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RESUMO

O Diabetes Mellitus é uma síndrome ou distúrbio do metabolismo dos carboidratos. Pode ser classificado em dois tipos principais: diabetes tipo 1 
(DM1) ou diabetes tipo 2 (DM2). O controle glicêmico é realizado por via medicamentosa, dietética e através de exercício físico. O exercício 
aeróbico consiste em uma atividade física em que se utiliza como via energética principal o sistema oxidativo, ou seja, há a presença de oxigênio 
na produção de ATP. Os principais benefícios do exercício aeróbico em qualquer indivíduo são: melhora do funcionamento neurocognitivo, ações 
hipotensoras, manutenção e melhora do perfil cardiorrespiratório, e também atua na prevenção de doenças crônico-degenerativas. Efeitos anti-
inflamatórios, e respostas endócrinas no estímulo ou inibição de secreção de hormônios são outros benefícios do exercício aeróbico. Este estudo 
objetivou analisar a interferência de diferentes prescrições de exercício aeróbico no controle glicêmico em indivíduos com DM2. O método 
utilizado para este trabalho foi revisão bibliográfica sistemática, contendo artigos originais e de pesquisa de campo. Foram encontrados quarenta 
e nove artigos relacionados, e foram utilizados na íntegra, vinte e quatro. Os resultados desta pesquisa de revisão apontaram que os exercícios 
aeróbicos, resistidos e combinados (aeróbico mais resistido) promoveram redução da glicemia plasmática. Nas literaturas pesquisadas 
encontraram-se dois tipos de efeito do exercício no controle glicêmico, crônico, que pode ser medido através da hemoglobina glicada (HbA1c) e 
glicemia de jejum e/ou agudo, que pode ser medido através de variação da glicemia capilar. A partir da leitura e análise das literaturas que 
observaram tanto o exercício aeróbico e o combinado, indicaram que a hemoglobina glicada (HbA1c) teve uma redução mais significativa com o 
exercício combinado, enquanto a glicemia capilar reduziu mais com os exercícios aeróbicos. Além das alterações no controle glicêmico, o 
exercício promoveu melhora no perfil lipídico, exerceu efeitos anti-inflamatórios, melhora no controle da pressão arterial, manutenção e/ou 
melhora do IMC e melhora no perfil cardiorrespiratório, e dessa forma contribuindo para o tratamento do DM2.
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