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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica, analisando e apontando 

os elementos que poderiam explicar os diferentes resultados encontrados nos estudos que 

compararam os efeitos do treinamento aeróbico (TA) e treinamento resistido (TR) sobre a 

hemoglobina glicada (HbA1c), em pessoas com diabetes tipo 2 (DM2). A partir da 

combinação de termos em inglês, foi realizada uma busca eletrônica nas bases de dados 

PUBMED, SCIELO e LILACS, sendo incluídos 10 artigos experimentais. Como resultado, 

em 5 estudos, TA e TR foram igualmente efetivos em reduzir a HbA1c após a intervenção, 

em 3, não encontraram nenhuma alteração significativa na HbA1c, em 1 o TA apresentou 

uma redução significativa nos níveis de HbA1c, enquanto o TR não apresentou diferença, em 

outro estudo o TR apresentou uma redução nos níveis de HbA1c, enquanto o TA não 

apresentou diferença. Isso indica que não houve um consenso entre os trabalhos sobre qual 

método de treinamento é mais efetivo sobre a glicemia de longo prazo. No entanto, os dados 

encontrados nos estudos que não diferiram as duas intervenções são mais consistentes, 

apresentando menos fatores limitantes. Sendo assim, os dois métodos de treinamentos 

poderiam ser utilizados para pessoas com DM2 para um controle da HbA1c, contudo o tempo 

de intervenção e intensidade do treinamento sugerem ser fatores determinantes para um 

resultado positivo. 

 

Palavras chave: Treinamento Aeróbico; Treinamento Resistido; Diabetes Tipo 2; HbA1c. 



ABSTRACT 

The aim of this study was to conduct a literature review, analyzing and pointing out the 

elements that could explain the different results found in the studies comparing the effects of 

aerobic training (AT) and resistance training (RT) on glycated hemoglobin (HbA1c) in people 

with type 2 diabetes (T2D). From the combination of terms in English, an electronic search 

was performed on the PUBMED, SCIELO and LILACS databases, and 10 experimental 

articles were included. As a result, in 5 studies, AT and RT were equally effective in reducing 

HbA1c after the intervention; in 3, they did not find any significant changes in HbA1c, in 1 

the AT showed a significant reduction in HbA1c levels, whereas the RT did not show any 

difference. In another study, RT showed a reduction in HbA1c levels, whereas AT showed no 

difference. This indicates that there was no consensus among the studies on which training 

method is most effective on the long-term blood glucose control. However, the data found in 

the studies that did not find differences between the two interventions are more consistent, 

presenting fewer limiting factors. Thus, the two training methods could be used for people 

with T2D for HbA1c control, however the intervention time and intensity of the training seem 

to be determinant factors for a positive result. 

 

Key words: Aerobic Training; Resistance Training; Type 2 Diabetes; HbA1c. 
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1. INTRODUÇÃO 

Estima-se que atualmente, cerca de 425 milhões de pessoas no mundo vivem com 

Diabetes Melito, com expectativa que em 2045 esse número cresça 48%, chegando a 629 

milhões de pessoas (IDF, 2017). Considerado uma doença crônica, o Diabetes Melito consiste 

em subgrupos de distúrbios metabólicos, caracterizando-se pelo aumento dos níveis 

sanguíneos de glicose (WHO; IDF, 2006; GUYTON; HALL, 2002). Esse aumento é causado 

porque a insulina, hormônio responsável pelo controle da glicose sanguínea, deixa de ser 

produzida pelo pâncreas, ou então, apresenta uma menor sensibilidade ou uma resistência 

aumentada (GUYTON; HALL, 2002). 

O Diabetes Tipo 2 (DM2) é a forma mais frequente do diabetes, representa cerca 

de 90% do total dos casos de diabetes (IDF, 2017; WHO, 2011). A hiperglicemia presente no 

DM2 é resultado de uma produção inadequada de insulina e da incapacidade do organismo de 

responder plenamente à insulina, condição conhecida como resistência à insulina (IDF, 2017; 

MCARDLE; KATCH; KATCH, 2003). É uma doença que não tem cura, mas pode ser 

controlada de forma eficaz, com combinações medicamentosas, reduzindo o excesso de peso, 

dietas, e exercício físico regular (IDF, 2017; TUOMILEHTO, 2014). 

A dosagem da glicose no sangue não constitui parâmetro eficiente para avaliação 

do controle da glicemia durante um intervalo de tempo prolongado (DCCT, 1993). Nesse 

sentido, a dosagem da hemoglobina glicada (HbA1c) tem papel fundamental na 

monitorização do controle glicêmico em pacientes diabéticos, pois fornece informações 

acerca do índice retrospectivo da glicose plasmática (BRY; CHEN; SACKS, 2001). A HbA1c 

origina-se por meio de uma reação irreversível entre a glicose sanguínea e o aminoácido 

valina N-terminal da cadeia beta da hemoglobina (GAYTON; HALL, 2002). É encontrada em 

indivíduos adultos não diabéticos em uma proporção de 1% a 4%. Na prática, os valores 

normais de referência vão de 4% a 6%. Níveis de HbA1c acima de 7% estão associados a um 

risco progressivamente maior de complicações crônicas. Por isso, o conceito atual de 

tratamento do Diabetes Melito, define a meta de 7% (ou de 6,5%, de acordo com algumas 

sociedades médicas) como limite superior acima do qual está indicada a revisão do esquema 

terapêutico em vigor (IDF, 2017). A grande vantagem da HbA1c está no fato de não sofrer 

grandes flutuações, como na dosagem da glicose plasmática, bem como estar diretamente 

relacionada ao risco de complicações em pacientes com Diabetes Tipos 1 e 2 (DCCT, 1993). 

Investigar estratégias de controle do DM2, sem a utilização de grandes posologias 

medicamentosas, tem sido alvo de grande número de pesquisas durante anos (CANO-
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MONTOYA, et. al., 2018; TUOMILEHTO, 2014). O exercício físico apresentou-se como um 

grande controlador dos níveis de glicose sanguínea (CANO-MONTOYA, et. al., 2018; PAN, 

et. al., 2018). Dentre estes, destacam-se o Treinamento Aeróbico (TA) (NERY, et. al., 2017; 

YAVARI, et. al., 2012; SIGAL, et. al., 2007) e o Treinamento Resistido (TR) (ASHTON, et. 

al., 2018; NERY, et. al., 2017; YAVARI, et. al., 2012; ARORA; SHENOY; SANDHU, 

2009). 

Diversos estudos são realizados com estes métodos de treinamento, no entanto, 

cada estudo utiliza um protocolo de intervenção para a realização da sua metodologia, com 

isso algumas divergências são encontradas na literatura quanto ao real efeito do treinamento 

físico no controle da glicemia sanguínea. Conhecer protocolos de TA e do TR eficientes no 

controle da glicemia sanguínea é de grande importância para os profissionais da área da saúde 

que atuam com estes grupos, em especial os profissionais em Educação Física, para que assim 

possam planejar orientar de forma mais eficiente suas atividades. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos de 

diferentes protocolos de TA e TR sobre a HbA1c em pessoas com Diabetes Melito Tipo 2, 

através de uma revisão de bibliográfica. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Tipo de Pesquisa 

O presente trabalho seguiu os preceitos do estudo exploratório, proposto por Gil 

(2008), por meio de uma revisão bibliográfica sistematizada de estudos que avaliaram os 

efeitos do TA e TR sobre a HbA1c em pessoas com DM2. 

 

2.2. Base de Dados 

A pesquisa foi realizada nas bases de dados PUBMED, SCIELO e LILACS. Para 

as buscas nas plataformas foram utilizadas as seguintes palavras chave, Aerobic training; 

Resistance training; HbA1c; Type 2 Diabetes. Não tendo restrição quanto a data de 

publicação e foram aceitos trabalhos publicados em português, inglês e espanhol. 

 

2.3. Coleta de Dados 

As coletas de dados seguiram os passos propostos por Gil (2008) para uma 

pesquisa bibliográfica: 

 1º Leitura Exploratória: Leitura rápida de todo o material selecionado, que objetiva 

verificar se o trabalho é de interesse para o trabalho. 
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 2º Leitura Seletiva: Leitura mais aprofundada das partes que realmente interessarem. 

 3º Registro: Registrar as informações extraídas dos trabalhos (autores, ano, revista, 

metodologia, resultados e conclusões). 

 

2.4. Análise dos Dados 

Nesta fase foi realizada uma leitura analítica com a finalidade de ordenar e 

sumariar as informações contidas nos trabalhos, de forma que estas possibilitem a obtenção de 

respostas ao problema da pesquisa. 

 

3. RESULTADOS 

Com o processo de busca eletrônica nas plataformas, 10 estudos experimentais 

foram incluídos neste trabalho (FIG. 01). Com isso, 80 estudos não foram incluídos pelos 

seguintes motivos: Não realizaram ou compararam os dois métodos de treinamento 

separadamente (n=41), não analisaram a HbA1c (n=5), a amostra era composta de animais 

(n=4), eram artigos de revisão ou meta-análise (n=20), os dados já haviam sido publicados em 

outro trabalho já incluído (n=8) e avaliaram as respostas agudas associadas ao treinamento 

(n=2). 

FIGURA 01 – RESUMO DA BUSCA ELETRÔNICA NAS PLATAFORMAS 

 

3.1 Características das Amostras 

O número amostral (n) dos estudos variou de 18 a 262 sujeitos considerando os 10 

estudos selecionados, de forma que em 09 (nove), o grupo foi constituídos por ambos os 

sexos (KADOGLOU, et. al., 2012; BACCHI, et. al., 2012b; BACCHI, et. al., 2012a; 

SUKALA, et. al., 2012; JORGE, et. al., 2011; CHURCH, et. al., 2010; NG, et. al., 2010; 

SIGAL, et. al., 2007; CAUZA, et. al., 2005) e um somente mulheres (KWON, et. al., 2011). 
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Todos os estudos foram realizados em indivíduos sedentários, com idade média igual ou 

superior a 49 anos (TAB. 01). 
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TABELA 01 – CARCTÉRISTICA DOS GRUPOS: NÚMERO DE HOMENS/MULHERES E MÉDIA DE IDADE 

# Valor não informado pelos autores.

 NÚMERO DE HOMENS / MULHERES MÉDIA IDADE (DP) 

 GERAL 
GRUPO 

AERÓBICO 
GRUPO 

RESISTIDO 
GRUPO 

CONTROLE 
GERAL 

GRUPO 
AERÓBICO 

GRUPO 
RESISTIDO 

GRUPO 
CONTROLE 

BACCCHI, et. al., 2012b 16/9 9/4 7/5 # # 57,0 ±2,1 56,1 ±2,4 # 

BACCHI, et. al., 2012ª 28/12 14/6 14/6 # # 57,2 ±1,6 55,6 ±1,7 # 

KADOGLOU, et. al., 2012 25/65 6/15 7/16 7/17 # 58,3 ±5,4 56,1 ±5,3 57,9± 7,2 

SUKALA, et. al., 2012 5/13 2/7 3/6 # # 51 ±4 48 ±6 # 

JORGE, et. al., 2011 18/30 5/7 5/7 4/8 # 52,09 ±8,71 54,1 ±8,94 53,42 ±9,82 

KWON, et. al., 2011 0/40 0/13 0/12 0/15 57±6,8 55,5 ±8,6 56,3 ±6,1 58,9 ±5,7 

NG, et. al., 2010 19/41 8/22 11/19 # # 59±7 57±7 # 

CHURCH, et. al., 2010 97/165 27/45 30/43 13/28 55,8±8,7 53,7 ±9,1 56,9 ±8,7 58,6 ±8,2 

SIGAL, et. al., 2007 160/91 39/21 40/24 41/22 # 53,9 ±6,6 54,7 ±7,5 54,8 ±7,2 

CAUZA, et. al., 2005 20/19 9/8 11/11 # # 57,9 ±1,4 56,4 ±1,1 # 
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3.2 Intervenção 

Diferentes estratégias de intervenção foram adotadas nos estudos. O período de 

intervenção adotado pelos pesquisadores variou entre 9 meses (CHURCH, et. al., 2010), 6 

meses (KADOGLOU, et. al., 2012; SIGAL, et. al., 2007), 4 meses (BACCHI, et. al., 2012b; 

BACCHI, et. al., 2012a; SUKALA, et. al.2012; CAUZA, et. al., 2005), 12 semanas (JORGE, 

et. al., 2011; KWON, et. al., 2011) e 8 semanas (NG, et. al., 2010). Os protocolos de 

treinamentos eram realizados de 2 a 5 dias da semana, com durações que variavam de 30 a 60 

minutos por intervenção. A TAB. 02 e TAB. 03 descrevem de forma resumida a duração, 

frequência, intensidade e volume do TA e TR adotados nos estudos. 

 

3.3 Resultados 

A TAB. 04 apresenta um resumo com os resultados encontrados para as variáveis 

analisadas neste estudo. A maior parte dos estudos investigados relatou não haver diferença 

significativa na redução da HbA1c entre o TA e o TR (KADOGLOU, et. al., 2012; BACCHI, 

et. al., 2012b; BACCHI, et. al., 2012a; NG, et. al., 2010; SIGAL, et. al., 2007). 

Cauza e colaboradores (2005) observaram um declínio significativo na HbA1c 

apenas no grupo TR (-1.2%) após a intervenção e Kwon e colaboradores (2011) encontraram 

níveis de HbA1c com redução significativa de 0,5% comparados com o controle e os níveis 

basais apenas no grupo TA. Contudo, Sukala e colaboradores (2012), Church e colaboradores 

(2010) e Jorge e colaboradores (2011) não encontraram nenhuma alteração significativa na 

HbA1c dentro ou entre os grupos após a intervenção. 
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TABELA 02 – VALORES DE PERÍODO, DURAÇÃO, FREQUÊNCIA, INTENSIDADE E TIPO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO NAS INTERVENÇÕES DO 

TREINAMENTO AERÓBICO 

 

 PERÍODO DURAÇÃO FREQUÊNCIA INTENSIDADE EQUIPAMENTO 

BACCHI, et. al., 2012b 4 meses 60 minutos 3 dias / Semana 60 – 65% FCR Esteira; Bicicleta; Elíptico 

BACCHI, et. al., 2012ª 4 meses 60 minutos 3 dias / Semana 60 – 65% FCR Esteira; Bicicleta; Elíptico 

KADOGLOU, et. al., 2012 6 meses 60 minutos 4 dias/ Semana 60 – 75% FC Máx Esteira; Bicicleta 

SUKALA, et. al., 2012 16 semanas 40 a 60 minutos 3 dias / semana 65 – 85% FCR Bicicleta 

JORGE, et. al., 2011 12 semanas 60 minutos 3 dias / Semana Limiar de lactato Bicicleta 

KWON, et. al., 2011 12 semana 60 minutos 5 dias / Semana 4 a 6 METs Caminhada 

NG, et. al., 2010 8 semanas 50 minutos 2 a 3 dias / Semana 65 a 70% FC Máx Esteira; Bicicleta; Elíptico 

CHURCH, et. al., 2010 9 meses 50 minutos 3 a 5 dias / Semana 50 – 80% VO2Máx Esteira; Bicicleta 

SIGAL, et. al., 2007 6 meses 45 minutos 3 dias / Semana 75% FC Máx Esteira; Bicicleta 

CAUZA, et. al., 2005 4 meses 30 minutos 3 dias / Semana 60% VO2Máx Bicicleta 

FCR – Frequência Cardíaca de Reserva; FC Máx – Frequência Cardíaca Máxima; METs – Equivalentes Metabólicos; VO2Máx – Consumo Máximo de Oxigênio. 
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TABELA 03 – VALORES DE DURAÇÃO, FREQUÊNCIA, INTENSIDADE, Nº DE EXERCÍCIOS E TIPO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS 

INTERVENÇÕES DO TREINAMENTO RESISTIDO 

 

 DURAÇÃO FREQUÊNCIA INTENSIDADE EXERCÍCIOS EQUIPAMENTOS 

BACCHI, et. al., 2012b 60 minutos 3 dias/Sem 70 – 80% 1RM 
3x 10 a 12 Rep. 

09 Exercícios 
Aparelhos de Musculação e Peso livre 

BACCHI, et. al., 2012ª 60 minutos 3 dias/Sem 70 – 80% 1RM 
3x 10 Rep. 

09 Exercícios 
Aparelhos de Musculação e Peso livre 

KADOGLOU, et. al., 2012 60 minutos 4 dias/Sem 60 – 80% 1RM 
2 a 3x 8 a 10 Rep. 

8 Exercícios 
Aparelhos de Musculação e Peso livre 

SUKALA, et. al., 2012 40 a 60 min 3 dias/Sem # 
2 a 3x 8 a 10 Rep. 

8 Exercícios 
Aparelhos de Musculação 

JORGE, et. al., 2011 60 minutos 3 dias/Sem # 7 Exercícios Aparelhos de Musculação e Peso livre 

KWON, et. al., 2011 60 minutos 3 dias/Sem 
40 a 50% 

 
3x 10 a 12 Rep. Thera-band e Peso do Corpo 

NG, et. al., 2010 50 minutos 2 a 3 dias/Sem 65 a 70% 1RM 
3x 10 Rep. 

9 Exercícios 
Aparelhos de Musculação e Peso livre 

CHURCH, et. al., 2010 50 minutos 3 a 5 dias/Sem 

2x 10 a 12 Rep. 4 Exercícios MMSS 

3x 10 a 12 Rep.3 Exercícios de MMII 

2 Conj. Abdominal e Extensão Lombar 

Aparelhos de Musculação e Peso livre 

SIGAL, et. al., 2007 45 minutos 2 a 3 dias/Sem # 
2-3 x 7 a 9 Rep. 

7 Exercícios 
Aparelhos de Musculação e Peso livre 

CAUZA, et. al., 2005 30 minutos 3 dias/Semana # 3 x 10 a 15 Rep. Aparelhos de Musculação e Peso livre 

# - Valor não informado pelos autores.   
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TABELA 04 – VALORES DE HbA1c EM PERCENTUAL (%) PRÉ E PÓS INTERVENÇÃO NOS GRUPOS CONTROLE, TREINAMENTO AERÓBICO E 

TREINAMENTO RESISTIDO 

 
CONTROLE TREINAMENTO AEROBICO TREINAMENTO RESISTIDO COMPARAÇÃO 

PRÉ PÓS PRÉ PÓS VARIAÇÃO PRÉ PÓS VARIAÇÃO Aeróbico vs Resistido 

BACCHI, et. al., 2012b # # 7,3±0,2 # -0,48*±0,14 7,5±0,2 # -0,39*±0,16 NS 

BACCHI, et. al., 2012a # # 7,29±0,15 # -0,40* 7,30±0,16 # -0,35* NS 

KADOGLOU, et. al., 2012 7,8±0,8 -0,05±0,01 8,3±1,1 # -0,6*±0,1 8,0±0,7 # -0,2*±0,05 NS 

SUKALA, et. al., 2012 # # 8,9±1,9 8,8±2,1 -0,1±0,6 10,7±2,1 10,6±2,4 -0,1±1,1 NS 

JORGE, et. al., 2011 6,94±0,74 7,07±0,70 7,63±1,70 7,42±1,48 # 8,51±2,45 8,24±2,13 # NS 

KWON, et. al., 2011 7,2±0,8 7,2±0,8 7,5±0,7 7±0,7* # 7,4±0,9 7,0±0,9 # Aeróbico < Resistido 

NG, et. al., 2010 # # 8,5±0,9 8,1±1,1 -0,3*±0,9 8,9±1,5 8,4±0,9 -0,4*±0,6 NS 

CHURCH, et. al., 2010 7,62±0,10 7,74±0,10 7,56±0,07 7,43±0,08 -0,12 7,58±0,07 7,53±0,08 -0,04 NS 

SIGAL, et. al., 2007 7,44±1,38 7,51±1,47 7,41±1,50 6,98±1,50* # 7,48±1,47 7,18±1,52* # NS 

CAUZA, et. al., 2005 # # 7,7±0,3 7,4±0,3 -0,3 8,3±1,7 7,1±0,2 -1,2* Resistido < Aeróbico 

*p<0,05; # Valor não informado pelo estudo. 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica, analisando 

e apontando os elementos que poderiam explicar os diferentes resultados encontrados nos 

estudos que compararam os efeitos do TA e TR sobre a HbA1c, em pessoas com DM2. Como 

resultado, a partir dos 10 artigos considerados, foi visto que em 5 estudos o TA e TR 

apresentaram efeito redutor da HbA1c similar após a intervenção. Em 3, não encontraram 

nenhuma alteração significativa na HbA1c pós intervenção. Em 1 estudo, o TA apresentou 

uma redução nos níveis de HbA1c, enquanto o TR não apresentou diferença, em outro estudo 

o TR apresentou uma redução nos níveis de HbA1c, enquanto o TA não apresentou diferença. 

Em 3 dos 10 estudos, não foram observadas melhoras na HbA1c com o TA ou 

com o TR (SUKALA, et. al., 2012; JORGE, et. al., 2011; CHURCH, et. al., 2010). Sukala e 

colaboradores (2012) investigaram uma amostra de adultos de origem polinésia com 

obesidade mórbida (IMC = 43,8±9,5), e sugeriram que os níveis extremos de obesidade 

possam ter atenuado os efeitos das intervenções prescritas, justificando assim a não alteração 

pós intervenção nos níveis de HbA1c. No estudo de Sukala e colaboradores (2012) nenhuma 

alteração no peso corporal, Índice de Massa Corporal (IMC), percentual de gordura ou 

adiposidade visceral foram observadas em nenhum dos grupos de exercícios, após a 

intervenção. Sugerindo assim, que a utilização de uma maior frequência, duração e/ou 

intensidade do treinamento possa reduzir a HbA1c e melhorar o perfil de obesidade dos 

voluntários. Jorge e colaboradores (2011) justificam a falta de uma diminuição significativa 

nos níveis de HbA1c, devido ao número limitado de participantes (n=48), a duração do 

treinamento (12 semanas), o bom controle metabólico basal geral em suas amostras (como 

refletido por uma média de HbA1c <7,6% em todos os grupos, exceto o grupo TR com 

HbA1c basal <8,5%) e a ligeira redução na dosagem da medicação antidiabética observada 

em 2 dos grupos, o que reforçou a noção de esse exercício confere benefícios. Church e 

colaboradores (2010) avaliaram uma amostra de 262 voluntários, sendo 63,7% de mulheres, 

IMC médio 34,3±5,7 kg/m2, com uma intervenção por 9 meses, observaram que o VO2 Pico 

não aumentou, a massa corporal e a circunferência da cintura não reduziram, indicando assim 

que os estímulos dos protocolos de intervenções não foram suficientes. 

No estudo de Kwon e colaboradores (2011) não foi encontrada redução 

significativa na HbA1c após intervenção do TR. Acredita-se que esse resultado se deve ao 

fato do modelo de intervenção adotada por estes pesquisadores fazer uso do TR de Thera-
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band, 3 sessões semanais, de 60 minutos, intensidade de 40-50% de resistência. Essa 

intensidade foi menor do que as utilizadas nos demais estudos incluídos nessa revisão. 

No estudo de Cauza e colaboradores (2005) quatro meses de intervenção por meio 

do TA não foi suficiente para gerar uma alteração na HbA1c, apenas sendo observado 

declínio significativo na HbA1c (-1,2%) após o TR. Estes pesquisadores, foram os que 

utilizaram um menor volume semanal de intervenção no TA (3 sessões de 30 minutos, com 

intensidade de 60% VO2Máx), acredita-se que este fator possa ter contribuído para uma não 

alteração significativa na HbA1c pós intervenção. 

Sigal e colaboradores (2007) utilizaram o menor volume (135min/sem) dividido 

em 3 dias da semana e encontraram uma redução na HbA1c no TA (-0,51%) e TR (-0,38%), 

tendo esses efeitos de forma mais atenuada entre os indivíduos com controle glicêmico ruim 

no início do estudo, sugerindo assim que um pior o nível glicêmico pode levar a uma maior 

redução na HbA1c. Kadoglou e colaboradores (2012) utilizaram o maior volume 

(240min/sem), divididos em 4 dias da semana, encontraram uma redução na HbA1c no TA (-

0,60%) e TR (-0,20%). Bacchi e seu grupo em seus dois estudos (BACCHI, et. al. 2012b; 

BACCHI, et, al., 2012a) utilizaram protocolos semelhantes, com 4 meses de intervenção, em 

60 minutos, 3 dias da semana, o TA com intensidade de 60 a 65% da FCR e o TR intensidade 

de 70 a 80% 1RM, também observaram uma redução na HbA1c pós intervenção em ambos os 

treinamentos, no entanto sem diferenças significativas entre os mesmos. Ng e colaboradores 

(2010), encontro resultados semelhantes utilizando um protocolo de 8 semanas de 

intervenção, 50 minutos, de 2 a 3 dias da semana, com intensidade no TA de 65 a 70% 

FCMáx, e no TR de 65 a 70% de 1RM. 

Estes achados corroboram com meta-análises realizadas que demonstram que 

qualquer uma das formas de treino estão associadas ao controle dos níveis de HbA1c 

(UMPIERRE, et. al., 2011; SNOWLLING; HOPKINS, 2006; BOULÉ, et. al., 2001), 

considerando uma redução de -0,67% quando o exercício físico é estruturado, sem diferença 

na comparação entre o efeito dos tipos de treino (UMPIERRE, et. al., 2011). Além disso, os 

autores ressaltam que programas de treino com duração semanal acima de 150 min mostraram 

redução de 0,89% (UMPIERRE, et. al., 2011). Boulé e colaboradores (2001) mostraram que 

ambos os tipos de treino, resistido e aeróbico, são eficientes no controle da glicemia, sem 

necessariamente ocorrer redução de massa corporal total. Estes encontraram redução de 

0,66% nos níveis de HbA1c para os grupos de treino quando comparados ao grupo controle. 

Snowlling e Hopkins (2006), em uma meta-análise a partir de 27 estudos, mostraram que os 
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treinos resistido e aeróbico causam redução nos valores de HbA1c de 0,8% em estudos 

longos, e 0,4% em estudos mais curtos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente revisão bibliográfica conseguiu observar que o Treinamento Aeróbico 

e o Treinamento Resistido devem ser utilizados em pessoas com Diabetes Melito Tipo 2 para 

um controle da HbA1c, todavia o tempo de intervenção e intensidade do treinamento sugerem 

ser fatores determinantes para um resultado positivo, cabendo assim ao Profissional de 

Educação Física controlar o volume e intensidade adequados às  individualidades do aluno 

que possibilitem o máximo de benefícios.  
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