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RESUMO 

O diabetes é uma doença do sistema endócrino, que envolve uma glândula e 

um hormônio (pâncreas e a insulina). Uma produção insuficiente desse hormônio ou 

a incapacidade do corpo em utilizá-lo pode ocasionar a doença. De forma geral, nos 

indivíduos diabéticos não ocorre a entrada adequada de glicose nas células 

corporais, ou pela falta da insulina (tipo I) ou por redução da translocação do 

transportador de glicose (tipo II). O exercício físico tem sido considerado um 

importante aliado no tratamento clínico do indivíduo com diabetes e, mais 

especificamente, para o diabético do tipo II. Assim, o presente estudo buscou 

identificar os benefícios do exercício físico para indivíduos com diabetes tipo II. 

Trata-se de uma revisão de literatura com pesquisa nas seguintes bases de dados: 

LILACS, SciELO e Biblioteca Cochrane. A partir da leitura e revisão do texto, 

observou-se que o exercício físico aeróbio e o treinamento resistido tem a 

importante função de influenciar o metabolismo de forma favorável à diminuição da 

glicose sanguínea e o aumento da sensibilidade à ação da insulina e da taxa 

metabólica basal nos portadores de Diabetes Mellitus do tipo II. 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Exercício físico; Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

O Diabetes Mellitus (DM) vem aumentando drasticamente no Brasil e no 

mundo. Além disso, o diabetes tipo II teve um grande aumento em adolescentes e 

jovens adultos. Nos Estados Unidos, os custos diretos e indiretos do tratamento do 

diabetes atingem 105 bilhões de dólares ao ano. A incidência de doenças 

cardiovasculares é até quatro vezes maior em diabéticos que em não diabéticos. 

Isso pode gerar a perda de visão em adultos jovens devido à retinopatia diabética 

proliferativa, que é responsável por 42% dos casos de diálise. É uma das principais 

causas de morbimortalidade, junto com insuficiência renal, amputação de membros 

inferiores, cegueira e doença cardiovascular (MARCONDES, 2003).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2010 existiam 

285 milhões de diabéticos, e para o ano de 2030 o índice no mundo poderá 

aumentar para 435 milhões. No Brasil, os dados revelam que, até 2025, o país 

deverá ter 17,6 milhões de diabéticos, ou seja, quase duas vezes mais que no ano 

de 2010 (oito milhões de portadores da doença), ocupando o quarto lugar em termos 

de número total de diabéticos no mundo (BAZZOTE, 2010). 



 
 

A falta de hábitos saudáveis faz com que os números relacionados ao DM 

cresçam cada vez mais. Sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os 

principais fatores para explicar o crescimento da prevalência de diabetes tipo 2. 

Somente no ano de 2002 eram 173 milhões de adultos com a doença, com a 

projeção de chegar a 300 milhões em 2030 (DE OLIVEIRA et al., 2011; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009). 

A crescente substituição dos alimentos in natura ricos em fibras, vitaminas e 

minerais, por produtos industrializados, associada a um estilo de vida sedentário, 

favorecido por mudanças na estrutura de trabalho e avanços tecnológicos, compõem 

um dos principais fatores etiológicos da obesidade (SATORELLI e FRANCO, 2003).  

A obesidade, principalmente a visceral, é o mais grave fator de risco 

cardiovascular e de distúrbio na homeostase glicose-insulina. Resulta em várias 

alterações fisiopatológicas como a menor extração de insulina pelo fígado, com 

aumento da produção hepática de glicose e diminuição da captação de glicose pelo 

tecido muscular (ESCOBAR, 2009).  

Existe correlação entre a obesidade e a diabetes mellitus tipo II, uma vez que, 

à medida que o indivíduo aumenta sua massa gorda, seus níveis glicêmicos também 

se elevam, aumentando o risco de desenvolvimento do diabetes tipo 2. Recomenda-

se a perda de peso na tentativa de prevenir esse quadro, bem como a adoção de 

estilos de vida saudáveis com alimentação balanceada e a prática de exercícios 

físicos. A prática de atividade física pode contribuir significativamente na qualidade 

de vida do indivíduo, melhorar a saúde de portadores de doenças crônicas e auxiliar 

na prevenção das mesmas (GALVIN, NAVARRO, GREATTI, 2014). 

 

OBJETIVO 

Este trabalho teve por objetivo identificar os benefícios do exercício físico para 

indivíduos com diabetes do tipo II.  

 

METODOLOGIA 

O presente artigo caracteriza-se como uma revisão de literatura simples, 

realizada utilizando-se como fontes de referência artigos do banco de dados do 

Scielo, Lilacs, e Biblioteca Cochrane, através dos seguintes descritores: diabetes 

mellitus tipo II, a importância dos exercícios físicos e insulina no sistema endócrino. 

A literatura consultada foi publicada no período de 2003 a 2015 e os critérios de 



 
 

inclusão foram estudos de pesquisa de campo, no idioma português. Foram 

selecionados para a elaboração deste trabalho sete referencias. A pesquisa foi 

realizada entre março e junho de 2017, culminando com a elaboração do presente 

artigo de revisão literária.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Diabetes Mellitus 

O diabetes é uma doença do sistema endócrino, que envolve uma glândula e 

um hormônio (pâncreas e a insulina), cuja produção insuficiente desse hormônio ou 

a incapacidade do corpo em utilizá-lo pode ocasionar a doença. Existem quatro tipos 

de diabetes: o diabetes gestacional, o diabetes do tipo I, o diabetes do tipo II e o 

diabetes secundário (GALVIN, NAVARRO, GREATTI, 2014).  

O diabetes tipo ll é uma doença metabólica complexa, que acontece pela 

redução da sensibilidade à insulina, diminuindo sua ação e criando uma resistência 

à insulina nos órgãos periféricos, causando assim, a hiperglicemia e a 

glicotoxicidade. A glicotoxicidade é responsável por um estresse oxidativo crônico ao 

nível tecidual, que possui um importante papel na evolução das complicações 

crônicas do diabetes. A principal característica do diabetes tipo ll é a resistência 

periférica (MARCONDES, 2003; LASCAR et al, 2017). 

 

Efeitos Agudos do Exercício Resistido no DM 2 

 A principal causa do diabetes mellitus tipo 2 é a resistência à insulina que leva 

a um aumento da concentração de glicose no sangue (SNEL et al, 2012; VAN DIJK 

et al, 2012).  

 O processo da contração muscular, mediada pela prática de exercício 

resistido, pode promover uma significativa redução da glicemia plasmática por meio 

da melhora da resistência insulínica (VIND et al, 2012).  

 Essa resistência é caracterizada por uma resposta diminuída à insulina nos 

distintos tecidos envolvidos na captação de glicose (PICOT et al, 2009; SNEL et al, 

2012).  

 A diminuição da sinalização da insulina, através dos seus componentes 

proximais e distais, presentes na sua cascata de sinalização intracelular, é um dos 

diversos problemas em nível molecular no músculo esquelético que estão 

associados a estas anormalidades. Esses componentes são o receptor da insulina 



 
 

(IR), substrato do receptor da insulina 1 e 2 (IRS-1 ou IRS-2), enzima 

fosfatidilinositol-3-quinase (PI3-K), proteína quinase B (também conhecida como 

AKT), integrantes da via insulínica da PI3-K. O exercício pode melhorar a sinalização 

intracelular desta via (VIND et al, 2012; ZECCHIN, CARVALHEIRA, SAAD, 2004). 

 Em um estudo dirigido por Sousa et al (2014) foram comparados os 

momentos pré e pós exercício resistido, em um grupo controle (Con) e um grupo 

exercitado (Exe) em relação à glicemia. Os resultados do grupo Con (Pré 

126,3±13,49 vs Pós 125,0±11,49mg/dL; p>0,05); Exe (Pré 135,6±11,70 vs Pós 

128,9±10,80mg/dL; p<0,001) mostraram que quando comparados os momentos pré 

e pós do grupo Con com Exe não foi encontrada significativa diferença, mas houve 

redução dos níveis glicêmicos.  

 Portanto, uma única sessão de exercício resistido pode ser responsável por 

uma importante diminuição da hiperglicemia. Logo, o exercício resistido de alta 

intensidade é benéfico ao controle glicêmico e ao melhoramento do quadro da 

resistência à insulina em diabéticos tipo 2 (SOUSA R.A et.al, 2014) 

 A sensibilidade à insulina é aumentada pelo exercício resistido através do 

aumento da atividade dos receptores ou de seus substratos intracelulares 

(CARVALHO et al, 1996). A ação da PI3-K e da AKT serão pontos importantes que 

são beneficiados com o exercício resistido, melhorando a sensibilidade à insulina 

(FOLLI et al, 1992).  

 Desta forma, a contração muscular, mediada pela prática de exercício 

resistido, pode promover uma significativa redução da glicemia plasmática, uma vez 

que, entre os tecidos corporais, o músculo estriado esquelético é o maior captador 

de glicose, fato que se deve à sua grande extensão e distribuição corporal (ARSA et 

al, 2009; VAN DIJK et al, 2012; ZABAGLIA et al, 2009). 

  O exercício físico, seja ele aeróbio ou resistido com peso, tem vantagens na 

melhoria das capacidades físicas, como força muscular, densidade óssea, 

flexibilidade corporal, resistência cardiovascular, aptidão metabólica, além da 

melhora das capacidades cognitivas e afetivas. Os benefícios adicionais para o 

indivíduo com diabetes mellitus do tipo 2 que têm hábitos regulares à prática do 

exercício físico, podem ser os de curto prazo e os de longo prazo. Em curto prazo 

citam-se aumento da ação da insulina; aumento da captação da glicose pelo 

músculo; captação da glicose no período pós-exercício; diminuição da taxa de 

glicose e aumento da sensibilidade celular à insulina (KATZER, 2007). 



 
 

 Durante o exercício físico a contração muscular aumenta a translocação de 

GLUT4 independente da disponibilidade de insulina. A hipótese pode ser mais bem 

entendida quando compreendemos a despolarização dos miofilamentos de miosina 

e actina, mecanismo que também tem a função mediadora no transporte de glicose 

para dentro das células (GOMES, ROGERO, TIRAPEGUI, 2005). 

 O benefício do exercício físico sobre a sensibilidade à insulina é demonstrado 

tanto no exercício aeróbio como no exercício físico resistido. Os mecanismos pelos 

quais essas modalidades de exercícios melhoram a sensibilidade à insulina parecem 

ser diferentes, fazendo crer que a combinação das duas modalidades de exercício 

pode ser benéfica na manutenção da saúde (GUIMARÃES, CIOLAC, 2004). 

 O efeito do exercício físico sobre a sensibilidade à insulina tem sido 

demonstrado entre 12 e 48 horas após a sessão de exercícios físicos, porém volta 

às concentrações de pré-atividade em três a cinco dias após a última sessão de 

exercícios físicos, o que reforça a necessidade de praticar atividades físicas com 

frequência e regularidade (GUIMARÃES, CIOLAC, 2004). 

 Recentemente pesquisas têm verificado que o treinamento resistido resulta 

em melhoras similares ao treinamento aeróbio, como controle glicêmico após 

realização de exercício, redução da hemoglobina glicosilada e melhora da 

sensibilidade à insulina (EVES, PLOTNIKOFF, 2006). 

 Em um estudo dirigido por Cauza e colaboradores (2005), compararam-se o 

treinamento de força (TF) e treinamento de endurance (TE) durante 4 meses em 22 

portadores de DM2, sendo 11 homens e 11 mulheres com idade média de 56 anos 

de idade. O treinamento de força obteve melhor resultado do que o treinamento de 

endurance nos seguintes parâmetros metabólicos: glicose sanguínea, hemoglobina 

glicada, resistência insulínica, HDL, LDL, triglicerídeos e colesterol total. 

 No estudo realizado por Sigal e colaboradores (2007), investigaram-se 251 

adultos com idade entre 39 e 70 anos, com diabetes tipo 2, divididos e submetidos a 

treinamento aeróbio (TA), treinamento resistido (TR) ou ambos os tipos de exercício 

(TC). O grupo TA consistia em exercício em esteira ou bicicleta entre 15 e 20 

minutos de aquecimento e a 60% da FCmáx e 45 minutos a 75% da FCmáx. O 

grupo TR realizou 7 exercícios diferentes, entre 2 e 3 séries de cada exercício. O 

grupo TC fez o exercício programa de treinamento aeróbio mais o treinamento 

resistido. Observou-se que o treinamento aeróbio ou o resistido melhorou o controle 

glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2, mas os resultados são melhores com o 



 
 

treinamento aeróbio e resistido combinados (TC). Porém, os próprios autores citam 

que não se permite conclusões definitivas sobre se os benefícios foram devido ao 

exercício combinado ou se obtiveram melhoras significativas por serem submetidos 

a sessões de treinamento com duração maior que os grupos com um tipo de 

atividade apenas. 

 
 

Efeitos Agudos dos Exercicios Aeróbios no DM 2 

 Os estudos demonstram que o treinamento aeróbio para pacientes com DM2, 

mostra-se eficaz no controle da glicemia, aumento da sensibilidade à insulina e na 

redução dos fatores de risco para doenças cardiovasculares (EVES, PLOTNIKOFF, 

2006). 

 Entretanto em um estudo dirigido por Barrile et al (2015), foram estudados 

diabéticos em uso de hipoglicemiantes orais (G1), não diabéticos (G2 grupo 

controle) e diabéticos em uso de insulina (G3), submetidos a uma sessão de 

exercício aeróbio (60% a 80% FCmax). A glicemia capilar foi mensurada em oito 

momentos durante a sessão (M1 ao M8). Os resultados mostraram que houve 

redução dos níveis glicêmicos em todos os grupos. 

 A redução da glicemia capilar após uma sessão de exercício físico pode ser 

explicada devido ao aumento da permeabilidade à glicose nas fibras musculares 

ativas, mesmo na ausência ou deficiência da ação da insulina. Neste sentido, o 

exercício físico regular aumenta a captação e o metabolismo da glicose pelo 

músculo, assim como, incrementa a síntese e translocação de Glut-4, 

transportadores de glicose no tecido adiposo, músculo esquelético e músculo 

cardíaco (BARRILE et al, 2015). 

 Durante o exercício, o transporte de glicose na célula muscular (GLUT 4) 

aumenta, assim como a sensibilidade da célula à ação da insulina. Isso ocorre pelo 

aumento do aporte sanguíneo que é um importante fator regulador permitindo a 

disponibilidade desse substrato à musculatura. O transporte de glicose ao músculo 

esquelético ocorre primariamente por difusão facilitada através dos GLUTs cujos 

principais mediadores são a insulina e o exercício. Esse aumento na translocação de 

transportadores de glicose pode ser dependente de insulina ou não. É possível 

haver translocação de GLUT4 para a membrana muscular durante o exercício 

mesmo em ausência de insulina (BARRILE et.al, 2015). 



 
 

 A liberação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático durante a contração 

desencadeia a cascata de sinalização para a translocação dos transportadores de 

glicose (Glut 4) presentes nas células musculares, ocorrendo assim a entrada de 

glicose na célula, ocasionando o efeito hipoglicemiante (BARRILE et.al, 2015). 

 

RESULTADOS  

De acordo com os critérios de elegibilidade da pesquisa acerca dos benefícios 

da prática do exercício físico para portadores de diabetes mellitus tipo ll foram 

selecionados sete artigos. 

Os resultados apontaram que os artigos foram produzidos por autores 

diferentes. Durante a busca de estudos para essa pesquisa, observou-se que as 

publicações sobre o tema evidenciam a pertinência do assunto com base na 

proporção em que aumenta os casos de diabetes no Brasil e no mundo. Entretanto, 

ressalta-se que as publicações analisadas corresponderam a publicações nos 

últimos 14 anos, sendo uma de 2003, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 e 2017.  

Quanto aos fatores associados verificou-se que todos estudos mostraram a 

obesidade, alimentação e sedentarismo como causas agravantes para o alto índice 

de pessoas com diabetes tipo ll. 

 Isso reforça a importância do assunto, visto que a doença vem tomando 

grande proporção com o passar dos anos. Desta maneira, esse artigo teve a 

intenção de mostrar a importância da atividade em nível metabólico que mostra o 

efeito positivo na diminuição da glicose sanguínea graças ao exercício físico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da leitura e revisão do texto, concluiu-se que o exercício físico aeróbio 

e o treinamento resistido trazem inúmeros benefícios a todos os portadores de 

Diabetes Mellitus 2. Os dois tipos de exercício são capazes de gerar uma diminuição 

aguda na glicose sanguínea do individuo portador de DM 2. A literatura ainda não 

mostra de maneira clara o tipo de exercício que seria mais eficaz para o diabético, o 

aeróbio ou o resistido, embora a combinação dos dois estímulos pareça ser a mais 

eficiente. Entende-se que ambos são capazes de impulsionar o transporte da glicose 

por vias metabólicas independentes da insulina (GLUT 4), e assim gerar uma ação 

hipoglicemiante no individuo. Mesmo sendo eficientes para a queda do nível de 



 
 

glicose no sangue, esses efeitos causados pelos exercícios são agudos, e começam 

a perder eficiência após 48h. Portando o individuo com DM 2, sempre deverá manter 

uma rotina de exercícios.     
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