistema cardiovascular, da ordem de 

35000 a 40000 mmHg.bat/min (PARK e col., 2007). 

 O volume de exercício durante essa avaliação para esse grupo realizado previamente 

às semanas sem intervenção de treinamento variou de um mínimo de 3864 Kg a um máximo 

de 13764 Kg, com média ± SD de 6356,40 ± 4209,56 Kg. Essa variável pós semanas sem 

treinamento apresentou média ± SD de 7569,60 ± 7702,96 Kg, variando de 2688 a 21204 Kg. 

Aplicando-se o teste t de Student para comparação desses valores pré e pós as seis semanas 

sem intervenção de treinamento não se observaram diferenças significativas (p>0,05). A Δvol 

exercício média ± SD foi de 1213,20 ± 3541,55 Kg. Esses valores são melhor visualizados na 

figura 52. 
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Figura 52: Valores médios ± SD de volume de exercício (carga.repetição) para o grupo GDC, 

n=5, pré e pós as semanas sem treinamento no teste de fadiga em leg press. 

 

 

 Analisando-se a figura 52 nota-se que não houve diferença no volume de exercício dos 

testes de fadiga entre as seis semanas sem intervenção de treinamento físico. O incremento 

nessa variável está vinculado à prática de uma atividade regular que permitisse adaptações 

fisiológicas para maior funcionalidade de musculatura esquelética ativa nesse teste 

(EVANGELISTA e BRUM, 1999; McARDLE e col., 2003). Os voluntários desse grupo não 

realizaram treinamento físico regular, sem, portanto, conseguirem essas mudanças fisiológicas 

benéficas. 

 A figura 53 apresenta um indivíduo do grupo GDC em relação ao controle glicêmico 

determinado pela análise do monitor contínuo de glicose antes, durante e depois da realização 

dos testes de fadiga em leg press pré e pós as seis semanas sem qualquer intervenção de 

treinamento físico supervisionado, mostrando a cinética da concentração de glicose na 

realização desses testes. O registro ocorreu por 60 minutos, sendo iniciado 10 minutos antes 

do início dos referidos testes. 
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Figura 53: Valores da concentração de glicose (mg/dL) do monitor contínuo para o 

voluntário BO do grupo GDC nos testes de fadiga pré e pós as semanas sem treinamento 

físico supervisionado. A seta indicam início dos referidos testes. 

 

 

 Analisando-se a figura 53 nota-se que houve comportamento similar em ambas as 

curvas da cinética da concentração de glicose nos testes de fadiga para esse voluntário que 

não realizou nenhum tipo de treinamento físico, havendo incremento nos valores de 

concentração de glicose com o passar do tempo até o final do registro. A mesma diferença que 

foi observada no registro da cinética de glicose das ergoespirometrias foi observada no 

registro do teste de fadiga: valores maiores de glicose por todo o período de mensuração no 

teste após as semanas sem treinamento. Novamente esse resultado sugere que o sedentarismo 

pode proporcionar desorganização no controle glicêmico com consequentes episódios de 

hiperglicemia, resultado possível, segundo Bienzo e col., 2012, por diminuição do transporte 

de glicose às células. Também, notam-se no final de ambos os registros, incrementos nos 

valores de glicose, reafirmando a possibilidade da lentidão na retirada do tônus simpático 

havendo, portanto, maior ativação de glicogenólise comumente apresentada por indivíduos 

com DM (FREHWALD-SCHULTES e col., 2001) ser a possível justificativa para momentos 

de hiperglicemia. 

A figura 54 mostra os valores médios da concentração de glicose mensurada pelo 

monitor contínuo do grupo GDC nos testes de fadiga pré e pós as semanas sem treinamento 
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físico no tempo de 60 minutos, sendo que o registro foi iniciado 10 minutos antes do início 

dos testes. 

 

 

 

Figura 54: Valores médios da concentração de glicose (mg/dL) do monitor contínuo do 

grupo GDC (n=5), nos testes de fadiga pré e pós as semanas sem treinamento físico 

supervisionado. A seta indica o início dos referidos testes. 

 

 

 Notam-se pela figura 54 que praticamente não há diferenças na cinética da 

concentração média de glicose apresentada pelos indivíduos diabéticos sem treinamento físico 

regular, nem mesmo em relação aos valores pontuais de glicose, apesar de que, em ambas as 

curvas, os valores médios estão altos, acima de 200 mg/dL. Não há, portanto quando se 

considera o grupo GDC, alterações entre as curvas glicêmicas nos testes de fadiga pré e pós as 

semanas sem treinamento físico regular. 

 

 V.4- COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 Os grupos experimentais desse estudo serão comparados em cada uma das variáveis já 

discutidas individualmente, utilizando-se das variações dos resultados (Δ) (valores pós menos 

valores pré), valores esses já citados nas avaliações antropométricas e clínicas, na 

ergoespirometria e no teste de fadiga. A variação dos resultados será comparada somente 

entre os grupos já que toda a comparação intragrupo já foi realizada nos itens anteriores. Os 
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resultados médios de concentração de glicose determinados pela monitorização contínua nos 

testes ergoespirométricos e nos testes de fadiga para os três grupos experimentais desse estudo 

serão comparados entre si por avaliação qualitativa.  

 

V.4.1- AVALIAÇÕES ANTROPOMÉTRICAS E CLÍNICAS 

 

 A variação (Δ) de peso, exames laboratoriais de glicemia de jejum, Hbglic, 

frutosamida, colesterol total e TG já citados anteriormente nos ítens IV.1.1, IV.2.1 e IV.3.1 

são apresentados e discutidos nesse tópico para comparação entre os três grupos 

experimentais. 

 A média ± SD da variação do peso (Δ peso) (Kg) para os grupos experimentais desse 

estudo estão apresentadas na figura 55. Analisando-se estatisticamente esses dados 

comparando-se os três grupos com o teste da ANOVA não paramétrico para grupos 

independentes de Kruskal Wallis não houve diferenças estatisticamente significativas 

(p>0,05). 

 

 

 

Figura 55: Valores médios ± SD da variação (Δ) de peso (Kg) pós menos pré às semanas 

com e sem treinamento para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e GDC (n=5). 

 

 

 Observando-se a figura 55 nota-se que houve decréscimo de peso para os grupos com 

treinamento comparando-se com a variação do peso do grupo GDC, apesar dessa Δ não ser 
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estatisticamente siginificativa. Esse resultado é esperado em função do treinamento físico ser 

uma exigência metabólica para o organismo, com aumento dos gastos energéticos (VIVOLO 

e col., 1996), que ocorre para manter a homeostasia do organismo durante a realização da 

atividade física. Também, segundo Foureaux e col., 2006, há aumento do gasto energético em 

indivíduos que realizam atividade física regular após a sessão de exercício, promovendo, 

mesmo após a interrupção do esforço, demanda energética maior. Entre os dois grupos de 

treinamento o grupo DTR apresentou a maior variação negativa, portanto, com maior perda de 

peso corporal. O treinamento resistido pode, em função da carga imposta na musculatura 

esquelética ativa, levar a aumento de peso corporal pela hipertrofia muscular gerada como 

adaptação fisiológica, ocorrida para promover maior gênese de torque exigido durante esse 

tipo de treinamento (ROUBENOFF, 2001). Ressalta-se aqui que a intensidade do treinamento 

resistido que o grupo DTR realizou foi baixa (30% de 1RM), o que possivelmente não 

possibilitou hipertrofia muscular, mas sim a perda ponderal. 

 Pela mesma figura, observa-se que a Δ peso para o grupo GDC foi positiva, mostrando 

incremento nos valores de peso corporal para os indivíduos diabéticos desse grupo, resultado 

de acordo com a ACSM, 2003 que relata o sedentarismo como um fator importante para 

aumento de peso corporal. 

 A figura 56 apresenta a média ± SD da Δ glicemia de jejum (mg/dL) mensurada a 

partir dos exames laboratoriais pré e pós as semanas com e sem treinamento para cada um dos 

grupos experimentais. Analisando-se estatisticamente esses valores, o teste de Kruskal Wallis 

mostrou diferenças siginificativas entre o grupo DTA e os grupos DTR e GDC, e entre o 

grupo DTR e o GDC (p<0,05). 
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Figura 56: Valores médios ± SD da variação (Δ) de glicemia de jejum (mg/dL) pós menos 

pré às semanas com e sem treinamento para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e GDC (n=5), 

*p<0,05 entre o grupo DTA e DTR, DTA e GDC e entre DTR e GDC. 

 

 

 Nota-se pela figura 56 que, nesse estudo, os grupos DTA e o DTR apresentaram Δ 

negativa, mostrando diminuição nos valores glicêmicos pós treinamento físico, sendo que o 

grupo DTA apresentou decremento mais significativo na glicemia de jejum. Em contrapartida 

o grupo GDC apresentou Δ positivo, com, portanto, incremento nos valores médios de 

glicemia de jejum pós as semanas sem treinamento físico. Já está bem estabelecido que o 

treinamento físico promove reorganização glicêmica com resultado de menor valor de 

glicemia de jejum (ALBRIGHT e col., 2000; BOULÉ e col., 2003; SUNG e col., 2012). Esse 

resultado do treinamento físico regular ocorre segundo vários autores por maior translocação 

dos transportadores de glicose, principalmente o GLUT-4, por maior ação da insulina em seus 

respectivos receptores (ação permisiva da insulina), bem como por maior utilização da glicose 

como substrato energético para a produção de ATP durante a realização do exercício físico 

(GAZOLA e col., 2001; TOKMAKIDIS, 2004; COKER e col., 2006). Nesse estudo, o 

treinamento aeróbio foi o que permitiu decremento mais significante na glicemia de jejum dos 

voluntários. O incremento da glicemia de jejum apresentado pelo grupo GDC (Δ positiva) pós 

as semanas sem a intervenção do treinamento físico é um resultado que corrobora com Bienso 

* * 
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e col., 2012 que relatam o sedentarismo como um fator importante para determinação da piora 

do controle glicêmico para diabéticos tipo II, resultando em valores maiores de glicemia de 

jejum. Ressalta-se aqui novamente que essa mensuração é pontual e momentânea, refletindo, 

muitas vezes, hábito alimentar errado, uso de medicamento hipoglicemiante erroneamente, ou 

ainda, ação adrenérgica excessiva por disfunção emocional com consequente elevação na 

mensuração da glicemia de jejum (BERNE e LEVY, 2000). 

 A figura 57 apresenta os valores médios ± SD de Δ Hbglic (%) e a figura 58, os 

valores médios ± SD de Δ frutosamida (µmol/L), proteínas onde a glicose se liga por três 

meses e sete a dez dias, respectivamente, e, portanto, são proteínas capazes de identificar 

momentos de hiperglicemia nos referidos períodos. Analisando-se estatisticamente esses 

dados, o teste de Kruskal Wallis não mostrou diferenças significativas entre os grupos para a 

Hbglic (p>0,05) e, mostrou diferenças significativas para a variável frutosamida comparando-

se os grupos DTA e DTR com o grupo GDC (p<0,05). O mesmo teste estatístico não mostrou 

diferenças significativas entre os grupos com treinamento (DTA e DTR, p>0,05). 

 

 

 

Figura 57: Valores médios ± SD da variação (Δ) de Hbglic (%) pós menos pré às semanas 

com e sem treinamento para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e GDC (n=5). 
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Figura 58: Valores médios ± SD da variação (Δ) de frutosamida (µmol/L) pós menos pré às 

semanas com e sem treinamento para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e GDC (n=5), *p<0,05 

comparando-se DTA e GDC e DTR com GDC. 

 

 

 Analisando-se a figura 57 nota-se que não houve diferenças significativas 

considerando a Δ da resposta de Hbglic nos exames laboratoriais para os três grupos 

experimentais desse estudo, resultado já esperado pelo fato do tempo médio de ligação da 

glicose com essa referida proteína ser de aproximadamente 12 semanas o dobro do tempo das 

semanas desse estudo, sendo elas com ou sem treinamento para, respectivamente, DTA e 

DTR e GDC. Assim, esses dados sugerem que, independentemente do tipo de treinamento 

físico realizado por diabéticos, o período de seis semanas não é suficiente para promover 

redução significativa nessa proteína, que significaria diminuição de momentos de 

hiperglicemia para os diabéticos, hiperglicemia essa tão perigosa para os sistemas fisiológicos 

dos indivíduos. Também, Balducci e col., 2012 relatam que para haver decréscimo nos 

valores de Hbglic, o tempo de exercício semanal deve ser superior a 150 minutos, tempo 

superior em quase 60 minutos o tempo de treinamento dos grupos DTA e DTR nesse estudo. 

 Já na figura 58 que apresenta a Δ da resposta de frutosamida nos exames laboratoriais 

para os três grupos experimentais podem-se observar diferenças significativas entre as Δs dos 

* 
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grupos de diabéticos com treinamento (DTA e DTR) comparando com o grupo de diabéticos 

sem intervenção de treinamento (GDC), mostrando que os diabéticos que realizaram 

treinamento físico regular, quer ele aeróbio ou resistido, tiveram decréscimo significativo nos 

valores de frutosamida, refletindo em menos momentos de hiperglicemia para os diabéticos 

treinados. Esses resultados estão de acordo com Zanuso e col., 2009 que relatam a melhor 

organização glicêmica para diabéticos que realizam treinamento físico regular possibilitando, 

assim, menos picos de glicemia. Ainda, ressalta-se que esse resultado foi possível de ser 

observado nesse estudo já que a glicose plasmática permanece ligada à essa proteína por 

aproximadamente sete dias (BRASILEIRO e BOGLIOLO, 2000), portanto, refletindo a 

última semana de treinamento dos diabéticos dos grupos DTA e DTR. 

 A figura 59 apresenta a média ± SD da Δ de colesterol total (mg/dL) para cada grupo 

experimental. Comparando-se pelo teste de Kruskal Wallis os três grupos experimentais desse 

estudo em relação à essa Δ houve diferenças significativas entre os grupos DTA e DTR e 

entre os grupos DTA e GDC (p<0,05). 

 

 

 

Figura 59: Valores médios ± SD da variação (Δ) de colesterol total (mg/dL) pós menos pré às 

semanas com e sem treinamento para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e GDC (n=5), *p<0,05 

entre DTA e os outros grupos (DTR e GDC), *p<0,05 entre os grupos DTA e DTR e entre 

DTA e GDC. 

 

 

*  *  
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 Observando-se a figura 59 nota-se a Δ negativa com diferenças significativas 

apresentada pelo grupo DTA comparada com essa resposta do grupo DTR (esse grupo 

também com uma Δ negativa, mas de menor magnitude) e do grupo GDC (cuja Δ foi 

positiva), mostrando, dessa maneira, decréscimo significativo dos valores médios de 

colesterol total para o grupo DTA pós as semanas de treinamento aeróbio, menor decréscimo 

para o grupo DTR após a realização do treinamento resistido e incremento nos mesmos 

valores para o grupo GDC nos exames laboratoriais pós as semanas sem intervenção de 

treinamento físico. Dessa maneira, esse estudo sugere que o treinamento aeróbio foi mais 

efetivo em melhorar perfil lipídico para os diabéticos, resultado que corrobora com Neuhouser 

e col., 2002 que relatam que o treinamento aeróbio realizado na intensidade do LA promove 

decréscimo nos valores de colesterol total, com melhora do perfil lipídico, contribuindo, 

assim, para diminuir um importante fator de risco para DCV, disfunção comum nos 

indivíduos diabéticos que geralmente complicam seu quadro com IAM ou AVE em função de 

hipercolesterolemia (FERRANNINI e CUSHMAN, 2012, FRADKIN e ROGERS, 2013). 

Ressalta-se aqui que as taxas de colesterol total também são extremamente influenciadas pela 

dieta dos indivíduos, fator não controlado nesse estudo, o que pode ter contribuído para a Δ 

apresentada pelo grupo DTR, já que O’Donovan e col., 2005 relatam o decréscimo de 

colesterol total após a realização de treinamento resistido, principalemente os de baxa 

intensidade, intensidade utilizada no treinamento resistido desse estudo. 

 Os valores médios ± SD da Δ TG (mg/dL) para cada grupo experimental podem ser 

melhor observados pela figura 60. Comparando-se os três grupos experimentais com o teste 

estatístico de Kruskal Wallis não houve diferenças significativas entre eles (p>0,05). 
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Figura 60: Valores médios ± SD da variação (Δ) de TG (mg/dL) pós menos pré às semanas 

com e sem treinamento para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e GDC (n=5). 

 

 

 Analisando-se essa figura nota-se que todos os grupos apresentaram valores médios de 

Δ TG negativos, sendo maior para os grupos DTR e GDC. Sabe-se que o treinamento físico 

regular, principalmente o aeróbio (LAROSE e col., 2010) é muito eficaz na redução de TG, 

resultados que discordam dos achados desse estudo, já que o grupo DTA apresentou pequena 

variação entre os valores de TG nos exames laboratoriais pré e pós as semanas com o 

treinamento aeróbio. A maior Δ de TG para o grupo DTR corrobora com O’Donovan e col., 

2005 que relatam decréscimo de TG para indivíduos submetidos a treinamentos resistidos em 

função de melhor organização lipídica com maior mobilização de TG, já que há maior 

mobilização dos lípides como substrato seja durante a realização de exercícios de baixa 

intensidade como, também, no aumento metabólico mantido pós esforço.  

Considera-se aqui o resultado de decréscimo de TG para o grupo GDC, grupo de 

diabéticos que não realizou treinamento físico e que apresentou resultado esperado após 

realização de treinamento físico por mobilização do conteúdo lipídico (O’DONOVAN e col., 

2005). Também chama-se a atenção o maior desvio padrão observado na média de TG para 

esse grupo analisando-se a figura 60. Esse resultado se deve à resposta pontual de um 

voluntário desse grupo que apresentou valor de TG de 531 mg/dL e de 266 mg/dL, 

respectivamente para os exames pré e pós as semanas sem treinamento físico. Quando se 

recalcula a média ± SD de TG para o grupo GDC desconsiderando esse indivíduo, encontra-se 

valor de 285,50 ± 142,09 e 293,50 ± 133,03, com Δ desses valores (pós menos pré) de 9,00 ± 
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24,30 mg/dL, valor que é muito discrepante comparado com a Δ de -45,80 ± 124,31 mg/dL 

apresentada quando se considera todo o grupo GDC.  

 

V.4.2- ERGOESPIROMETRIAS PRÉ E PÓS 

 

 Os itens IV.1.2, IV.2.2 e IV.3.2 apresentaram os valores médios ± SD da variação (Δ) 

da concentração de glicose, Δ FC e sua variabilidade expressa pelos valores de Δ RMSSD, Δ 

PAS, Δ PAD e Δ PADif, bem como Δ DP, Δ VO2 máximo e Δ pulso máximo de oxigênio em 

momentos específicos das Ergoespirometrias pré e pós as semanas com e sem treinamento 

físico. Essas variáveis serão apresentadas nesse tópico em forma de gráficos e posteriormente 

discutidas para comparação entre os grupos experimentais desse estudo analisadas pelo teste 

estatístico de Kruskal Wallis. As médias da concentração de glicose mensuradas pelo monitor 

contínuo para cada grupo experimental nas ergoespirometrias pré e pós semanas com e sem 

treinamento serão discutidas qualitativamente. 

 A média ± SD de Δ da concentração de glicose inicial e final (mg/dL) das 

ergoespirometrias (valores pós menos valores pré as semanas com e sem treinamento) para 

cada grupo experimental pode ser melhor observada pela figura 61. Analisando-se 

estatisticamente pelo teste de Kruskal Wallis os valores de Δ da concentração de glicose 

inicial e os valores de Δ de concentração de glicose final comparando-se os três grupos 

experimentais desse estudo não houve diferenças significativas entre eles (p>0,05).  
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Figura 61: Valores médios ± SD da variação (Δ) de concentração de glicose (mg/dL) na 

Ergoespirometria pós menos pré às semanas com e sem treinamento nos momentos inicial e 

final para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e GDC (n=5). 

 

 

 Observando-se a figura 61 nota-se, considerando-se os valores de concentração de 

glicose inicial mensurados pelo monitor contínuo, que os grupos com treinamento (DTA e 

DTR) apresentaram Δ negativo comparado com o grupo GDC, mostrando decréscimo da 

glicose antes do início da ergoespirometria pós treinamento comparada com esse mesmo valor 

na ergoespirometria pré treinamento. Esse resultado sugere menor valor de concentração de 

glicose de repouso apresentada pelos diabéticos treinados, corroborando com ACSM, 2003 

que relata haver decréscimo desse carboidrato independentemente do tipo de treinamento 

realizado, visto esse ser um importante substrato para a produção de ATP além do 

treinamento permitir organização no metabolismo glicêmico com possível maior e melhor 

translocação dos transportadores de glicose (GLUTs), bem como com maior atuação da 

insulina em seus respectivos receptores, melhorando sua resposta biológica final de permitir 

entrada de glicose nas células do organismo e diminuir o excesso de glicose circulante. A Δ 

dos valores de concentração de glicose inicial para o grupo GDC não foi significante 
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estatisticamente, mostrando que o sedentarismo não modificou esses valores. Ressalta-se aqui 

que os valores de concentração de glicose mensurados pelo monitor contínuo, como já citado, 

apresentam um retardo comparando com os resultados de glicose sanguínea. 

 Analisando-se a mesma figura considerando-se os valores de concentração de glicose 

final, aquela registrada pelo monitor contínuo após a realização da ergoespirometria, nota-se 

que o grupo DTA apresentou Δ positivo, mostrando incremento desse valor médio de 

concentração de glicose ao final do referido teste, variação essa comparada com a resposta 

dos grupos DTR e GDC. O teste ergoespirométrico realizado pelos voluntários diabéticos 

desse estudo foi um teste crescente máximo, ultrapassando a intensidade do LA a partir da 

qual há incremento da glicemia como consequência da glicogenólise hepática estimulada pela 

ativação simpática (SOUZA e col., 2003). Assim, pode-se sugerir que esse incremento seja 

um reflexo dessa organização glicêmica necessária durante um exercício físico crescente. 

Esse mesmo incremento não se observa no grupo DTR, que apresentou Δ de glicose final 

negativa, portanto, com valores menores de concentração de glicose após a interrupção do 

teste ergoespirométrico, decréscimo que não corrobora com a explanação acima para o grupo 

DTA. 

Ressalta-se aqui para se discutir a diferença citada acima que os grupos realizaram o 

mesmo teste ergoespirométrico mas com Δ da carga máxima e Δ da carga do LA diferentes 

entre os três grupos desse estudo. O grupo DTA apresentou um valor médio ± SD de Δ de 

carga máxima de 0,57 ± 0,97 Km/h. Essa mesma Δ média ± SD para o grupo DTR foi de        

-0,20 ± 0,45 Km/h e para o grupo GDC, de -0,60 ± 0,89 Km/h. Comparando-se com o teste 

estatístico de Kruskal Wallis esses valores de carga máxima entre os grupos, houve diferenças 

estatísticas entre o grupo DTA em relação aos grupos DTR e GDC (p<0,05), mostrando 

incremento significativo na carga máxima do teste pós o treinamento aeróbio. Em relação aos 

valores médios ± SD da Δ da carga do LA, os grupos DTA, DTR e GDC apresentaram, 

respectivamente, valor médio ± SD de 1,43 ± 0,97 Km/h; 1,00 ± 1,00 Km/h e -0,2 ± 0,45 

Km/h. Analisando-se com o teste de Kruskal Wallis esses dados houve diferenças 

significativas somente entre os grupos DTA e DTR com o grupo GDC (p<0,05), mostrando 

incremento na carga do LA pós os treinamentos aeróbio e resistido para os grupos DTA e 

DTR, respectivamente. Considerando-se agora a relação de Δ da carga máxima e do Δ da 

carga do LA entre os grupos, nota-se que houve incremento de carga máxima apenas para o 

grupo DTA e incremento de carga do LA para os grupos DTA e DTR. Assim, o grupo DTA, 

pós o treinamento aeróbio, apresentou incremento tanto da carga máxima como na intensidade 

do LA e, o grupo DTR apresentou incremento apenas na carga de LA pós o treinamento 
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resistido, sem alteração no valor de carga máxima, sugerindo, dessa maneira, já que a 

mensuração da glicose sofre um retardo em relação à essa mesma substância no plasma 

sanguíneo, que não houve tempo hábil de esforço para o grupo DTR permitir a mensuração 

nos valores de concentração de glicose da elevação glicêmica após o LA. 

Considerando-se o grupo GDC e a Δ de concentração de glicose final, não houve 

diferença significativa comparado aos grupos com treinamento, mostrando que o 

sedentarismo para esse grupo não provocou alterações em relação ao controle de glicose no 

início e no final das ergoespirometrias. Segundo Bienso e col., 2012, o sedentarismo promove 

piora no controle glicêmico dos indivíduos diabéticos, resultado discrepante desse estudo 

talvez em função do tempo dessa avaliação de seis semanas. 

 Os valores médios ± SD de Δ FC (bpm) nos momentos de repouso, LA, carga máxima 

(Máx) e no quarto minuto de recuperação (rec 4’ ergo) das ergoespirometrias pós menos pré 

estão apresentados na figura 62 e serão discutidos comparando-se os grupos experimentais 

desse estudo em cada momento. Quando o teste estatístico de Kruskal Wallis foi aplicado nos 

valores médios ± SD de Δ FC de repouso e no momento de Rec 4’ ergo não mostrou 

diferenças significativas entre os grupos (p>0,05). Com o mesmo teste aplicado entre os 

valores de Δ FC no LA houve diferenças significativas considerando-se os grupos com 

treinamento comparando-os com o grupo GDC (DTA e GDC, DTR e GDC) (p<0,05). Essa 

mesma análise estatística considerando-se o momento da carga máxima das ergoespirometrias 

mostrou diferenças significativas entre o grupo DTA e os outros dois (DTR e GDC) (p<0,05). 
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Figura 62: Valores médios ± SD da variação (Δ) de FC (bpm) na Ergoespirometria pós 

menos pré às semanas com e sem treinamento nos momentos de repouso, limiar anaeróbio 

(LA), carga máxima (Máx) e quarto minuto de recuperação (Rec 4’ ergo) para o grupo DTA 

(n=7), DTR (n=5) e GDC (n=5), *p<0,05 no LA entre os grupos DTA e GDC e entre os 

grupos DTR e GDC; no Máx entre o grupo DTA e DTR e entre DTA e GDC. 

 

 

 A figura 62 mostra, considerando-se o repouso, que não há diferenças significativas 

entre os três grupos desse estudo, resultados que discordam de Pichot e col., 2000 e 

Yamamoto e col., 2001 que relatam que indivíduos treinados adquirem como adaptação 

benéfica do treinamento físico decréscimo nos valores de FC de repouso, denominado de 

bradicardia de repouso, resultado conseguido em função de modulação autonômica com 

menor ação simpática e maior ação parassimpática (THAYER e col., 2010). Ressalta-se aqui 

a possibilidade do tempo de treinamento ter sido insuficiente para essa adaptação nesse 

estudo, bem como a doença dos voluntários, DM, que traz como consequência dos muitos 

momentos de hiperglicemia, lesões autonômicas com compromentimento desse controle 

(VEDHARA e col., 2012). 

 Considerando-se na mesma figura o momento do LA nota-se que os grupos DTA e 

DTR apresentaram Δ FC significativamente positivo e o grupo GDC apresentou Δ FC 

negativo, com consequente aumento e decréscimo da FC, respectivamente. Os resultados dos 

grupos com treinamento físico discordam dos resultados de Nakamura e col., 2005 que 

* 
* 
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relatam que o treinamento físico realizado de maneira sistemática promove como adaptação 

fisiológica valores menores de FC em cargas submáximas de trabalho físico, como por 

exemplo a intensidade do LA. Ressalta-se aqui que a carga do LA para os grupos com 

treinamento foi maior na ergoespirometria pós treinamento comparada com a mesma 

intensidade da ergoespirometria pré treinamento, podendo, sim, refletir em maior exigência 

cardiovascular e, portanto, necessitar de maior valor de FC (Δ positiva). Da mesma maneira o 

valor da intensidade de trabalho físico do LA para o grupo GDC na ergoespirometria pós as 

semanas sem treinamento foi menor comparada com a intensidade do mesmo teste pré às 

semanas sem treinamento, o que justifica valores menores de FC para manter uma exigência 

metabólica também menor (Δ FC negativa). 

 Considerando-se agora o momento carga máxima (Máx) notam-se diferenças 

significativas apenas entre o grupo DTA e os outros dois grupos (DTR e GDC), resultado que 

corrobora com Makikallo e col., 2002 que relatam a elevação de valores de FC em indivíduos 

que são submetidos a intensidades de trabalho físico maiores, situação ocorrida nesse estudo 

visto que a Δ da carga máxima do grupo DTA foi maior significativamente comparada com a 

mesma Δ dos outros grupos. Essa Δ de FC positiva significativamente mostra a organização 

cronotrópica para manter uma exigência de fluxo sanguíneo proporcional à intensidade do 

esforço (SKINNER, 1991; TULPPO e col., 1998; NEDER e NERY, 2003). 

 Considerando-se ainda a figura 62, agora analisando-se o momento de Rec 4’ ergo, 

não há diferenças significativas entre os grupos. Entretanto pode-se observar Δ negativo para 

os grupos com treinamento, principalmente para o DTA, mostrando valores menores de FC 

nesse momento de recuperação para os indivíduos que realizaram o treinamento aeróbio. 

Sabe-se que o retorno da FC após a realização de um esforço físico a valores prévios ao início 

do mesmo é um indicativo de boa resposta autonômica, sendo que um comprometimento 

desse retorno considerado um fator de risco cardiovascular (KLEIGER e col., 2005). Essa 

resposta é uma sugestão de melhora autonômica da população diabética que realizou 

treinamento aeróbio nesse estudo. Ressalta-se, ainda, que a carga máxima da ergoespirometria 

para esse grupo foi maior comparada com os outros dois, situação que poderia precisar de um 

tempo maior para recuperação cronotrópica, alteração comum nos indivíduos diabéticos pela 

própria disfunção autonômica (LAHIRI e col., 2008) e que não foi observada nesse estudo. 

 Os valores médios ± SD de Δ RMSSD (mseg) nas ergoespirometrias, valores que 

expressam a variabilidade da FC podem ser observados na figura 63 nos momentos de 

repouso, LA, carga máxima e Rec 4’ ergo. Analisando-se esses dados com o teste de Kruskal 

Wallis houve diferenças estatisticamente significativas no momento de repouso entre o grupo 
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DTA e o grupo GDC e entre o grupo DTR e o grupo GDC (p<0,05). Aplicando-se o teste de 

Kruskal Wallis entre os três grupos experimentais para esses valores médios de Δ RMSSD 

nos momentos de LA e Máx não houve diferenças significativas entre os grupos (p>0,05). 

Esse mesmo teste estatístico quando analisou esses valores no momento de Rec 4’ ergo 

mostrou diferenças estatísticas significativas entre os grupos DTA e DTR, entre os grupos 

DTA e GDC e entre os grupos DTR e GDC (p<0,05). 

 

 

 

Figura 63: Valores médios ± SD da variação (Δ) de RMSSD (mseg) na Ergoespirometria pós 

menos pré às semanas com e sem treinamento nos momentos de repouso, limiar anaeróbio 

(LA), carga máxima (Máx) e quarto minuto de recuperação (Rec 4’ ergo) para o grupo DTA 

(n=7), DTR (n=5) e GDC (n=5), *p<0,05 no repouso entre DTA e GDC e entre DTR e GDC; 

no Rec 4’ ergo entre DTA e DTR, DTA e GDC e entre DTR e GDC. 

 

 

 Analisando-se na figura 63 o momento de repouso na Δ RMSSD nota-se incremento 

significativo nos grupos com treinamento, com consequente aumento da participação 

parassimpática/vagal no controle autonômico cardíaco. Em contrapartida, o grupo GDC 

apresentou Δ RMSSD nesse momento negativa, mostrando que os voluntários diabéticos que 

* 

* 

* 
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não realizaram treinamento físico supervisionado durante as seis semanas de intervenção 

desse estudo apresentaram diminuição da ação parassimpática nessa mesma modulação, o que 

segundo Lahiri e col., 2008 e Okutucu e col., 2011 demonstra alteração cardíaca e 

consequente risco cardiovascular. Comparando-se os grupos DTA e DTR nesse momento não 

há diferenças significativas entre eles nessa resposta de modulação parassimpática, mostrando 

que, no presente estudo, ambos os treinamentos foram eficazes em melhorar ação vagal no 

controle autonômico cardíaco, melhorando possíveis complicações cardíacas em função de 

diminuição da ação parassimpática e incremento na ação simpática comuns nos pacientes com 

DM (KRIEGER e col., 2001; JAVORKA e col., 2008). 

 Considerando-se a mesma figura, agora analisando-se os momentos de esforço (LA e 

Máx) notam-se que não há diferenças significativas entre os grupos, mostrando que durante o 

esforço, independente de treinamento físico, há diminuição dos valores de RMSSD/redução 

do tônus parassimpático/vagal com concomitante aumento do tônus simpático para permitir 

aumentos de demandas dos sistemas fisiológicos e manter homeostasia do incremento 

metabólico promovido pelo esforço, resultados de acordo com Mounier e col., 2003; 

Medeiros e col., 2004; Nakamura e col., 2005. 

 Ainda pela figura 63 nota-se que no momento Rec 4’ ergo há significativa diferença 

entre todos os grupos na resposta de RMSSD com incremento para os grupos com 

treinamento físico (DTA e DTR) e decréscimo para o grupo sem treinamento (GDC). O 

decréscimo nos valores de RMSSD que reflete menor atuação parassimpática no controle 

autonômico cardíaco apresentado pelo grupo GDC mostra, novamente, como no momento de 

repouso, piora dessa função, refletindo as alterações de risco cardiovascular tão comumente 

apresentada pelos indivíduos com DM (TASK FORCE, 1996; LAHIRI e col., 2008). Essa 

resposta entre os grupos que realizaram treinamento físico foi mais significativa nos grupo 

DTR, mostrando que, para a população desse estudo, o treinamento resistido foi melhor em 

promover incrementos na ação parassimpática pós esforço físico. Ressalta-se aqui que o 

retorno da ação vagal pós esforço está diretamente relacionada à diminuição de risco 

cardiovascular (OKUTUCU e col., 2011), sendo que, então, o treinamento resistido nesse 

estudo, permitiu aos diabéticos melhor organização autonômica cardíaca nesse momento. 

 As figuras 64, 65 e 66 apresentam, respectivamente, os valores médios ± SD Δ de PAS 

(mmHg), PAD (mmHg) e PADif (mmHg) considerando os valores na ergoespirometria pós 

menos os valores desse teste pré semanas com e sem treinamento físico para cada um dos 

grupos experimentais desse estudo nos momentos de repouso, carga máxima (Máx) e quarto 

minuto de recuperação (Rec 4’ ergo). Analisando-se esses valores de PAS nos momentos de 
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repouso e Rec 4’ ergo (figura 64) com o teste estatístico de Kruskal Wallis não houve 

diferenças significativas entre os três grupos experimentais (p>0,05). Já quando esse mesmo 

teste estatístico analisa os valores médios de Δ PAS no Máx houve diferenças significativas 

entre os grupos DTA e DTR e o grupo GDC (p<0,05). Em relação aos mesmos valores 

médios de Δ de PAD (figura 65) quando analisados pelo mesmo teste estatístico não houve 

diferenças significativas entre os grupos considerando-se os momentos de mensuração nesse 

estudo: repouso, Máx e Rec 4’ ergo (p>0,05). O teste de Kruskal Wallis também foi utilizado 

para comparação estatística dos grupos desse estudo em relação aos valores médios da Δ de 

PADif (figura 66), não mostrando diferenças significativas entre os grupos nos momentos de 

repouso e de Rec 4’ ergo. Considerando-se o momento de mensuração Máx houve diferenças 

estatísticas nos valores de Δ PADif entre os grupos DTA e DTR e entre os grupos DTA e 

GDC (p<0,05). 

 

 

 

Figura 64: Valores médios ± SD da variação (Δ) de PAS (mmHg) na Ergoespirometria pós 

menos pré às semanas com e sem treinamento nos momentos de repouso, carga máxima 

(Máx) e quarto minuto de recuperação (Rec 4’ ergo) para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e 

GDC (n=5), *p<0,05 no Máx entre os grupos DTA e GDC e entre DTR e GDC. 

 

 

* 
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Figura 65: Valores médios ± SD da variação (Δ) de PAD (mmHg) na Ergoespirometria pós 

menos pré às semanas com e sem treinamento nos momentos de repouso, carga máxima 

(Máx) e quarto minuto de recuperação (Rec 4’ ergo) para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e 

GDC (n=5). 

 

 

Figura 66: Valores médios ± SD da variação (Δ) de PADif (mmHg) na Ergoespirometria pós 

menos pré às semanas com e sem treinamento nos momentos de repouso, carga máxima 

(Máx) e quarto minuto de recuperação (Rec 4’ ergo) para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e 

GDC (n=5), *p<0,05 no Máx entre DTA e DTR e entre DTA e GDC. 

* 

* 
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 Analisando-se os valores de Δ PA notam-se pelas figuras 64, 65 e 66 que nos 

momentos de repouso e de Rec 4’ ergo não houve diferenças significativas entre os grupos, 

resultado esperado em função do valor médio dessa variável para os três grupos estarem 

dentro da normalidade segundo a VI Diretriz da Associação Brasileira de Cardiologia, 2010. 

Entretanto, considerando-se a Δ de PAD no repouso nota-se uma Δ negativa para o grupo 

DTA, mostrando menores valores de PAD no repouso pós as semanas de treinamento aeróbio, 

adaptação comum e muito benéfica desse tipo de treinamento, proporcionada por menores 

valores de RVP e provável redução de catecolamina circulante que propicia maior 

vasodilatação e menores valores de PAD (RICARDO e ARAÚJO, 2006; SIMÃO e col., 

2008). 

Considerando-se agora o momento Máx para as Δs das três pressões, notam-se 

diferenças significativas nos valores de PAS (entre DTA e DTR; DTA e GDC e DTR e GDC, 

com incremento significativo para o grupo DTA pós treinamento e redução para GDC) e na 

PADif (entre DTA e DTR; DTA e GDC, com incremento significativo para o grupo DTA). 

Essas respostas são responsáveis por manter o fluxo sanguíneo durante o esforço (POLITO e 

FARINATTI, 2008), lembrando que a carga máxima da ergoespirometria foi em média 0,6 

Km/h maior na ergoespirometria pós treinamento comparada com a mesma carga pré 

treinamento para o grupo DTA, justificando valores pressóricos maiores.  

Já em relação aos valores pressóricos no Rec 4’ ergo não se observam diferenças 

significativas entre os grupos considerando-se a Δ PAS, Δ PAD e Δ PADif, apesar de se 

observar discrepante Δ negativo de PAD para o grupo DTA e de Δ positivo de PADif para o 

grupo DTR. A resposta de PAD para o grupo DTA nesse momento de recuperação evidencia 

a mesma resposta já citada em função de adaptações do treinamento, com melhora na 

complacência vascular e consequentemente na RVP (SOUZA e col., 2004; SIMÃO e col., 

2008). Já a reposta de PADif do grupo DTR envolve principalmente a resposta de PAS nesse 

momento, já que houve pequena Δ PAD (PADif=PAS-PAD). Considera-se aqui que a carga 

da ergoespirometria pós treinamento resistido para o grupo DTR não foi maior do que a carga 

na ergoespirometria pré treinamento (valor médio ± SD de Δ carga máxima ergoespirometria 

para o grupo DTR, foi de -0,2 ± 0,45 Km/h), resposta que sugere maior perfusão periférica no 

período de recuperação mas com sobrecarga cardíaca em função da manutenção do 

incremento da PAS para esse grupo. 

 A figura 67 apresenta os valores médios ± SD da Δ DP (mmHg.bat/min) nas 

ergoespirometrias pós e pré semanas com e sem treinamento físico para cada grupo 

experimental desse estudo nos momentos de repouso, carga máxima (Máx) e quarto minuto 
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de recuperação (Rec 4’ ergo). Analisando-se esses valores pelo teste estatístico de Kruskal 

Wallis houve diferenças significativas entre os três grupos experimentais somente no 

momento de mensuração Máx entre os grupos DTA e DTR, entre os grupos DTA e GDC e 

entre os grupos DTR e GDC (p<0,05). Nos momentos de repouso e Rec 4’ ergo não houve 

diferenças estatísticas entre os grupos (p>0,05). 

 

 

 

Figura 67: Valores médios ± SD da variação (Δ) de DP (mmHg.bat/min) na Ergoespirometria 

pós menos pré às semanas com e sem treinamento nos momentos de repouso, carga máxima 

(Máx) e quarto minuto de recuperação (Rec 4’ ergo) para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e 

GDC (n=5), *p<0,05 no Máx entre DTA e DTR, entre DTA e GDC e entre DTR e GDC. 

 

 

 Analisando-se a figura 67 nos momentos de mensuração de repouso e de Rec 4’ ergo 

não há diferenças significativas entre os valores de Δ de DP comparando-se os três grupos 

experimentais desse estudo. Já no Máx há maior DP para o grupo DTA comparado com os 

grupos DTR e GDC. Esse incremento dos valores de DP para o grupo DTA demonstra que o 

mesmo apresentou maior trabalho cardíaco em função de uma demanda metabólica maior 

exigida pelo esforço (LOPES e col., 2006; PARK e col., 2007). Ressalta-se aqui novamente 

que a carga máxima da ergoespirometria pós treinamento para esse grupo foi maior quando 

* 

* 
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comparada com os outros dois grupos experimentais desse estudo, contribuindo para gerar 

maior efeito positivo em cronotropismo cardíaco e, consequentemente em DP, grupo que 

treinou em esteira, o mesmo ergômetro da ergoespirometria (especificidade de treinamento). 

Em relação aos outros grupos desse estudo, nota-se, pela mesma figura, que houve incremento 

de DP para o grupo DTR quando esse é comparado com o grupo GDC, grupo sem estímulo de 

qualquer tipo de treinamento supervisionado para promover adaptações fisiológicas e grupo 

que apresentou na ergoespirometria pós intensidade máxima menor permitindo, portanto, 

menor trabalho cardíaco e menor valor de DP. 

 Os valores médios ± SD da Δ de VO2 máximo (ml(Kg.min)
-1

) para os três grupos 

experimentais desse estudo são apresentados na figura 68. Analisando-se esses valores com o 

teste estatístico de Kruskal Wallis houve diferenças significativas entre os grupos DTA e 

GDC e entre DTR e GDC (p<0,05). 

 

 

 

Figura 68: Valores médios ± SD da variação (Δ) de VO2 máximo (ml(Kg.min)
-1

) na 

Ergoespirometria pós menos pré às semanas com e sem treinamento para o grupo DTA (n=7), 

DTR (n=5) e GDC (n=5), *p<0,05 entre DTA e GDC e entre DTR e GDC. 

 

 

* 
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 Pode-se observar pela figura 68 que os grupo de diabéticos dos grupos DTA e DTR 

apresentaram incremento na Δ VO2 máximo, refletindo, assim, incrementos nesse valores 

após a realização dos treinamentos aeróbio e resistido, respectivamentte. A melhora nessa 

variável após um treinamento aeróbio é esperada já que há diversas adaptações 

principalmente dos sistemas respiratórios, cardiovascular, sanguíneo e muscular que permitem 

maior funcionalidade dos referidos sistemas e consequente incremento nos valores de VO2 

máximo (CHURCH e col., 2010). Já o incremente dessa variável no grupo DTR que realizou 

treinamento resistido não é uma adaptação específica desse tipo de treinamento, porém, sabe-

se que um determinado tipo de treinamento pode promover adaptações inespecíficas nos 

diversos sistemas fisiológicos (HOFF e col., 2002). 

 Os valores médios ± SD da Δ de pulso máximo de oxigênio (ml/bat) para cada um dos 

grupos experimentais desse estudo estão apresentados na figura 69. Aplicando-se o teste 

estatístico de Kruskal Wallis não houve diferença significativa entre os grupos experimentais 

desse estudo (p>0,05). 

 

 

 

Figura 69: Valores médios ± SD da variação (Δ) de pulso máximo de oxigênio (ml/bat) na 

Ergoespirometria pós menos pré às semanas com e sem treinamento para o grupo DTA (n=7), 

DTR (n=5) e GDC (n=5). 

 

 



195 

 

 Analisando-se essa figura nota-se que houve Δ positiva dessa variável para os grupos 

DTA e DTR apesar dessa diferença não ter sido significativa estatisticamente, mostrando 

aumento dessa variável pós realização dos treinamentos aeróbio e resistido, repectivamente, e, 

Δ negativa para o grupo GDC, mostrando decréscmo de pulso máximo de oxigênio após as 

semanas sem qualquer intervenção de treinamento físico regular. A variável do pulso máximo 

de oxigênio reflete o produto entre VO2 e FC na carga máxima do teste ergoespirométrico e, é 

uma importante variável que determina a condição cardiorrespiratória de um indivíduo. 

Ressalta-se aqui que os indivíduos diabéticos dos grupos com treinamento nesse estudo 

apresentaram valores maiores de VO2 máximo comparado a esses mesmos valores do grupo 

GDC (figura 68) não sendo esse resultado observado no pulso máximo de oxigênio, 

provavelmente por estar amortizado em função da reposta de FC, já que não houve diferença 

significativa entre os Δ de FC entre os grupos DTR e GDC (figura 62). 

 A figura 70 apresenta as curvas da cinética dos valores médios de concentração de 

glicose nas ergoespirometrias pré e pós às semanas com (DTA e DTR) e sem (GDC) 

treinamento físico para cada grupo experimental. 

 

 

 

Figura 70: Valores médios da concentração de glicose (mg/dL) do monitor contínuo dos 

grupos DTA (n=7), DTR (n=5) e GDC (n=5) durante as Ergoespirometrias pré e pós às 

semanas com e sem treinamento físico. A seta indica o início das ergoespirometrias. 
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 Comparando-se pela figura 70 a cinética das curvas de concentração de glicose nas 

ergoespirometrias pré as semanas com e sem treinamento físico dos três grupos experimentais 

desse estudo notam-se similariedades entre as curvas do grupo DTA e do grupo GDC e, 

valores de concentração de glicose ligeiramente maiores apresentados na mesma curva para o 

grupo DTR. Considerando-se agora as curvas de cinética da concentração de glicose após as 

semanas com e sem treinamento físico dos três grupos desse estudo, notam-se que os valores 

médios de concentração de glicose para os grupos que foram submetidos a treinamento físico 

(DTA e DTR) foram menores por todo o tempo de registro comparando-os com esses mesmos 

valores do grupo sem treinamento (GDC). Ainda, nota-se que a cinética dessas curvas 

também se difere entre os grupos treinados e o GDC, sendo que esse último apresentou 

incremento no final do registro nessa curva, mostrando o efeito do sedentarismo na piora 

glicêmica para os indivíduos diabéticos. Entre os grupos treinados, notam-se semelhanças nas 

curvas de cinética de glicose, apresentando o grupo DTA valores menores do que o DTR até 

aproximadamente 50 minutos desse registro, momento onde há inversão dessas curvas, agora 

com maior decremento na curva de glicose do grupo DTR. Dessa maneira, esses resultados 

sugerem que os indivíduos diabéticos desse estudo com treinamento aeróbio ou com 

treinamento resistido apresentaram melhor controle glicêmico em relação ao grupo sem 

treinamento regular, refletindo em melhora da cinética da concentração de glicose na 

ergoespirometria pós treinamento, sendo que o treinamento resistido parece permitir maior 

decremento nessa curva perto de 60 minutos de registro pelo monitor contínuo.  

 

V.4.3- TESTE DE FADIGA EM LEG PRESS PRÉ E PÓS 

 

 Os itens IV.1.3, IV.2.3 e IV.3.3 apresentaram os valores médios ± SD da variação (Δ) 

da concentração de glicose, Δ FC e sua variabilidade expressa pelos valores de Δ RMSSD, Δ 

PAS, Δ PAD e Δ PADif, bem como Δ DP e Δ volume de exercício em momentos específicos 

dos Testes de Fadiga, variáveis que serão apresentadas nesse tópico em forma de gráficos e 

posteriormente discutidas para comparação entre os grupos experimentais desse estudo após 

análise estatística pelo teste de Kruskal Wallis. A média da concentração de glicose 

mensurada pelo monitor contínuo no teste de fadiga também é apresentada nesse tópico e 

analisada qualitativamente. 

 A média ± SD de Δ de concentração de glicose inicial e final (mg/dL) dos testes de 

fadiga pós menos pré as semanas com e sem treinamento para cada grupo experimental pode 

ser melhor observada pela figura 71. Analisando-se estatisticamente esses valores de Δ 
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concentração de glicose inicial e Δ de concentração de glicose final pelo teste de Kruskal 

Wallis não houve diferenças significativas entre os grupos experimentais desse estudo 

(p>0,05). 

 

 

 

Figura 71: Valores médios ± SD da variação (Δ) de concentração de glicose (mg/dL) no 

Teste de Fadiga pós menos pré às semanas com e sem treinamento nos momentos de inicial e 

final para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e GDC (n=5). 

 

 

 Analisando-se a figura 71 nota-se que os grupos com treinamento apresentaram 

decréscimo nos valores de concentração de glicose inicial e de concentração de glicose final 

do teste de fadiga considerando os valores pós menos os valores do teste de fadiga pré às 

semanas com treinamento. Esse decréscimo nos valores de concentração de glicose pode 

sugerir melhor organização glicêmica do treinamento físico, proporcionada por maior 

captação de glicose pelo músculo, pelo aumento da afinidade da insulina com seu receptor, 

bem como por elevação no número e na atividade dos GLUTs (GAZOLA e col., 2001; 

TOKMAKIDIS, 2004; COKER e col., 2006). Em contrapartida os indivíduos do grupo GDC 

apresentaram incrementos nessa Δ concentração de glicose, tanto no valor mensurado antes 
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como no mensurado após a realização do teste de fadiga, sugerindo piora do ajuste glicêmico 

dos sedentários desse estudo, resultado de acordo com Bianco e col., 2013 que relatam que o 

sedentarismo é um fator que contribui para piora de resposta glicêmica. Ressalta-se aqui que o 

tempo do teste de fadiga é pequeno e, por isso, os grupos não apresentaram diferenças 

significativas entre os valores iniciais e finais e, também, que a mensuração dessa 

concentração de glicose foi a partir do equipamento de monitorização contínua, com atraso no 

registro da glicose plasmática. 

 Os valores médios ± SD de Δ FC (bpm) nos momentos de repouso, estágio 1, último 

estágio e no quarto minuto de recuperação (rec 4’ fad) dos testes de fadiga estão apresentados 

na figura 72. Aplicando-se o teste de Kruskal Wallis para comparação dos valores médios de 

Δ FC entre os grupos em cada momento de mensuração somente houve diferenças 

significativas no momento de último estágio entre os grupos DTA e DTR e o grupo GDC 

(p<0,05). 

 

 

Figura 72: Valores médios ± SD da variação (Δ) de FC (bpm) no Teste de Fadiga pós menos 

pré às semanas com e sem treinamento nos momentos de repouso, estágio 1, último estágio e 

quarto minuto de recuperação (Rec 4’ fad) para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e GDC 

(n=5), *p<0,05 no último estágio entre DTA e GDC e entre DTR e GDC. 

* 
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 Considerando-se os valores de Δ de FC no repouso pela figura 72 não se observam 

diferenças significativas entre os grupos experimentais desse estudo. Sabe-se que o 

treinamento físico regular promove como adaptação fisiológica bradicardia de repouso, em 

função de menor atuação simpática na despolarização do nó sinusal, maior ação 

parassimpática e diminuição da própria frequência de despolarização sinusal (PICHOT e col., 

2000; MAKIKALLO e col., 2002; McARDLE e col., 2003), resultado observado no grupo 

DTR, mostrando que, nesse estudo, esse tipo de treinamento foi melhor em promover referida 

adaptação. Ainda pode-se observar Δ de FC positiva para o grupo GDC, com incremento nos 

valores de FC de repouso, sugerindo que o sedentarismo pode, portanto, promover pioras 

cardioasculares (EVANGELHISTA e BRUM, 1999). 

 Considerando-se na mesma figura os momentos de estágio 1 do teste de fadiga notam-

se que não há diferenças significativas entre os Δs dos grupos experimentais desse estudo 

mostrando resposta similar de FC nesse estágio do teste de fadiga entre eles. Já considerando-

se o último estágio notam-se diferenças significativas entre os grupos submetidos a um 

treinamento físico regular e o grupo GDC, mostrando maior incremento de FC no teste de 

fadiga pós treinamento para o grupo DTA e para o grupo DTR. Ressalta-se aqui que o volume 

de exercício foi maior significativamente no teste de fadiga para os dois grupos treinados e 

não apresentou diferença significante para o grupo GDC (figuras 16, 34 e 52 de volume de 

exercício, respectivamente, para DTA, DTR e GDC). Dessa maneira, a maior elevação de FC 

apresentada pelos voluntários submetidos a treinamento físico no último estágio do teste de 

fadiga pós treinamento ocorreu para manter a exigência de esforço dos referidos testes em 

uma intensidade de esforço maior, permitindo, assim, maior fluxo sanguíneo e manutenção da 

contração da musculatura ativa, resultado de acordo com Skinner, 1991; Neder e Nery, 2003; 

Polito e Farinatti, 2003; Lopes e col., 2006 que relatam a importância do aumento da FC para 

permitir incremento de fluxo sanguíneo, principalmente para musculatura esquelética ativa e 

coração. 

 Já considerando-se o momento de Rec 4’ fad pela figura 72 notam-se que, apesar de 

não haver diferenças significativas entre os grupos, o grupo GDC apresenta o maior valor de 

Δ positivo de FC, mostrando que após as semanas sem intervenção de treinamento físico 

supervisionado houve incremento dessa variável no período de recuperação do esforço. Já foi 

ressaltado nesse estudo a relação de maior risco cardiovascular com o incremento de FC no 

período de recuperação (KRIEGER e col., 2001; LAHIRI e col., 2008), sugerindo essa 

resposta do grupo GDC, que o sedentarismo contribui para esse referido risco. 
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 Os valores médios ± SD de Δ RMSSD (mseg) no teste de fadiga pode ser observada 

na figura 73 nos momentos de repouso, estágio 1, último estágio e Rec 4’ fad. Quando se 

analisou os valores de Δ RMSSD pelo teste estatístico de Kruskal Wallis houve diferenças 

significativas nos momentos de repouso (entre os grupos DTA e DTR, entre os grupos DTA e 

GDC e entre os grupos DTR e GDC) (p<0,05), no estágio 1 (entre o grupo DTA e os grupos 

DTR e GDC) (p<0,05) e no Rec 4’ fad (entre os grupos DTA e GDC e entre DTR e GDC) 

(p<0,05). No momento de mensuração do último estágio do teste de fadiga não houve 

diferenças estatísticas entre os grupos (p>0,05). 

 

 

 

Figura 73: Valores médios ± SD da variação (Δ) de RMSSD (mseg) no Teste de Fadiga pós 

menos pré às semanas com e sem treinamento nos momentos de repouso, estágio 1, último 

estágio e quarto minuto de recuperação (Rec 4’ fad) para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e 

GDC (n=5), *p<0,05 no repouso entre DTA e DTR, DTA e GDC e, DTR e GDC; no estágio 1 

entre DTA e DTR, DTA e GDC e Rec 4’ fad entre DTA e GDC e DTR e GDC. 

 

 

 Analisando-se inicialmente a Δ RMSSD no repouso entre os grupos desse estudo 

notam-se diferenças significativas entre todos os grupos, com incremento desses valores para 

* 

* 

* 

* 
* 
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os com treinamento físico, sendo maior essa diferença para o grupo DTA. Também pode-se 

observar o decréscimo desse valor para o grupo controle que não realizou qualquer tipo de 

treinamento físico supervisionado. Esses resultados estão de acordo com Javorka e col., 2008; 

Thayer e col., 2010 que relatam que o treinamento físico regular promove incrementos da 

participação parassimpática no controle cardiovascular e, que diabéticos sedentários 

apresentam pioras significativas no mesmo controle pela disfunção autonômica comumente 

observada associada à essa doença. O incremento mais significativo apresentado pelo grupo 

DTA comparado ao grupo DTR pode ser uma sugestão de que o treinamento aeróbio é melhor 

para essa adaptação autonômica. Entretanto, observando-se a figura 63, não se percebe essa 

diferença no momento do repouso em relação à ergoespirometria. Ressalta-se aqui que a 

realização dos testes de fadiga foram no dia posterior ao dia da realização da 

ergoespirometria, podendo o grupo DTA estar sob maior influência do exercício do dia 

anterior, visto que a ergoespirometria foi realizado em esteira, o mesmo ergômetro do 

treinamento aeróbio (portanto, com especificidade entre o treinamento e o tipo de avaliação, 

podendo refletir em maior adaptação no controle autonômico). 

 Analisando-se os estágios do teste de fadiga notam-se diferenças significativas apenas 

no estágio 1 entre o grupo DTA e DTR e entre DTA e GDC, mostrando maior participação 

parassimpática nesse momento de esforço. Sabe-se que há decréscimo da participação 

parassimpática com concomitante incremento da participação simpática durante um esforço 

físico, para permitir ajustes fisiológicos e manter fluxo sanguíneo e contração muscular 

(MOUNIER e col., 2003; EMHOFF e col., 2013). Ressalta-se aqui dois pontos para essa 

resposta, uma adaptação do treinamento de endurance que permite em cargas submáximas 

menor ação simpática e maior parassimpática (BALDUCCI e col., 2012) e, considerando-se 

que esse teste não é específico para o treinamento aeróbio, treinamento realizado pelo grupo 

DTA, há possibilidade de estarem com maior atuação vagal em função do teste 

ergoespirométrico realizado no dia anterior, teste com especificidade para esse treinamento. 

Em relação ao último estágio do teste de fadiga, não há diferenças significativas nos 

valores de RMSSD considerando-se os três grupos experimentais, mostrando menor atuação 

parassimpática proporcional aos três grupos, resultado de acordo com Makikallo e col., 2002; 

Haaksma e col., 2003 que relatam menor ação vagal e maior ação simpática no controle 

autonômico cardíaco para manter o exercício físico. Ressalta-se aqui que, diferente do estágio 

1 do teste de fadiga, o último estágio foi um estágio de exaustão para os voluntários 

diabéticos desse estudo, sendo, portanto, momento de maior exigência cardíaca, vascular e 

muscular do teste de fadiga, necessitando de incremento simpático para manter tal esforço. 
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Já os valores de Δ RMSSD no momento de Rec 4’ fad apresentaram diferenças 

significativas entre os dois grupos treinados (DTA e DTR) e o controle (GDC). Esse resultado 

demostra melhor participação parassimpática nos momentos de recuperação do esforço para 

indivíduos que realizaram treinamento físico e piora desse controle para diabéticos 

sedentários, resultados de acordo com Task Force, 1996; Pichot e col., 2000; Yamamoto e 

col., 2001. Coniderando-se os dois grupos que realizaram treinamento físico, não há 

diferenças significativas entre suas respostas de RMSSD, mostrando que ambos os 

treinamentos foram significativos na mesma proporção em melhorar resposta de atuação vagal 

no período de recuperação e, também, diminuir risco cardiovascular (THAYER e col., 2010). 

Esse resultado é diferente do observado no mesmo período de recuperação após a 

ergoespirometria (figura 63) onde houve significativo incremento de RMSSD para o grupo 

com treinamento resistido. Mais uma vez sugere-se com esse resultado que a maior ação 

parassimpática do grupo DTA possa ter ocorrido nesse dia em função da ergoespirometria 

realizada no dia anterior e especificidade do teste com o tipo de treinamento realizado pelo 

grupo. 

Os valores médios ± SD da Δ de PAS, Δ PAD e Δ PADif (mmHg) nos testes de fadiga 

nos momentos de repouso, estágio 1, último estágio e Rec 4’ fad são apresentados nas figuras 

74, 75 e 76, respectivamente. Quando os dados de Δ de PAS (figura 74) foram analisados pelo 

teste de Kruskal Wallis para comparação entre os três grupos desse estudo houve diferenças 

estatísticas significativas no momento de repouso (entre o grupo DTA e o grupo DTR, 

p<0,05) e no momento de mensuração do estágio 1 do teste de fadiga (entre o grupo DTA e o 

grupo GDC e entre o grupo DTR e o grupo GDC, com p<0,05). Na comparação estatística 

utilizando-se o mesmo teste nos momentos de último estágio do teste de fadiga, bem como no 

Rec 4’ fad não houve diferenças significativas (p>0,05). Aplicando-se o mesmo teste 

estatístico nesses valores para PAD (figura 75) não houve diferenças significativas entre os 

grupos em nenhum momento de mensuração (p>0,05). Já a análise desses valores de PADif 

(figura 76) pelo teste estatístico de Kruskal Wallis houve diferenças significativas nos 

momentos de mensuração do estágio 1 e do último estágio do teste de fadiga entre os grupos 

DTA e DTR, entre os grupos DTA e GDC e entre os grupos DTR e GDC (p<0,05) e não 

houve diferenças significativas entre os grupos experimentais desse estudo nos momentos de 

repouso e Rec 4’ fad (p>0,05). 
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Figura 74: Valores médios ± SD da variação (Δ) de PAS (mmHg) no Teste de Fadiga pós 

menos pré às semanas com e sem treinamento nos momentos de repouso, estágio 1, último 

estágio e quarto minuto de recuperação (Rec 4’ fad) para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e 

GDC (n=5), *p<0,05 no repouso entre DTA DTR e no estágio 1 entre DTA e GDC e entre 

DTR e GDC. 

 

 

 

Figura 75: Valores médios ± SD da variação (Δ) de PAD (mmHg) no Teste de Fadiga pós 

menos pré às semanas com e sem treinamento nos momentos de repouso, estágio 1, último 

estágio e quarto minuto de recuperação (Rec 4’ fad) para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e 

GDC (n=5). 

* * 
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Figura 76: Valores médios ± SD da variação (Δ) de PADif (mmHg) no Teste de Fadiga pós 

menos pré às semanas com e sem treinamento nos momentos de repouso, estágio 1, último 

estágio e quarto minuto de recuperação (Rec 4’ fad) para o grupo DTA (n=7), DTR (n=5) e 

GDC (n=5), *p<0,05 no estágio 1 e último estágio entre DTA e DTR, entre DTA e GDC e 

entre DTR e GDC. 

 

 

 Analisando-se os valores pressóricos pelas figuras 74, 75 e 76 no momento de repouso 

do teste de fadiga notam-se diferenças significativas somente no Δ de PAS entre o grupo DTA 

e o grupo DTR, mostrando redução nos valores de PAS de repouso pós treinamento aeróbio, 

resultados de acordo com Ramos, 2000; Brum e col., 2004; Simão e col., 2008 que relatam a 

melhora hemodinâmica permitida pelo treinamento se reflete em menores valores de PAS de 

repouso, significando menor pós carga para a contração ventricular. 

Considerando-se o estágio 1 do teste de fadiga nas mesmas figuras com as respostas de 

Δ pressões, houve diferenças significativas nas respostas de Δ PAS e Δ PADif. Houve, assim, 

aumentos de PAS no teste de fadiga pós treinamentos para ambos os grupos treinados. 

Ressalta-se aqui que a carga do teste de fadiga pós treinamento foi superior à carga do teste de 

fadiga pré treinamento, sendo, assim, o incremento de PAS nesse momento uma regulação 

cardíaca para permitir aumento de fluxo sanguíneo para a demanda metabólica maior do 

esforço (POLITO e FARINATTI, 2003; CHISTOFARO e col., 2008). O incremento para a Δ 

* 

* 

* 

* 
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PADif nesse momento reflete o incremento do valor de PAS, com melhora em perfusão 

periférica durante o esforço, resultado de acordo com Souza e col., 2004. Esse incremento 

significante em PADif também é observado no último estágio do teste de fadiga entre todos 

os grupos, sendo o incremento para grupo o DTR maior que o do grupo DTA, ambos maiores 

do que o apresentado pelo grupo GDC, cuja Δ PADif foi negativa, com portanto, decréscimo 

de PADif nesse momentoo do teste de fadiga pós as semanas sem treinamento quando 

comparado com o teste pré. Ressalta-se aqui que o volume de exercício foi maior pós 

treinamento para os grupos DTA e DTR, sendo maior o incremento apresentado pelo grupo 

DTR, justificando, assim, o incremento de PADif desse grupo, possibilitando melhor perfusão 

tecidual para permitir manutenção do esforço, resultados que corroboram com Brubaker e 

Kitzman, 2011. 

Analisando-se as mesmas figuras no momento de Rec 4’ fad não se observaram 

diferenças significativas em nenhuma das Δs de pressões, mostrando que todas elas 

apresentaram respostas similares entre os grupos experimentais desse estudo, independente da 

realização ou não de treinamento físico supervisionado. 

 Já os valores médios ± SD da Δ DP (mmHg.bat/min) para cada grupo experimental 

nos testes de fadiga nos momentos de mensuração de repouso, estágio 1, último estágio e Rec 

4’ fad são apresentados na figura 77. Analisando-se esses valores pelo teste de Kruskal Wallis 

não houve diferenças entre os grupos experimentais desse estudo em nenhum dos momentos 

de mensuração (p>0,05).  
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Figura 77: Valores médios ± SD da variação (Δ) de DP (mmHg.bat/min) no Teste de Fadiga 

pós menos pré às semanas com e sem treinamento nos momentos de repouso, estágio 1, 

último estágio e quarto minuto de recuperação (Rec 4’ fad) para o grupo DTA (n=7), DTR 

(n=5) e GDC (n=5). 

 

 

 Analisando-se a Δ DP no repouso para os três grupos experimentais pela figura 77 não 

se observam diferenças significativas, mostrando similariedade no trabalho cardíaco dos 

voluntários, sem apresentar alterações com nenhum tipo de treinamento físico e nem com a 

ausência de treinamento. Ressalta-se aqui que, sendo o DP o produto de PAS e FC e, também, 

que a FC desses grupos não sofreram alterações com as semanas com ou sem treinamento 

físico nesse estudo (figura 72), justifica-se essa resposta do DP no repouso. No estágio 1 

também não há diferenças significativas nas respostas de DP entre os grupos, apesar de haver 

pequena Δ negativa para o grupo DTA. Polito e Farinatti, 2003 ressaltam que o treinamento 

de endurance, treinamento realizado pelos diabéticos do grupo DTA, permite menor 

inclinação da curva de DP durante esforço, por adaptações benéficas em FC, PAS, RVP e 

catecolaminas circulantes, resultados que corroboram com esse resultado apresentado no 

estágio 1 pelo grupo DTA.  
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Cosiderando-se o momento de último estágio nota-se Δ DP positivo para o grupo 

DTR, mostrando maiores valores de DP no teste de fadiga pós treinamento resistido. Ressalta-

se novamente o incremento significativo no volume de exercício apresentado pelo grupo DTR 

(figura 34), necessitando para manter maior fluxo sanguíno, bem como maior trabalho 

cardíaco, valores maiores de FC e PAS, portanto, com incremento em DP (POLITO e 

FARINATT, 2003). O grupo GDC nesse momento de esforço apresenta Δ DP negativo, 

mostrando decréscimo de DP pós as semanas sem treinamento físico. Esse grupo não teve 

diferença significativa no volume de exercício no teste de fadiga pós (figura 52), podendo ser 

essa resposta de DP um possível identificador da exaustão do teste de fadiga para esse grupo, 

com deficiência em aumentar o trabalho cardíaco ao esforço físico do teste. 

No momento de Rec 4’ fad para o Δ DP, analisando-se a mesma figura, não se 

observam diferenças significativas entre os grupos, refletindo as respostas de FC nesse 

mesmo período de recuperação, já que, nesse estudo, não houve Δ PAS no mesmo período de 

mensuração (figura 74).  

 A figura 78 apresenta os valores médios ± SD Δ de volume de exercício (Kg) nos 

testes de fadiga para cada grupo experimental. Analisando-se estatisticamente esses dados 

com o teste de Kruskal Wallis não houve diferenças significativas entre os grupos 

experimentais (p>0,05). 
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Figura 78: Valores médios ± SD da variação (Δ) de volume de exercicio (Kg) no Teste de 

Fadiga pós menos pré às semanas com e sem treinamento para o grupo DTA (n=7), DTR 

(n=5) e GDC (n=5). 

 

 

 Analisando-se a figura 78 não se observam diferenças significativas entre os grupos 

experimentais desse estudo no volume de exercício do teste de fadiga pós as semanas com e 

sem treinamento. Entretanto, quando se considera os valores reais pré e pós dessa variável nas 

referidas semanas desse estudo houve diferença significativa para os grupos DTA e DTR e 

não houve essa diferença para o grupo GDC (figuras 16, 34 e 52, respectivamente), resultados 

que refletem as adaptações fisiológicas do treinamento (ROUBENOKK, 2001), inclusive do 

aeróbio (uma adaptação inespecífica) que permite maior carga e maior número de repetição 

no teste de fadiga. Considera-se aqui o incremento no volume de exercício apresentado pelo 

grupo GDC, mesmo sem realização de qualquer tipo de treinamento. Ressalta-se o maior 

desvio padrão apresentado por esse grupo quando comparado com os outros dois grupos que 

realizaram treinamento físico. Esse resultado se deve em função de um único indivíduo desse 

grupo que, por provável subestimação de sua 1RM pós as semanas sem treinamento físico, 

conseguiu realizar muitas repetições nesse teste de fadiga. Seu valor isolado de volume de 

exercício foi de 13764 Kg e 21204 Kg, respectivamente no teste de fadiga pré e pós as 
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semanas sem treinamento físico. Quando se recalcula a média ± SD de volume de exercício 

do grupo GDC desconsiderando-se esse voluntário, encontra-se valor no teste de fadiga pré às 

semanas sem treinamento de 4504,50 ± 756,80 Kg e no teste pós, 4161,00 ± 1114,82 Kg. O 

valor médio ± SD da Δ volume de exercício sem o referido voluntário é de -343,50 ± 652,67 

Kg, uma variação negativa, com, portanto, redução nessa variável pós as semanas sem 

treinamento, valor discrepante da Δ de volume de exercício considerando-se o grupo todo, de 

1213,20 ± 3541,55 Kg, justificando-se, assim, o incremento dessa variável apresentada pelo 

grupo sem treinamento físico. 

A figura 79 apresenta as curvas da cinética dos valores médios da concentração de 

glicose nos testes de fadiga pré e pós às semanas com (DTA e DTR) e sem (GDC) 

treinamento físico para cada grupo experimental. 

 

 

 

Figura 79: Valores médios de glicose (mg/dL) do monitor contínuo dos grupos DTA (n=7), 

DTR (n=5) e GDC (n=5) durante os testes de fadiga pré e pós às semanas com e sem 

treinamento. A seta indica o início dos testes de fadiga. 

 

 

 Comparando-se os três grupos experimentais desse estudo em relação à cinética de 

glicose apresentada por eles nos testes de fadiga pré as semanas com e sem treinamento físico 

observa-se maior similariedade entre os grupos DTA e GDC, já que o grupo DTR apresenta 

uma cinética pré treinamento resistido com maiores valores de concentração de glicose. Já 
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quando se compara as curvas de concentração de glicose entre os três grupos no momento 

posterior às semanas com e sem treinamento físico, nota-se melhor resposta glicêmica para o 

grupo DTA, que apresenta por todo o período de registro pós treinamento aeróbio valores 

médios menores de concentração de glicose mensurados pelo monitor contínuo. Ressalta-se 

que o ganho na organização glicêmica do grupo DTR (distância entre as curvas pré e pós 

treinamento) parece ter sido maior, visto que seus valores iniciais estavam também maiores. 

Entretanto, analisando-se somente o final de cada curva de concentração de glicose pós 

treinamento físico, parece ser a curva do grupo DTR a curva que apresenta maior declínio ao 

final do tempo de registro pelo monitor contínuo de glicose, podendo ser esse treinamento, 

nesse estudo, o que melhor apresentou organização simpática e de glicogenólise, permitindo 

declínio na cinética da concentração de glicose para os diabéticos submetidos a esse tipo de 

treinamento físico com melhor controle glicêmico. 

 Ainda, esses resultados sugerem que o monitor contínuo de glicose pode ser utilizado 

para quantificação de modificações na cinética da glicose apresentada por indivíduos 

diabéticos quando submetidos a um tipo de treinamento físico ou mesmo para avaliação de 

indivíduos diabéticos que não realizam qualquer tipo de treinamento regular. 

 De maneira geral, a análise de todos os resultados apresentados nesse item demonstra 

alterações positivas nos voluntários diabéticos submetidos a treinamento físico regular, seja 

nas avaliações clínicas e antropométricas, seja nos testes ergoespirométricos e de fadiga, bem 

como possibilidade de prejuízos do sedentarismo para os mesmos indivíduos nas mesmas 

avaliações. Há, de maneira expressiva, resultados com significativas diferenças para 

indivíduos diabéticos submetidos a qualquer tipo de treinamento físico como nos resultados 

da modulação autonômica parassimpática/vagal no controle cardíaco, bem como na cinética 

da concentração de glicose determinada a partir do registro do monitor contínuo.  

 Ressalta-se a dificuldade da análise quantitativa da cinética da concentração de glicose 

pelo monitor contínuo em função das diferenças nos tempos dos testes ergoespirométricos e 

de fadiga em leg press, além da grande diferença nos níveis glicêmicos dos voluntários 

diabéticos ao chegarem ao laboratório para as referidas avaliações. Entretanto, a cinética da 

concentração de glicose foi realizada de maneira qualitativa, mostrando ser uma ferramenta 

útil na avaliação dessa variável em indivíduos diabéticos tipo II submetidos ou não a 

treinamento físico regular. Novos estudos devem ser repetidos utilizando-se o monitor 

contínuo de glicose, com todos os devidos controles para verificação dos resultados em 

indivíduos diabéticos submetidos a diferentes tipos de treinamento físico regular. 
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Assim o próximo tópico apresenta as conclusões desse estudo a partir das 

interpretações de todos os resultados já previamente considerados. 
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VI- CONCLUSÕES 

 

 

 Os resultados obtidos nesse estudo após avaliação de uma população de diabéticos tipo 

II com treinamento físico aeróbio e treinamento resistido, bem como toda a discussão dos 

mesmos, possibilitaram algumas considerações finais que são apresentadas aqui como 

conclusões específicas e como conclusão geral. 

 

 VI.1-CONCLUSÕES ESPECÍFICAS 

 

 O treinamento físico aeróbio realizado pelo grupo DTA, com duração de 

seis semanas, propiciou redução glicêmica, mensurada pelo monitor 

contínuo de glicose, antes, durante e após a realização do teste 

ergoespirométrico incremental e nos mesmos momentos do teste de fadiga 

em leg press, sendo a melhora no registro da ergoespirometria de 

magnitude maior. 

 O grupo que realizou o treinamento resistido (DTR), com igual duração, 

também apresentou redução glicêmica no teste ergoespirométrico e 

também no teste de fadiga, em especial após o encerramento do exercício 

de fadiga em leg press (período de recuperação). 

 Por sua vez, no grupo controle (GDC), sem treinamento físico regular, não 

houve diferenças entre os dois testes (ergoespirometria e fadiga) antes ou 

após, no período de recuperação. 

 Assim, podemos inferir que o treinamento tipo aeróbio é eficaz no controle 

glicêmico durante o exercício incremental em esteira e o teste de fadiga em 

leg press; já o treinamento resistido é mais eficaz no controle glicêmico em 

ambos os tipos de exercícios, principalmente no período após a execução 

do teste de fadiga, enquanto que o grupo controle não apresentou quaisquer 

alterações. Estes resultados permitem-nos sugerir que para uma melhor 

organização glicêmica ao longo de uma sessão de exercício (esteira ou 

fadiga em leg press) o treinamento resistido é mais eficiente, permitindo 

melhor resposta em cinética da concentração de glicose. 
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 O treinamento aeróbio (grupo DTA) não alterou resposta de FC de repouso 

e durante exercício nem nos registros da ergoespirometria nem nos 

registros do teste de fadiga, apesar de promover incrementos na 

variabilidade de FC expressos pelos valores de RMSSD no repouso prévio 

a ambos os testes. 

 O treinamento resistido não promoveu para o grupo DTR alterações em FC 

de repouso e durante a realização de exercício e permitiu incremento dos 

valores de RMSSD nos momentos de recuperação na ergoespirometria e no 

teste de fadiga em leg press e, o grupo sem treinamento físico regular 

(GDC), apresentou incrementos de FC e menores valores de RMSSD, 

sugerindo que o sedentarismo piora a sobrecarga cardiovascular por 

promover efeito cronotrópico positivo em diabéticos tipo II. 

 Assim, sugere-se que o treinamento físico aeróbio é o que melhor promove 

maior varibalidade de FC no momento prévio à execução de uma sessão de 

exercício e, o treinamento resistido, permite a mesma adaptação em 

momentos de recuperação da referida sessão, com aumento da participação 

parassimpática/vagal no controle autonômico cardíaco. 

 Ressalta-se aqui que esse resultado para os diabéticos tipo II é importante e 

inédito observado nessa condição experimetal, que demonstra a 

recuperação e/ou a reativação da modulação parassimpática no controle 

autonômico que é extremamente importante para a homeostasia biológica 

de um indivíduo. 

 Os treinamentos físicos aeróbio e resistido (grupos DTA e DTR, 

respectivamente) e as semanas sem treinamento para o grupo controle 

(GDC) não apresentaram modificações em PAS, PADif e DP em nenhum 

dos testes realizados (ergoespirometria e fadiga em leg press). Em relação à 

PAD o treinamento aeróbio foi o único que promoveu decremento desse 

valor de repouso, portanto, que permitiu melhor carga pressórica no 

sistema cardiovascular. 

 

 VI.2-CONCLUSÃO GERAL 

 

 Como conclusão geral, este estudo sugere que indivíduos diabéticos tipo II que 

realizam treinamento físico regular, seja ele aeróbio ou resistido apresentam benefícios 
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positivos na cinética da curva da concentração de glicose registrada pelo monitor contínuo, 

benefícios esses que parecem estar associados à melhora e/ou retorno na modulação 

parassimpática/vagal no controle autonômico cardíaco, e sugere também, ser o treinamento 

físico aeróbio o que permite melhor organização hemodinâmica nas respostas de PAD. 

 É importante salientar que novos estudos são necessários e fundamentais para, 

principalmente, a quantificação estatística das alterações na cinética da curva da concentração 

de glicose mensurada a partir da utilização do monitor contínuo, sendo que esse equipamento 

foi, nesse estudo, uma ferramenta útil para o início desse questionamento. Outros fatores 

limitantes podem ser o número de indivíduos avaliados, bem como a dificuldade cognitiva 

que alguns voluntários apresentaram na manipulação do sistema de monitorização contínua da 

concentração de glicose. 
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ANEXO B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título de estudo: Treinamento físico para diabéticos tipo II 

Pesquisador responsável: Vilmar Baldissera 

Instituição/Departamento: USP e UFSCar 

Endereço do pesquisador responsável: R. Bernardino Fernandes Nunes, 1707 casa 22. 

Cidade Jardim CEP 13566-490, São Carlos/SP 

Telefone do pesquisador responsável para contato: (16)33518386 

Local da coleta de dados: Universidade Federal de São Carlos/Deto de Ciências 

Fisiológicasm(Laboratório de Fisiologia do exercício) 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

 Você está sendo convidado a participar desta pesquisa de forma totalmente 

voluntária. 

 Antes de concordar em participar desta pesquisa e se submeter ao 

treinamento físico é muito importante que você compreenda as 

informações e instruções contidas nesse documento. 

 Os pesquisadores deverão responder a todas as suas dúvidas antes de você 

decidir participar. 

 Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais 

tenha direito. 

 

Objetivo do estudo: Comparar aspectos fisiológicos frente a diferentes tipos de exercício 

físico. 

Procedimentos: Sua participação nessa pesquisa consistirá em participar de um programa de 

treinamento físico com duração de 9 semanas. Na fase inicial da pesquisa haverá avaliações 

físicas e antropométricas e a instalação de um equipamento de monitorização contínua de 

glicose. Após essa fase ocorrerá o treinamento físico que, dependendo do grupo o qual 

participará, poderá realizar exercício de esteira, resistido ou ambos. 

Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado e poderá lhe 

tornar uma pessoa ativa. 

Ricos: A participação nessa pesquisa não representará qualquer risco de ordem física ou 

psicológica para você. 

Sigilo: As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos 

pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum 

momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 

 

Ciência e de acordo do participante (sujeito da pesquisa): 
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Ciente eexposto pelo(a) pesquisador(a), eu____________________________________ 

RG:_____________________, estou de acordo em participar desta pesquisa, assinando este 

consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas. 

 

 

São Carlos, ____/____/_____ 

 

 

 

 

_____________________________                                _________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa                                            Vilmar Baldissera 

 

Ciência e de acordo do pesquisador responsável: 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste sujeito de pesquisa para a participação neste estudo. 

 

Declaro que assinei 2 vias deste termo, ficando com uma via em meu poder. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa 
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ANEXO C  

ESCALA DE BORG PARA PERCEPÇÃO DO ESFORÇO FÍSICO 

       (BORG, 1982) 
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ANEXO D 

FICHAS DE CONTROLE DE TESTES DE TREINAMENTO DIÁRIO 

 

Projeto: Treinamento Físico para Diabéticos – USP/UNESP/UFSCar 

 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E CLÍNICA 

Nome:_________________________________________________________________ 

Grupo:_________________________________________________________________ 

Avaliador:______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Variáveis AVALIAÇÃO INICIAL AVALIAÇÃO FINAL 

Data   

Pressão Arterial (mmHg)   

Glicemia (mg/dL)   

Triglicerídeo   

Colesterol   

Peso (Kg)   

Altura (m)   

IMC   

Hemoglobina glicada (%)   

Frutosamina (mmol/L)   
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Projeto: Treinamento Físico para Diabéticos – USP/UNESP/UFSCar 

 

ERGOESPIROMETRIA 

Nome:_________________________________________________________________ 

Grupo:_________________________________________________________________ 

Avaliador:______________________________________________________________ 

 

 

 

  ERGOESPIROMETRIA Inicial/Final  

  FC inicial  Borg 

  FC 3 Km/h   

Data  FC 4 Km/h   

Horário  FC 5 Km/h   

PA inicial  FC 6 Km/h   

PA final  FC 7 Km/h   

Glicemia inicial  FC 8 Km/h   

Glicemia final  FC 9 Km/h   

Identificação do 

teste 

 FC 10 Km/h   

Vel. Inicial  FC 11 Km/h   

Vel. Final  FC 12 Km/h   

Limiar Vent.  FC 13 Km/h   

Obs:   PA/FC Borg 

  1’rec   

  2’rec   

  4’rec   
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Projeto: Treinamento Físico para Diabéticos – USP/UNESP/UFSCar 

 

TESTE DE FADIGA 

Nome:_________________________________________________________________ 

Grupo:_________________________________________________________________ 

Avaliador:______________________________________________________________ 

 

 

  TESTE  FADIGA Inicial / Final  

  LEG PRESS   

Data Horário Gli inicial Gli final Peso LP nº rep. LP 

      

Condição PA FC Glicemia Lactacidemia BORG 

Inicial      

Após Aq.      

Estágio 1      

Estágio 2      

Estágio 3      

Estágio 4      

Estágio 5      

Após teste      

2’após      

4’ após      

6’ após      

8’ após      

10’ após      

Final      

Obs:      
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