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Introdução: Dados de ensaio clínico recente mostraram que o treinamento físico com exercício combinado (aeróbico + resistido) tem 
mais impacto em reduzir a HbA1c do que o exercício aeróbico em DMT2, no entanto, as sessões utilizadas diferiam quanto ao tempo de 
exercício aplicado aos pacientes. Objetivo: Comparar os efeitos agudos de uma sessão de exercício físico aeróbico (EA) vs combinado 
(EC) quanto ao perfil glicêmico avaliado através do sistema de monitorização contínua de glicose (CGMS) em pacientes com DMT2. 
Material e Métodos: Ensaio clínico randomizado cruzado, onde 8 pacientes (5 mulheres) com DMT2 tratados com dieta e metformina 
foram randomizados para EA e EC. Foram submetidos à avaliação clínico-laboratorial, ergoespirometria, teste 1-RM e subseqüentemente 
às sessões de exercícios EA e EC, com 1 semana de intervalo entre elas, 40-50 min cada, avaliados com CGMS nos dias anterior, da 
sessão e posterior, além de glicemia capilar (mín. 4 vezes/dia) concomitante. Resultados: Os pacientes tinham 58 ± 4 anos, 6 (4,47-
7,52) anos de DMT2, HbA1c 7,8 ± 0,9%, pressão arterial sistólica 141,6 ± 16 mmHg e índice de massa corporal  28,7 ± 2 kg.m2. 
Ocorreram 691 (30,52%) e 703 (31,02 %) episódios de hiperglicemia (>150 mg/dl) antes das sessões (p=0,477) e 759 (32,94%) e 615 
(26,93%) após o EA vs EC (p= 0,477). A glicemia média pré-exercício foi de 143± 44,6 (EA) vs 135± 25,6 (EC) mg/dL, o que foi menor 
durante as sessões de EC (1ª hora: 127± 24,88 mg/dl, 2ª-6ªh 126 ±37,9 mg/dl) vs EA (1ª hora: 134± 29,2 mg/dl, 2ª-6ªh 146 ± 32,7 
mg/dl)), p=0,034. Conclusões: Estes dados preliminares sugerem que uma sessão de exercício combinado é capaz de reduzir mais a 
glicemia do que uma sessão de exercício aeróbico em pacientes com DMT2 em uso de metformina. Apoio CNPq, Fapergs, FIPE 
  

 

 




