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Resumo 

A Diabetes é uma doença metabólica crónica não transmissível, a qual segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), afeta cerca de 422 milhões de pessoas em 2014. Em 

Portugal, o Observatório Nacional da Diabetes (OND), relatou que em 2014 as pessoas com 

Diabetes eram cerca de 13,1% (20-79 anos, 7,7 milhões), verificando um aumento desde anos 

anteriores. Esta apresenta maior prevalência a nível da Diabetes Tipo 2 (DT2). Esta doença 

caracteriza-se pelos elevados nível de glicose sanguínea, devido à desregulação do 

metabolismo da glicose, pelo que se verifica uma secreção defeituosa de insulina, ou na 

diminuição à sensibilidade insulínica ou ambos. A OMS tem realçado a inatividade física, 

principalmente nos países desenvolvidos, havendo sedentarismo associado, promovendo o 

aumento de fatores de riscos como as doenças cardiovasculares e a Diabetes. Portanto, a 

atividade física (AF) e exercício físico (EF), são uma estratégia não farmacológica para 

alterações do estilo de vida, servindo como fator preventivo, de tratamento e controlo de 

doenças. Referindo que tal estratégia, articulada com as recomendações internacionais, será 

benéfica na promoção do dispêndio energético em pessoas com DT2, sendo benéfico na 

saúde. Portanto, verificou-se relevante dilatar o conhecimento entre as pessoas com DT2 do 

conceito de dispêndio energético (quilocalorias, kcal). O objetivo deste estudo foi determinar 

o dispêndio energético que as sessões do programa Diabetes em Movimento® provocam nos 

indivíduos com DT2. Este foi um estudo quantitativo e foi realizado um estudo de caso para 

cada género. A amostra foi composta por dois participantes (um homem; uma mulher), com 

idades de 63 e 67 anos e diagnosticados com DT2 há seis e oito anos, respetivamente. Os 

dados foram recolhidos através do analisador de gases Cosmed K4b2. Os resultados 

indicaram que o dispêndio acumulado da sessão de exercício (75 minutos) foi: 294,75 kcal no 

participante masculino (884,25 kcal/semana; três sessões semanais; 0,057 kcal/kg.min-1) e, 

de 192,75 kcal no participante feminino (578,25 kcal/semana; três sessões semanais; 0,042 

kcal/kg.min-1). As sessões do programa Diabetes em Movimento® provocam um dispêndio 

energético importante se forem realizadas as três sessões de exercício semanais do 

programa. Os participantes devem no entanto ser induzidos a estilos de vida mais ativos. 

Palavras-chave 

Dispêndio energético, Diabetes Tipo 2, Calorimetria Indireta, Exercício. 
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Abstract 

Diabetes is a chronic metabolic disease not transferable, which according to the World Health 

Organization (WHO), affects about 422 million people in 2014. In Portugal, the Observatório 

Nacional da Diabetes (OND), reported that in 2014 people with Diabetes were about 13.1% 

(20-79 years; 7,7 million), verifying an increase from previous years. This level higher 

prevalence of Type 2 Diabetes (T2D). This disease is characterized by high blood glucose 

level due to dysregulation of glucose metabolism, so that there is a defective secretion of 

insulin or decreased insulin sensitivity or both. WHO has highlighted physical inactivity, 

especially in developed countries, with associated sedentary lifestyle, promoting an increase 

in risk factors such as cardiovascular disease and Diabetes. Therefore, physical activity (PA) 

and physical exercise (PE), is a non-pharmacological strategy for lifestyle changes, serving as 

a preventive factor in treatment and disease control. Referring to this strategy, combined with 

the international recommendations, will be beneficial in promoting energy expenditure in 

people with T2D, being beneficial to health. Therefore, it was important dilate knowledge 

among people with T2D of the concept of energy expenditure (kilocalories, kcal). The aim of 

this study was to determine the energy expenditure that the sessions of the program Diabetes 

em Movimento® cause in individuals with T2D. This was a quantitative study and was 

conducted a case study for each gender. The sample consisted of two participants (one male, 

one female), aged 63 and 67 years and diagnosed with T2D six and eight years, respectively. 

Data were collected through the gas analyzer Cosmed K4b2. The results indicated that the 

accumulated expenditure of the exercise session (75 minutes) was: 294,75 kcal in the male 

participant (884,25 kcal/week; three sessions per week; 0,057 kcal/kg.min-1) and 192,75 kcal 

in the female participant (578,25 kcal/week; three sessions per week; 0,042 kcal/kg.min-1). 

Sessions of the program Diabetes em Movimento® cause a significant energy expenditure if 

performed three weekly exercise sessions of the program. Participants must however be 

induced to more active lifestyles. 

Keywords 

Energy Expenditure, Type 2 Diabetes, Indirect Calorimetry, Exercise. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Diabetes é definida de forma geral como uma doença metabólica crónica de etiologia 

múltipla, caracterizada por hiperglicemia crónica com distúrbios dos hidratos de carbono, 

gorduras e metabolismo de proteínas. O fundamento está na desregulação do metabolismo 

da glicose verificando-se assim uma secreção defeituosa de insulina ou na diminuição da 

sensibilidade à insulina ou ambos. Segundo a literatura, os sintomas clínicos são: polidipsia, 

poliúria, perda incompreensível de peso, fraqueza e suscetibilidade a certas infeções. A 

maioria da população com diabetes é afetada pela Diabetes Tipo 2 (DT2).(1) A DT2 está 

relacionada com a síndrome metabólica.(2-8) Esta geralmente apresenta o seguinte 

diagnóstico: (a) manifesta-se na meia-idade e na população idosa, (b) surge de forma gradual, 

(c) frequentemente é assintomático sendo desta forma uma doença silenciosa, (d) a nível da 

massa corporal, geralmente é verificada excesso da mesma, (e) a pré-disposição para a 

cetose, é nenhuma ou somente ligeira, (f) a secreção de insulina é abaixo do normal até 

valores elevados, (g) a resistência à insulina é muitas vezes acentuada, (h) a frequência desta 

doença no historial familiar é normalmente verificada, (i) a nível da hereditariedade é 

multifatorial, podendo ser poligenético (mais provável), sendo possível heterogeneidade 

genética, (l) a terapia insulínica geralmente não é necessária até que a secreção de insulina 

diminua depois anos da doença.(2, 8) 

O pâncreas tem como principal função a produção de hormonas endócrinas e enzimas 

digestivas que auxiliam na degradação dos hidratos de carbono, gorduras e proteínas. A 

insulina, portanto, é produzida pelas células beta (β) do pâncreas, sendo esta uma hormona 

peptídica anabólica, que por sua vez esta vai atuar nos recetores localizados nas células alvo. 

Essas células são por exemplo: (a) as do fígado que é onde se promove o armazenamento 

da glicose sob a forma de glicogénio e por sua vez haverá um diminuir da produção de glicose, 

(b) outras são as do músculo-esquelético e gorduras, onde esta hormona estimula o 

transporte de glicose através da translocação do transportador de glicose tipo quatro (GLUT-

4), (c) também atuando nas células cerebrais e, sendo uma realidade, na maior parte das 

células, esta hormona tem efeitos pleiotrópicos.(5, 6) 

A insulina, segundo a literatura, entre outras funções para que haja dispêndio energético, atua 

na regulação da translocação do GLUT-4. Este transportador de glicose é uma das 13 

isoformas de transportadores de glicose em humanos (GLUTs). O efeito metabólico da 

insulina é a estimulação do transporte da glicose para o tecido adiposo, para os músculos-

esqueléticos e cardíaco. A glicose devendo ser eliminada dos músculos é um componente 

essencial na ação da insulina, com o fim de impossibilitar as hiperglicemias pós-prandial. Tal 

acontece devido à translocação por exocitose do GLUT-4 que derivou das vesiculas 
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intracelulares que se deslocaram para a membrana plasmática, devido à ligação da insulina 

a recetores específicos que se encontram na membrana plasmática. Uma proteína 

heterotetramérica com atividade quinase, constituída por duas subunidades alfa (α) e duas 

subunidades β, designado de recetor da insulina (IR). Assim a ativação do IR origina a 

fosforilação em tirosina de vários substratos, abrangendo os substratos do recetor de insulina 

um e dois (IRS-1 e IRS-2). Seguida a fosforilação em tirosina, o IRS-1 e IRS-2 associam-se à 

proteína fosfatidilinositol 3-quinase (PI3-quinase), e desta passa a estado ativo. Esta proteína 

promove a fosforilação do fosfoinositídeos da membrana e o recrutamento da AKT para as 

imediações da membrana plasmática. Note-se que a AKT é uma proteína serina/treonina 

quinase que irá regular fisiologicamente várias funções celulares, como sendo o crescimento, 

sobrevivência, proliferação e o metabolismo. Detendo esta proteína AKT três isoformas 

(AKT1, AKT2, AKT3), que desempenham funções específicas no interior da célula. 

Seguidamente, os fosfoinositídeos vão ativar por fosforilação a proteína dependente de 

quinase (PDK). A PDK acaba por ativar a AKT. Tendo em conta a ativação da AKT, esta irá 

ter a competência de fosforilar e ativar diversos alvos metabólicos, sendo exemplo, a 

capacidade de desencadear a captação de glicose, síntese de glicogénio e de proteínas no 

músculo-esquelético.(5, 6, 9) 

A glicose é captada segundo a estimulação através da AKT no músculo-esquelético, existindo 

portanto, a fosforilação e ativação de um substrato da AKT, a proteína designada de AS160. 

Quando fosforilada em teonina 642, esta mesma proteína irá dissociar-se das vesículas de 

armazenamento (GSV) que detêm os GLUT-4, possibilitando a dita translocação e exocitose 

destas vesículas para perto da membrana, elevando assim a expressão de GLUT-4 (que até 

se manifestar, uma cascata de reações desencadeiam-se) e permitindo o objetivo da captação 

de glicose.(6, 9) A glicose é um substrato que permite a obtenção de energia (como por 

exemplo, a adenosina trifosfato, ATP), sendo que este substrato pode gerar energia após 

sequências químicas terminando com o piruvato e ingressar sob a forma de acetil-CoA no 

Ciclo de Krebs, que permitirá a também formação de energia e, por consequência dispêndio 

energético.(10, 11) 

Deste modo, as pessoas com DT2 apresentam um pâncreas que perde a faculdade de 

produzir de forma apropriada, pelo que a literatura diz que a Diabetes está associada ao défice 

de células β produtoras de insulina, de secretar a insulina e, o próprio corpo torna-se resistente 

à mesma hormona, promovendo assim elevados níveis de açúcar no sangue 

(hiperglicemias).(7, 12) 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é estimado que a nível mundial hajam 422 

milhões de adultos com Diabetes em 2014, aquando comparado com o ano de 1980 que eram 
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108 milhões, pelo que se verifica um aumento significativo. Ainda refere que o predomínio 

global quase duplicou desde este ano de 1980, superando dos 4,7% para os 8,5% na 

população adulta.(1) 

É estimado que em 2035 sejam 592 milhões de pessoas com Diabetes. A quantidade de 

pessoas com DT2 está a crescer por todo o planeta, pelo que esta doença prevalece nas 

idades entre os 40 a 59 anos. Esta epidemia mundial só em 2014 matou 4,9 milhões de 

pessoas, o que equivale a cada sete segundos morrer um sujeito devido à Diabetes.(13) 

Em Portugal o Observatório Nacional da Diabetes (OND) apresentou o relatório com valores 

de 2014, o qual estimava a prevalência da Diabetes na população nacional de 13,1% (faixa 

etária entre os 20 a 79 anos; o equivalente a 7,7 milhões de sujeitos), concluindo deste modo 

que mais de um milhão destes portugueses tem Diabetes. Tendo em conta o impacto da 

referia faixa etária, este veio agravar a taxa de prevalência da Diabetes em mais 1,4% entre 

os anos 2009 e 2014. Traduzindo-se desta forma dos 11,7% de 2009 para os 13,1% em 2014. 

De referir que a Diabetes tem maior impacto nos homens (15,8%) em relação às mulheres 

(10,8%), contudo, em ambos os géneros se verifica uma percentagem diagnostica, enquanto 

outra cota parte não é diagnosticada.(13) 

Segundo o OND, este apresenta-nos os seguintes factos de 2014: na faixa etária com 

intervalo dos 60 aos 79 anos 16,7% apresenta a Diabetes diagnosticada e 10,3% não 

diagnosticada, apresentando um total de 27%. Dentro da mesma faixa etária 30,4% são 

homens e 24,3% são mulheres.(13) 

A Diabetes exibe em Portugal um custo de 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) português de 

2014,(13) verificando-se um custo bastante elevado para além das complicações 

cardiovasculares e comorbidades associadas a esta doença.(4) 

A Atividade Física (AF), o Exercício Físico (EF) e a Aptidão Física (ApF), são conceitos 

diferentes e facilmente confundíveis e empregados indiscriminadamente. Deste modo, a AF é 

entendida como os movimentos do corpo humano gerados pela contração músculo-

esquelética que faz aumentar o dispêndio energético acima dos níveis de repouso,(14-17) e esta 

pode ser entendida como aplicável nas atividades diárias (tarefas profissionais, passear sob 

a forma de caminhada, desporto recreativo, tarefas do agregado familiar, que impliquem, por 

exemplo, bricolage, jardinagem, agricultura familiar, limpeza da casa). O dispêndio energético 

pode ser medido através da unidade de medida quilocalorias (kcal) e este tem variações 

conforme a AF ou o EF.(15) Caspersen, Powell (1985) e Chodzko-Zajko, Proctor (2009),(15, 16) 

definem que EF é um subconjunto da AF o qual é planeado, estruturado e repetitivo, e 

apresenta um objetivo intermédio/final na conservação ou na melhoria de uma ou mais 
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integrantes da ApF e a nível da saúde. Portanto, EF não é sinónimo de AF.(15) A ApF passa 

por um conjunto de atributos que as pessoas têm ou terão de alcançar.(15) A ApF está definida 

como a capacidade de executar tarefas diárias de forma eficaz e sem que haja fadiga.(18) 

Compreenda-se por componentes da ApF: a nível da saúde: (a) resistência 

cardiorrespiratória, (b) resistência muscular, (c) força muscular, (d) composição corporal e (e) 

flexibilidade; e a nível das habilidades: (a) agilidade, (b) equilíbrio, (c) coordenação, (d) 

velocidade, (e) potência e (f) tempo de reação.(15, 18) As pessoas com DT2 estão relacionados 

a baixos níveis de ApF.(18) 

A AF, saúde e qualidade de vida encontram-se associados entre si.(14) O ser humano em 

sincronia com a atividade física regular está mais apto a um melhor funcionamento e a evitar 

doenças.(14) Esta AF proporciona alterações morfológicas e funcionais, que poderão precaver 

ou retardar o aparecimento de certas doenças e aumentar a aptidão ao esforço físico.(14) 

Canalizar as energias para uma vida ativa revela outros benefícios, como sendo eles de 

carater social (integração na sociedade) e psicológico, e ressalvando que esta mesma AF 

está diretamente ligada com uma esperança de vida superior.(14, 16) A literatura ainda relata 

que os fatores fisiológicos que estão mais frequentemente associados à longevidade e 

envelhecimento bem-sucedidos, entendendo-se por isto que a AF e/ou o EF são uma 

constante, são: (a) pressão arterial (PA) mais baixa, (b) baixo índice de massa corporal (IMC) 

e adiposidade central, (c) tolerância à glicose (baixa glicose no plasma e concentrações de 

insulina), (d) um perfil lipídico sanguíneo ateroprotetora compreendendo valores baixos de 

triglicerídeos e colesterol-LDL e, o colesterol-HDL apresentando concentrações mais 

elevadas.(16) 

A literatura reforça que a AF e exercício regular, apresentam uma influência positiva para a 

diminuição de risco de doenças das artérias coronárias, acidentes vasculares, Diabetes 

(controlo das funções metabólicas e menor ocorrência da DT2; o EF é um plano bastante 

importante na gestão da Diabetes), controlo da glicose sanguínea, hipertensão, cancro do 

cólon, cancro da mama e cancro da próstata, benefícios igualmente na capacidade funcional, 

risco de doenças crónicas e na qualidade de vida, saúde psicológica/mental e funcionamento 

cognitivo.(8, 14, 16, 19-21) Ainda se apresenta benéfico para uma melhor atividade cardiopulmonar; 

um consumo superior de gorduras (monitorizar a massa corporal e baixar o risco de 

obesidade); aumento da mineralização óssea (prevenindo deste modo a osteoporose); 

maximização da digestão e normalização do trânsito intestinal; conservação e um aumento 

da força e da resistência de toda a musculatura humana (havendo um transporte desta 

capacidade funcional para as atividade físicas diárias); conservação das funções: motoras 

(força e equilíbrio), cognitivas (diminuir do risco de demência e depressão); menores níveis 
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de stress, maior qualidade de sono; uma redução de absentismo laboral (baixa por doença); 

um aumento do otimismo e melhor auto-imagem e auto-estima; e nos adultos com mais idade, 

irá haver um menor risco de quedas e prevenção das mesmas, assim como, um retardar das 

doenças crónicas relacionadas com toda a etapa de envelhecimento.(14) 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2009, 2010),(20, 21) a inatividade física (InF) revelou 

ser o quarto fator de risco de mortalidade a nível mundial (6%), seguida da PA com 13%, 

hábitos tabágicos com 9% e a elevada glicose sanguínea com 6%. Ainda refere a obesidade 

e o excesso de peso, como sendo fatores a contribuir para a mortalidade mundial (5%). 

Deste modo, e como já foi verificado, optar pelo sedentarismo irá estabelecer um fator de risco 

para que o desenvolvimento das mais variadíssimas doenças crónicas não transmissíveis, 

como sendo elas as cardiovasculares e a Diabetes.(14) O sedentarismo é definido na literatura 

como sendo um estilo de vida que requisita uma AF mínima pelo que vai incentivar a InF 

através de escolhas limitada, desincentivos, e/ou barreiras estruturais ou financeiras.(16)  

A prática de AF tem diminuído, com maior enfâse nos países desenvolvidos, sendo nestes 

que a maioria dos adultos passam mais tempos sentados no trabalho, casa, ou lazer, 

revelando deste modo menores níveis de dispêndio energético,(19, 22) havendo implicações na 

saúde em geral e na prevalência de doenças crónicas não transmissíveis, as já referidas 

Diabetes e doenças cardiovasculares, e o cancro (da mama, do cólon e da próstata) e desta 

maneira fatores de risco associados a estas doenças como o aumento da glicemia (GL) 

(hiperglicemia, aumento do açúcar no sangue), aumento da PA e excesso de peso.(14, 19-21) 

É pertinente atribuir à AF e EF, como sendo uma estratégia não farmacológica e de alteração 

do estilo de vida, revelando-se fundamental na prevenção, tratamento e controlo da DT2, 

assim como de complicações cardiovasculares associadas.(17, 23-25) 

De acordo com a literatura, esta evidencia recomendações para este tipo de população com 

DT2. Deste modo, seguem-se as recomendações relativas aos exercícios aeróbios: um 

mínimo de 150 minutos por semana, com intensidade moderada, ser efetuado de forma 

contínua (12 a 13 pontos numa escala de perceção de esforço de seis a 20 pontos, 40 a 59% 

da frequência cardíaca de reserva (FCR)), repartidos por um mínimo de três dias semanais e, 

com não mais que dois dias sucessivos sem exercício. Referindo que em alternativa se não 

existirem contraindicações cardiovasculares ou músculo-esqueléticas, é recomendado a esta 

população um acumular com um mínimo de 90 minutos por semana de exercício aeróbio de 

intensidade vigorosa (14 a 17 pontos da escala de perceção de esforço de seis a 20 pontos, 

60 a 89% da FCR). É referenciado que este exercício pode ser praticado durante todo o dia 

em turnos de 10 minutos no mínimo e, combinações de intensidade de exercício de moderada 
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a vigorosa, por forma a obter o volume total recomendado. Para as pessoas com DT2: a 

marcha rápida (intensidade moderada) e a corrida (intensidade vigorosa). Caso se acumulem 

mais volumes de exercício aeróbio, que a quantidade recomendada, mais benefícios poderão 

ser obtidos.(26) 

Relativamente ao exercício resistido, o qual compreende um fortalecimento muscular, este de 

acordo com as recomendações mais consensuais, segue a seguinte normativa: pelo menos 

duas vezes por semana em dias não sucessivos; uma a quatro séries de cinco a 10 exercício 

multiarticulares que envolvam grandes grupos musculares por sessão; uma progressão lenta 

no número de séries e cargas utilizadas, pelo que inicialmente, apenas uma série de cada 

exercício, com uma carga que permita realizar 10 a 15 repetições (50 a 69% de uma repetição 

máxima, intensidade moderada), após alguns meses de treino, caso uma carga não permita 

mais de oito a 10 repetições e que resulte em fadiga muscular local (70 a 84% de uma 

repetição máxima, intensidade vigorosa). Portanto, a combinação de exercícios aeróbios com 

exercícios resistidos, na mesma sessão, tem um impacto mais positivo no controlo glicémico, 

do que, ou só aeróbio, ou só resistido.(26)  

Exercícios de flexibilidade são igualmente recomendados por forma a completarem outros 

tipos de exercício, especialmente para pessoas idosas com DT2.(26) 

O volume mínimo de atividade física segundo estudos de corte de várias populações 

evidenciam de forma clara que devem ser despendidas por semana cerca de 1000 kcal, para 

que a mesma apresente benefícios significativos.(19, 27) Quando se apresenta o objetivo de 

perder peso, o dispêndio energético exibe uma importância extra, e portanto, este dispêndio 

passa para 2000 kcal de AF semanal.(19, 27) Existirá uma maximização dos ganhos se os 

volumes da AF forem divididos por um maior número de dias da semana, e conjuntamente 

com exercícios aeróbios, que promovem e mantêm a saúde e onde os indivíduos entre os 18 

e os 65 anos necessitam de praticar esta atividade física de pelo menos 30 minutos e cinco 

vezes por semana de intensidade moderada, ou 20 minutos e três vezes por semana (mínimo) 

de intensidade vigorosa, ou seguir uma combinação das duas intensidades para seguir as 

recomendações mínimas.(19, 28) Deste modo, para prescrever exercício é essencial ter 

conhecimento e controlar o dispêndio energético dos exercícios e a intensidade dos 

mesmos.(19) 

Como tem vindo a ser referido, é um fato que a atividade física habitual e prática de exercício 

físico com regularidade proporciona às pessoas benefícios na saúde,(24) onde a literatura 

refere de uma forma sólida: no controlo glicémico, na insulinorresistência e nos riscos 

cardiovasculares.(17, 24, 25) Esta ainda refere que o EF eleva a sensibilidade à insulina 

independentemente da diminuição da massa corporal assim como das modificações na 
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composição corporal; que este mesmo exercício é capaz de promover benefícios significativos 

na sinalização da insulina; a prática deste estimula o transporte de glicose e translocação do 

GLUT-4; e que o mesmo funciona como uma das estratégias mais relevantes para a 

prevenção e tratamento da resistência insulínica em pessoas com DT2.(6, 9) 

Prescrever exercício de forma coerente e científica a pessoas com Diabetes revela-se de 

extrema importância e é uma tarefa de um certo grau de complexidade, assim devem ser 

seguidas as recomendações quanto ao tipo, modo, duração, intensidade, frequência e 

progressão do exercício;(16, 24) ter ainda em conta os interesses, necessidades, horários, 

contexto socioeconómico.(24) Deve-se também tomar em conta situações como, a prevenção 

e controlo das hipoglicemias, adaptação da execução do exercício a comorbilidades 

associadas (pé diabético). A população com mais de 60 anos tem um maior predomínio da 

DT2, pois justifica-se com o avançar da idade os níveis de AF vão sendo reduzidos.(16, 24, 29) 

Com o avançar desta mesma idade também se vai verificando um decréscimo estrutural e 

funcional, havendo deste modo uma degradação estrutural e funcional na maioria dos 

sistemas fisiológicos. Estes eventos fisiológicos associados à idade atingem os tecidos, 

sistemas de órgãos e funções, que num somatório podem causar um efeito negativo nas 

atividades da vida diária e preservação da independência física dos sujeitos mais velhos. A 

perda de capacidade aeróbia máxima (VO2máx) e a competência dos músculos-esqueléticos 

estão relacionados com envelhecimento fisiológico.(16) 

O tratamento da Diabetes também está intimamente relacionada com a alimentação 

“adaptação naquilo que se come e quando se come”. Deste modo, a alimentação provoca um 

aumento da glicemia, ao contrário da insulina e do exercício físico que a diminuem, advindo 

assim a necessidade de gerir um equilíbrio entre estes três fatores.(29)  

É pertinente salientar a importância para a educação alimentar que uma pessoa com Diabetes 

deverá ter especial atenção, e um nutricionista apresentará um papel essencial. Mais 

atualmente, para além da parte física e toxicológica, canalizaram-se as atenções para a 

alimentação saudável e para as políticas que promovam a redução do consumo de álcool e 

tabaco, acrescentando a probabilidade de estilos de vida fisicamente ativos. Resumindo, a 

OMS é uma instituição chave na definição de políticas que promovam o combate à obesidade. 

Assim esta instituição elaborou documentos que aclaram objetivos, individuais e coletivos, os 

quais se relacionam com a atividade física e com a dieta alimentar, sendo que as pessoas 

com DT2 devem ser ensinadas a equilibrar esta AF, dieta alimentar (ingestão de hidratos de 

carbono), uso da insulina (se aplicável) para evitarem as hipoglicemias, por exemplo.(1, 8, 14) 

Os sujeitos com DT2, normalmente estão associados ao sedentarismo, baixo nível de ApF, 

excesso de peso, obesidade, complicações cardiovasculares, controlo inadequado da 
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glicemia, resistência à insulina, disfunção endotelial, perfusão do miocárdio diminuída, 

alterações mitocondriais, medicação que influência a resposta cardiovascular para o 

exercício, problemas metabólicos e músculo-esqueléticos.(18, 24) 

Deste modo o programa de exercício para a DT2 – Diabetes em Movimento® – foi 

desenvolvido de concordância com as recomendações internacionais para este tipo de 

Diabetes especificamente, e tendo em conta que a maioria do universo em causa é: 

sedentário, tem excesso de peso ou mesmo obesidade, tem baixa ApF, e está acima dos 60 

anos. Como referem os autores, este programa apresenta-se com um elevado grau de 

aplicabilidade, baixos recursos materiais, e desta maneira ser aplicado na comunidade ou em 

atividades educacionais, e ainda possibilita, a promoção da saúde (cuidados de saúde 

primários).(24) 

De notar que exercício aeróbio está relacionado com exercícios onde entram os grandes 

grupos musculares que se vão mover de uma forma rítmica e por um longo intervalo de tempo 

(marcha, corrida, natação, ciclismo); o exercício resistido já se relaciona com os movimentos 

que os músculos terão de exercer contra uma força aplicada (resistência), ou carga externa 

(resulta no fortalecimento localizado, onde há um aumento da força e resistência muscular, 

músculos estes que poderão ser fortalecidos em máquinas de resistência convencionais 

(musculação), pesos livres, elásticos, ou mesmo funcionar como resistências o peso do 

próprio corpo). Quanto ao treino de flexibilidade, este já se relaciona com o aumentar da 

amplitude articular (movimento), o treino do equilíbrio refere-se a uma combinação de 

atividades para desenvolver o aumento de força e potência dos membros inferiores, reduzindo 

assim o probabilidade de quedas,(16, 24) e desta forma os termos flexibilidade e equilíbrio são 

muito importantes para as atividades do dia-a-dia e prática de exercício.(24) Esta flexibilidade 

deve ser ainda feita como complemento a outros tipos de exercício, e com maior ênfase nos 

idosos devido ao maior risco de queda.(17, 24) 

A literatura reforça e recomenda um somatório semanal de 150 minutos de exercício aeróbio 

a uma intensidade moderada 40-59% da FCR, ou 55-69% da frequência cardíaca máxima 

(FCmáx), ou 12-13 na escala de perceção subjetiva de esforço (PSE) de seis a 20 pontos, com 

um mínimo de três dias/semana e nunca mais de dois dias sucessivos sem exercício.(1, 8, 17, 20, 

21, 24, 25) Existe a opção de, se não existirem contra-indicações músculo-esqueléticas e 

cardiovasculares, acumular 90 minutos/semana de exercício aeróbio de intensidade vigorosa 

(60-84% FCR, 70-89% FCmáx, 14-16 na escala PSE de seis a 20 pontos).(24) A OMS (2009, 

2010),(20, 21) referem ainda que devem ser efetuados 75 minutos semanais de intensidade 

vigorosa e, caso pretendam benefício na saúde sugerem uma prática de 300 minutos 

semanais de intensidade moderada ou 150 minutos por semana de intensidade vigorosa, 
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ambos de componente aeróbia. A nível muscular sugerem um fortalecimento muscular 

envolvendo grandes grupos musculares de duas ou mais vezes por semana e, os sujeitos 

com 65 anos ou mais, como perdem mobilidade, devem realizar atividade física para melhorar 

o equilíbrio e evitar quedas de três ou mais dias semanais. A OMS em 2016 continua a 

recomendar os mesmos minutos e intensidade, e continua a reforçar que em idades 

superiores a 65 anos, é relevante ter em conta no fortalecimento muscular e equilíbrio 

exercícios adequados às capacidades e circunstâncias desta faixa etária, contudo, ressalvam 

que devem ser o mais ativos possível com o objetivo de elevar a saúde.(1, 20, 21) A Associação 

Americana de Diabetes reforça os 150 minutos semanais da respetiva intensidade e os 75 

minutos referidos.(8) 

É possível serem realizadas combinações de atividades físicas de intensidade moderada 

(marcha rápida durante 30 minutos, duas vezes semanalmente, que eleve a frequência 

cardíaca (FC) de forma nítida) e vigorosa (jogging durante 20 minutos semanalmente noutros 

dois dias, e eleva a FC substancialmente e o ritmo respiratório).(24) É recomendado realizar 

exercícios resistidos para que haja um fortalecimento muscular (três dias/semana não 

sucessivos), com realização de cinco a 10 repetições multiarticulares (grandes grupos 

musculares) e três a quatro séries de cada exercício (com intervalos entre séries de um a dois 

minutos; primeiros seis meses é aconselhada uma progressão lenta do número de séries, 

carga, devendo assim realizar-se apenas uma série de cada exercício e uma carga que admita 

o sujeito realizar 10-15 repetições,(17, 24) onde a resistência em causa não permita uma 

execução de mais de 8-10 repetições (75-80% de uma repetição máxima, 1RM), de tal forma 

que o efeito final seja fadiga muscular localizada.(24) 

Este tipo de equipamentos não se encontra sempre disponível para a maioria da população. 

Passando em concreto para o programa Diabetes em Movimento® (PDM), este mesmo 

apresenta intensidades de exercício resistido que segue outros critérios, muito devido aos 

baixos recursos materiais e desta forma será impossível alcançar todos os benefícios que 

daqui poderiam advir. Para prevenir o ganho de peso é preciso acumular 150 a 250 

minutos/semana (intensidade moderada), enquanto para a perda de peso será preciso realizar 

mais de 250 minutos/semana de forma acumulada de maneira a perder peso e acautelar uma 

futura retoma do peso perdido. A realização de atividades físicas diárias como: tarefas 

domésticas, uso de escadas em substituição dos elevadores, bricolage, andar a pé, entre 

muitas outras, apresentam um grau de importância tão elevado como as horas aplicadas na 

prática de exercício.(24) 

É de notar que a marcha assim como a corrida são exercícios muito aconselhados no contexto 

de promoção da saúde, muito devido a uma fácil execução técnica, reduzido custo, utilizarem 
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grandes grupos musculares, advindo num aumento do dispêndio energético. A velocidade de 

execução apresenta um efeito notável no dispêndio de energia e na intensidade da marcha e 

corrida.(30) 

Toda a AF tem riscos gerais associados e onde estes aumentam com a idade, obesidade e 

com a InF; a DT2 normalmente verifica-se em pessoas com hipertensão e dislipidemia; e em 

alguns casos da diabetes podem elevar os fatores de risco (por exemplo, cardiovasculares) 

na prática de exercício, e até o exercício físico pode agravar algumas dessas complicações 

da Diabetes.(8, 17, 24, 25) Portanto, a hipoglicemia, hiperglicemias, neuropatia periférica, doença 

vascular periférica, pé diabético, retinopatia, neuropatia autónoma, doença cardíaca, 

desidratação, e medicação podem criar um efeito negativo;(8, 17, 24, 25, 31) a nefropatia e 

microalbuminúria não aparenta restrições na prática de exercício.(8, 17, 24, 25) 

Segundo a literatura, esta refere um estudo (32) com o objetivo de estudar o momento de 

ingestão de proteína relativamente ao treino resistido (TR), na composição corporal, fatores 

de risco cardiometabólico, controlo glicémico e dispêndio energético de repouso, e isto, 

durante a perda de peso associada a uma dieta rica em proteínas. Portanto, este estudo 

avaliou 34 sujeitos com sobrepeso e obesos do género masculino/feminino (57 ± 7 anos; 

índice de massa corporal (IMC) de 34,9 ± 4,2 kg/m2) com DT2, a nível do dispêndio energético 

de repouso e o quociente respiratório por calorimetria indireta, utilizando o instrumento 

TrueMax 2400 (Parvomedics, Sandy, UT, USA). Estes sujeitos foram aleatoriamente 

indicados para a ingestão de uma refeição rica em proteínas, gordura e hidratos de carbono, 

imediatamente antes do TR ou, pelo menos, duas horas depois do TR. Este consistiu num 

programa de exercício progressivo, que compreendeu oito exercícios isolados utilizando 

máquinas. Para a avaliação do dispêndio energético de repouso, foi utilizado o seguinte 

protocolo neste estudo: os participantes tiveram de ficar em jejum durante a noite, determinou-

se a massa corporal (Mercury, AMZ14, Tokyo, Japan) antes do dispêndio de repouso, assim 

como a altura; e, a pressão arterial (esfigmomanómetro automático, DYNAMAP ™ 8100, 

Criticon, Tampa, FL, USA), circunferência da cintura (plano horizontal, dois centímetros acima 

do bordo da crista ilíaca), composição corporal (Lunar Prodigy; General Electric Corporation, 

Madison, WI, USA), avaliação da hemoglobina glicada (HbA1c), glicose, insulina e lípidos, a 

medicação foi documentada, análise à urina, finalizando com a avaliação da força muscular 

(uma repetição máxima) foram avaliadas. Deste modo, os participantes foram dispostos sem 

sobressaltos numa posição de supino reclinado a uma temperatura ambiente de 

aproximadamente 23º Celsius e isto, após um período de 20 minutos de repouso, seguido de 

aplicação do TrueMax 2400 com respetivo funcionamento e, desta maneira, o dispêndio 

energético de repouso foi iniciado e determinado por minuto durante 30 minutos. Realizaram, 
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para certificar que o equilíbrio foi atingido, os primeiros dez minutos dos dados foram 

descartados, aproveitando os últimos 20 minutos e determinando a média deste para a análise 

dos resultados. Assim determinaram nesta amostra referida um dispêndio energético de 

repouso de 178,08 ± 149,76 kcal (p < 0,001).(32-34) 

Outros dois estudos (tabela 1) da literatura referem, que os sujeitos investigados com DT2, 

despenderam 500 kcal/sessão, com a ressalva que um dos estudos refere um grupo de 

exercício e um grupo de dieta com exercício, que caminha a uma intensidade de moderada a 

vigorosa (≥ 4 equivalentes metabólicos (METs)) e o outro estudo engloba um grupo de 

exercício aeróbio de mulheres com DT2, as quais caminham a uma intensidade moderada 

(3,6 a 5,2 METs). Em ambos os estudos, se verifica o uso de um método indireto, o 

acelerómetro (Lifecorder; Suzuken Co., Nagoya, Japan).(35, 36) 

 

 Tabela 1 - Tabela Representativa de Estudos Científicos Relativos ao Dispêndio 

Energético de Pessoas com DT2 

 

Após a revisão da literatura, esta revelou lacunas na relação entre o dispêndio energético e 

pessoas com DT2. Desta feita, tornou-se necessário pesquisar outros artigos que refletissem 

dispêndio energético, calorimetria indireta, exercício e atividade física, a fim de proceder à 

definição de um protocolo que permitisse definir toda a metodologia de modo a ir de encontro 

ao objetivo propriamente dito desta investigação. 

Um estudo relata uma investigação que avaliou o efeito agudo do exercício de baixa 

intensidade sobre a ingestão alimentar e o gasto energético, em mulheres saudáveis que 

tomavam contracetivos orais (n = 20; grupo de controlo (GC): n = 10; 22,3 ± 3,2 anos; grupo 

de exercício (GE): n= 10; 22,6 ± 3,6 anos). Deste modo a metodologia deste estudo consistiu 

Autor (ano) 
Idade 

(anos) ± dp 
n Sessão (minutos) 

Dispêndio 
energético total 

Jung JY, Min KW, 
Ahn HJ, Kwon 

HR, Lee JH, Park 
KS, Han KA 

(2014)(36) 

56,4 ± 1,9 
35 (♀ DT2; 
GEA n= 17 

 
60min/sessão (marcha, 

intensidade moderada, 3,6 
a 5,2 METs) 

 

500 kcal/sessão 

Koo BK, Han KA, 
Ahn HJ, Jung JY, 
Kim HC, Min KW 

(2010)(35) 

56 ± 8 

 
64 (♀ obesas 

DT2, 
GC n = 18; 
GD n = 19; 
GE, n = 13; 

GDE, n = 14) 
 

120min/sessão (GE, GDE) 
(marcha moderada a 
vigorosa, ≥ 4 METs) 

500 kcal/sessão 
(GE, GDE) 

 

Legenda: GC, grupo de controlo; GEA, grupo de exercício aeróbio; GD, grupo de dieta; GE, grupo de 
exercício; GDE, grupo de dieta + exercício; DT2, pessoas com diabetes tipo 2; MET, equivalentes 
metabólicos; dp, desvio-padrão; kcal, quilocalorias.   
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no seguinte: para minimizar os efeitos das expetativas dos participantes, estes foram 

enviesados da verdadeira finalidade do estudo, informando-os que a investigação era 

perceber como a alimentação e a atividade física afetaria o humor; nos dias das recolhas, os 

participantes compareceram no laboratório com 10 horas de jejum, havendo apenas 

permissão para o consumo de água, entre as oito horas e as nove horas e trinta minutos; após 

a chegada, estes consumiram o pequeno-almoço padronizado (determinado pela massa 

corporal do sujeito, cereais (CornFlakes, Kellogg's, UK) com leite fresco semi-desnatado 

(Sainsbury, UK) e um copo de sumo de laranja UHT (Drink Fresh, DCB Foodservice, UK) em 

15 minutos; foi realizada a antropometria segundo as recomendações da International Society 

for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK), para determinar a estatura, massa corporal, 

circunferência da cintura. O IMC foi determinado (massa corporal em quilogramas (kg) dividida 

pela estatura em metros (m) ao quadrado). A percentagem de gordura corporal foi obtida 

através de uma impedância bioelétrica (InBody720, Derwent Healthcare Ltd, Newcastle upon 

Tyne, UK), pelo que as medições foram realizadas sem calçado e sem meias e, onde o 

participante foi instruído a afastar os braços e a permanecer na posição de bípede. Ainda de 

referir que neste estudo os sujeitos para realizarem a bioimpedância tinham de estar em jejum 

e não ter realizado qualquer tipo de exercício físico; antes dos testes físico os participantes 

foram autorizado para aquecer por não mais que 15 minutos, após os quais realizariam os 

testes de ciclismo submáximos e máximos propriamente ditos, sendo avaliados segundo um 

analisador de gases (MedGraphics CPX Ultima, Medical Graphics Ltd, Gloucester, UK) a nível 

do consumo de oxigénio e produção de dióxido de carbono, posteriormente analisando o 

gasto energético por calorimetria indireta; também foi utilizado um cardiofrequencímetro (Polar 

F4, Polar Electro, Kempele, Finland) e a escala de percepção do esforço (Escala de Borg de 

1973) durante o exercício.(37) 

Um estudo análogo na literatura que pretendeu associar diferentes tipos de exercício com o 

dispêndio energético em atividade física moderada a vigorosa e o tempo gasto nas diferentes 

intensidades, num universo de 417 jovens adultos (49,9% do género masculino; entre os 21 

e 36 anos) com peso normal e sobrepeso/obesos. Assim este estudo utilizou a seguinte 

metodologia: relativamente às medições antropométricas, estas foram realizadas de manhã 

após o jejum dos participantes, desta feita, registaram a massa corporal com uma balança 

eletrónica (Healthometer model 500KL, McCook, Ill., USA) e a altura medida com um 

estadiómetro de parede (Model S100, Ayrton Corp., Prior Lake, Minn., USA), o IMC foi 

calculado como no estudo anteriormente relatado, acrescentando que foi calculado com base 

em três medições e usado para diferenciar os sujeitos de peso normal, com sobrepeso e 

obesos. Quanto ao dispêndio energético da taxa metabólica de repouso, este foi avaliado 

segundo um dos instrumentos, a calorimetria indireta (True One 2400, Parvo Medics, Sandy, 
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Utah, USA), depois de 12 horas de jejum noturno sem exercício físico de pelo menos 24 

horas.(38) 

Outro estudo revela um protocolo semelhante aos já supracitados, pelo que utilizou avaliações 

durante a manhã (entre as seis horas e seis horas e 50 minutos), pelo que os participantes 

compareceram em jejum e permaneceram numa zona calma, ventilada a uma temperatura 

entre os 22 e 24º Celsius. Foram dispostos numa posição de decúbito dorsal numa marquesa. 

Após um descanso de 15 minutos, os participantes foram avaliados num período de 30 

minutos por um instrumento de calorimetria indireta (Deltatrac II, Sensor Medics, Yorba, CA, 

USA). Os últimos 20 minutos serviram para a análise. Outros estudos reforçam esta 

metodologia utilizando o Deltatrac I e II (sendo exemplo, Colbert LH, Matthews CE, Schoeller 

DA, Havighurst TC, Kim K, 2014 (39)). A determinação do consumo de oxigénio (VO2) foi obtida 

entre a média das três manhãs consecutivas de avaliações, entre a diferença do VO2 do 

exercício com o VO2 do repouso (coeficiente de variação foi menor que 4%, na repetição das 

medidas do VO2). Utilizaram posteriormente durante o exercício a FC, a razão de troca 

respiratória e o VO2, numa passadeira a zero graus (4,8 km/h) e, a 2,5% de inclinação da 

passadeira. Com duração de quatro a cinco minutos até ser atingido o estado estacionário. O 

consumo de oxigénio nesta fase foi ainda medido com um instrumento portátil (carrinho 

metabólico, MAX-II, Physiodyne Instrument Corporation, Quogue, NY). O valor obtido foi 

determinado entre a diferença do VO2 estável com o VO2 de repouso (O2/kg/min). Ainda foi 

realizada a captação de oxigénio (VO2 do exercício menos o VO2 de repouso), medido com o 

Max-1 Cart (Physio-Dyne Instrument Corporation, Quogue, NY), durante a caminhada. Este 

consumo foi convertido em kcal/sessão (cinco kcal × litros O2/min × 40 minutos), após 

medições nos primeiros cinco minutos, entre os 20 e 25 minutos e entre os 35 e 40 minutos. 

Mediram também o custo energético do treino resistido e 15 minutos de recuperação num 

conjunto de 25 pessoas, utilizando o analisador de gases portátil Cosmed K4b2 (K4b2) (Rome, 

Italy). Resumindo, utilizou uma amostra de 140 mulheres (20 a 44 anos, com excesso de 

peso), pelo que tiveram um grupo para perda de peso com treino aeróbio três vezes semanais 

(40 minutos diários), outro grupo para perda de peso com o treino resistido (três vezes por 

semana, dez exercícios, duas séries e 10 repetições), relacionado com um terceiro grupo para 

perda de peso sem exercício físico. Utilizaram uma dieta de 800 kcal até as participantes 

atingirem um IMC < 25 kg/m2, após o qual tiveram de manter um peso estável com dieta 

apropriada durante quatro semanas; ainda utilizaram a DXA (Dual-energy X-ray 

Absorptiometry, Lunar DPX-L densitometer; LUNAR Radiation, Madison WI) para avaliar a 

composição corporal.(40) 



1. INTRODUÇÃO 

16 

Tendo em conta o supracitado, na Europa, estão a ser desenvolvidas políticas de intervenção 

com o fim de atingir os objetivos recomendados pelas diretrizes da OMS que promovem a 

AF;(14) políticas desportivas também estão a ser igualmente desenvolvidas com a finalidade 

de elevar o número de cidadãos a praticarem AF e desportivas. Há portanto uma prioridade, 

de haver uma promoção da AF, nas políticas de saúde pública,(14) pois a promoção desta, irá 

implicar movimentos do corpo humano que por sua vez fará com que haja um aumento do 

dispêndio energético (14-17) o qual se torna benéfico para a saúde. 

Tendo em conta as recomendações de dispêndio energético de cerca de 1000 kcal por 

semana para haver benefícios significativos na saúde, e 2000 kcal por semana para perda de 

peso. Torna-se pertinente e relevante calcular o dispêndio energético das sessões de 

exercício deste programa Diabetes em Movimento®,(19, 22, 27) de forma a avaliar o cumprimento 

do dispêndio energético acima referido das 1000 kcal. 

O objetivo deste estudo foi determinar o dispêndio energético das sessões do programa 

Diabetes em Movimento® em indivíduos com DT2. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. Desenho de Estudo 

A natureza desta investigação é de caráter quantitativo e, com um desenho transversal. Foi 

realizado um estudo de caso para cada género. 

 

2.2. Amostra 

O processo utilizado na recolha da amostra foi através do método de amostragem intencional, 

uma vez que os participantes foram selecionados tendo em conta os critérios de inclusão já 

pré-determinados para o PDM.(41) A amostra deste estudo de caso incidiu sobre dois utentes 

do programa comunitário (um homem e uma mulher) e, os quais, foram sujeitos a uma única 

recolha dos dados relativos ao dispêndio energético através da calorimetria indireta. De referir 

que a amostra foi recrutada pelos médicos de família do Centro de Saúde e Hospital de Vila 

Real. É seguida a tabela descritiva da amostra em causa, relativamente a variáveis 

demográficas, antropométricas e do controlo metabólico na primeira avaliação no início do 

programa Diabetes em Movimento®. 

 

Tabela 2 - Dados da Primeira Avaliação dos Participantes no Início do Programa 

Diabetes em Movimento® 

 
 

Ao que diz respeito os critérios de inclusão, estes deveriam seguir os seguintes critérios: 

 Utentes dos Centros de Saúde e Hospital do concelho de Vila Real;  

 DT2 diagnosticado há pelo menos 1 ano;  

 Ter idade entre 55 a 80 anos;  

PART 

A 
Masculino 

Idade DD HbA1c PAS PAD FC GL 

63 6 6,3 132,67 82,00 64,67 125 

MC Altura IMC GORD% MLG MM  

68,80 1,685 24,25 26,90 50,30 47,70  

PART 

B 
Feminino 

Idade DD HbA1c PAS PAD FC GL 

67 8 7,0 123,33 69,33 63,33 135 

MC Altura IMC GORD% MLG MM  

62,30 1,477 28,56 41,90 36,20 34,30  

Legenda: PART, participante; DD, duração da Diabetes Tipo 2 (anos); HbA1c, hemoglobina glicada; 
PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; FC, frequência cardíaca; GL, glicemia; 
MC, massa corporal; IMC, índice de massa corporal; GORD%, percentagem de gordura; MLG, massa 
livre de gordura; MM, massa muscular. 
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 Comorbidades da diabetes controladas (pé diabético, retinopatia e nefropatia);  

 Sem alterações importantes na marcha ou equilíbrio;  

 Sem sintomas de doença das artérias coronárias;  

 Sem patologia cardíaca, pulmonar ou músculo-esquelética grave;  

 Não ter iniciado insulinoterapia nos últimos 6 meses;  

 Terapia farmacológica para a diabetes estabilizada há pelo menos 3 meses;  

 Não fumar;  

 Vida independente na comunidade;  

 Sem participação regular em sessões de exercício supervisionado nos últimos 6 

meses. 

 

Todos os procedimentos deste estudo foram elaborados de acordo com a Declaração de 

Helsínquia. O protocolo foi submetido à Comissão de Ética para a Saúde da Administração 

Regional de Saúde do Norte, IP, e todos os participantes assinaram um consentimento livre 

e informado sobre todos os procedimentos. 

 

2.3. Protocolo Experimental 

O Cosmed K4b2 foi o instrumento fundamental desta investigação. Este avaliou por 

calorimetria indireta com base no VO2, o dispêndio energético durante a AF, mas que neste 

caso específico, foi durante o repouso e durante a sessão de exercício físico do respetivo 

programa comunitário.(42) Posteriormente converteu-se em kcal. 

Para este analisador de gases respiratórios funcionar corretamente este teve de ser sujeito a 

calibração segundo todos os procedimentos, e isto no dia das recolhas, antes de cada recolha 

do consumo do oxigénio basal (VO2BASAL) e do consumo de oxigénio da sessão de exercício 

físico (VO2SESSÃO) do respetivo programa. O procedimento de calibração ocorreu depois de 45 

minutos de aquecimento do aparelho (aquecimento este que só foi necessário para o 

VO2BASAL, pois pelo resto das avaliações o mesmo já se encontrava com a temperatura 

adequada), seguindo posteriormente a sequência obrigatória antes de cada recolha: 

calibração do ar ambiente, calibração do gás de referência (16% oxigénio e 5% dióxido de 

carbono), calibração do tempo de transição do gás, e calibração do fluxómetro com uma 

seringa de 3000 mililitros (mL).(19, 42) O VO2 foi determinado em ml/kg.min-1, com registo a cada 

20 segundos.(19, 42) O participante esteve sujeito a intensidades de moderada a vigorosa (40 a 

89% FCR ou entre 12 a 17 pontos na escala de perceção subjetiva do esforço (PSE, Escala 

de Borg) de seis a 20 pontos) com o analisador de gases portátil, podendo contudo, avançar 
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para cada exercício físico conforme o desenrolar da sessão, devido a este analisador estar 

concebido para este fim.(31) 

Deste modo, os participantes foram padronizados por todo o processo de recolha dos dados 

em causa, assim estes estiveram sujeitos a um protocolo ideal e apenas uma única vez. O 

mesmo consistiu em quatro momentos distintos: 

 

Primeiro Momento – Recomendações Pré-avaliação dos Participantes: 

A fim de padronizar os participantes, antes do dia das avaliações propriamente ditas, estes 

tiveram de obedecer a condições que foram sempre transmitidas na sessão de exercício 

anterior do programa comunitário e, os quais posteriormente levaram um documento (Anexo 

B) a fim de cumprirem rigorosamente o que se lhes tinha sido informado, como o jejum 

alimentar e farmacológico, ingerir 250 mL de água, não colocar cremes ou óleos corporais, 

etc. Em caso de falha de uma das cláusulas os utentes realizaram as ditas recolhas por 

questões éticas, contudo, os dados recolhidos foram inviabilizados. Também foram 

informados acerca do K4b2, que como já referido, foi a base das avaliações, pelo que 

permaneceram com o mesmo antes e durante a sessão do programa, a fim de diminuir o 

stress do avaliado no dia das recolhas.  

 

Segundo Momento – Recolha VO2BASAL com outros Dados Pré-exercício Físico: 

O participante teve de se apresentar às oito horas no gabinete médico do Pavilhão de 

Desportos de Vila Real (PDVR), segundo as condições supracitadas. Exista um documento 

de anotações pré-definido, a fim, de registar os acontecimentos (Anexo A). Caso fosse uma 

participante a ser avaliada, uma monitora do PDM esteve presente. 

Após a chegada do mesmo, entre as oito horas e as oito horas e dois minutos, este foi 

questionado novamente a fim de reconfirmar que as condições previamente informadas 

estariam a ser cumpridas, em simultâneo este dispôs de uma cadeira que funcionou como 

“cacifo” e, seguidamente, foi encaminhado para urinar e a remover a roupa (no caso dos 

homens ficaram em boxers e as mulheres ficaram com roupa interior, leggings e t-shirt). 

Às oito horas e dois minutos o participante foi sujeito à bioimpedância (Tanita Body 

Composition Analyzer BC-418, 50Hz, octopolar), para se determinar a massa e a composição 

corporal, segundo fórmulas inerentes a este instrumento científico, através da impedância 

(ohm, Ω), massa corporal (kg) e idade. Nesta fase foram necessárias duas toalhas (uma para 

pousar no chão para o participante colocar os pés sob a posição bípede e antes de este ter 
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subido para a bioimpedância e, sendo que a outra foi para colocar entre a pernas nos homens 

perto da pélvis, contudo, no caso das mulheres foi irrelevante devido às leggings promoverem 

o mesmo efeito da toalha e devido a questões éticas); soro fisiológico com a finalidade de 

humedecer as superfícies da pele do participante com os elétrodos da Tanita BC-418 (a 

alternativa ao soro foram os toalhetes ou o papel humedecido com água). O participante já 

tinha sido informado para não colocar cremes nem óleos na pele, para retirar todas as peças 

metálicas, como fossem, brincos e anéis e, a informar acerca de dentes com chumbo. 

Às oito horas e três minutos estava programado aplicar o cardiofrequencímetro (HR Polar® 

belt, pertencente ao K4b2), onde para tal foi necessário humedecer os elétrodos e aplicá-lo ao 

nível do apêndice xifoide, antes de ficar em repouso na marquesa. De ressalvar que no caso 

dos homens foi o investigador a aplicar o cardiofrequencímetro, no caso das mulheres por 

questões éticas foi uma pessoa do mesmo género; 

Às oito horas e cinco minutos foi projetado deitar o sujeito na marquesa hospitalar reclinada 

(aproximadamente 35º graus), a fim de o deixar em repouso, de forma a recriar o ambiente 

mais real possível do respetivo repouso, para posterior avaliação da PA, FC e da GL e, 

logicamente, do VO2BASAL. A PA e a FC foram avaliadas com um monitor digital automático da 

pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e (FC) (Omron M6 Comfort) 

e a GL foi avaliada com o monitor digital da Bayer Contour XT com a utilização das tiras-teste 

da Bayer Contour Next. Durante este tempo foi colocada uma cadeira ao lado da marquesa e 

ao nível da cabeça do participante, seguiu-se a disposição do pequeno-almoço padronizado 

em cima da mesa e, retirou-se e pousou-se na mesma o monitor digital automático e o 

avaliador da GL, por forma a capitalizar o tempo; 

Às oito horas e 12 minutos este foi avaliado, deitado na marquesa, com o monitor digital 

automático da PA (três repetições seguidas, com a devida média) e a GL (na orelha, uma 

avaliação), respetivamente. Na avaliação da PA o sujeito estava deitado de decúbito dorsal 

sendo avaliado da seguinte forma: o mínimo recomendado são cinco minutos de repouso 

antes da primeira medição, pelo que o participante esteve sete minutos deitado de forma 

confortável, com os braços ao lado do tronco e, pernas descruzadas, procedendo-se à 

aplicação do manguito na artéria braquial ao nível do coração e acima do cotovelo, no braço 

não dominante, com o respetivo monitor voltado para o investigador e não para o 

participante;(43) 

Às oito horas e 14 minutos o K4b2 foi colocado sobre a cadeira previamente disposta de forma 

estratégica ao lado da cabeça do participante e, a máscara aplicada no mesmo que se 

encontrava deitado com a respetiva reclinação. Foi então feita a calibração do instrumento 

segundo os procedimentos já mencionados; 
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Às oito horas e 15 minutos o sujeito estava definitivamente deitado e em repouso por um 

período de 30 minutos. Reforçou-se ao participante, para que não adormecesse nesse espaço 

de tempo, havendo ainda como forma de reduzir esta probabilidade, de ir falando com ele o 

menor número de vezes possíveis (ideal foi nunca interagir com o mesmo) e usar um discurso 

breve (sendo exemplo, “Está tudo bem?”) reforçando primeiramente para que não falasse 

enquanto estivesse com a máscara aplicada, podendo gesticular sem esforço com uma das 

mãos ou acenar com a cabeça, com a finalidade de averiguar qualquer anormalidade. 

Às oito horas e 45 minutos terminou a recolha do VO2BASAL, a máscara foi retirada, mantendo-

se o cardiofrequencímetro, e deslocou-se para a mesa com a finalidade de tomar o pequeno-

almoço padronizado e medicação, o qual consistiu numa sandes de duas fatias de pão de 

forma (tabela 3) com duas fatias de fiambre de peito de peru (tabela 4), iogurte sólido 

aromatizado (tabela 5), 250 mL de água e medicação em causa. Portanto, o participante 

ingeriu um total de 233 kcal. 

Seguem-se as tabelas nutricionais: 

 

Tabela 3 - Tabela Nutricional do Pão de Forma 

Declaração Nutricional Por 100g 
Por porção 

(45,5g = 2 fatias) 

Energia 
1050kJ 

248kcal 

478kJ 

113kcal 

Lípidos 

dos quais saturados 

2,0g 

0,4g 

0,9g 

0,2g 

Hidratos de Carbono 

dos quais açúcares 

47g 

4,0g 

21g 

1,8g 

Fibra 3,0g 1,4g 

Proteínas 9,0g 4,1g 

Sal 1,3g 0,59g 

Legenda: kJ, quilojoule; kcal, quilocaloria; g, gramas. 
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Tabela 4 - Tabela Nutricional do Fiambre Peito de Peru 

Declaração Nutricional Por 100g 
Por porção 

(27,27g = 2 fatias) 

Energia 
 366kJ 

87kcal 

100kJ 

24kcal 

Lípidos 

dos quais saturados 

 2,0g 

0,9g 

0,55g 

0,25g 

Hidratos de Carbono 

dos quais açúcares 

 4,2g 

<0,5g 

1,15g 

<0,14g 

Fibra  0,0g 0,0g 

Proteínas  13g 3,55g 

Sal  2,5g 0,68g 

Legenda: kJ, quilojoule; kcal, quilocaloria; g, gramas. 

 

Tabela 5 - Tabela Nutricional do Iogurte Sólido 

Declaração Nutricional Por 100g 
Por porção 

(125g de produto) 

Energia 323 kJ 

76 kcal 

403kJ 

96kcal 

Lípidos 

dos quais saturados 

1,6g 

1,1g 

2,0g 

1,4g 

Hidratos de Carbono 

dos quais açúcares 

12,2g 

12,2g 

15,3g 

15,3g 

Fibra 0,0g 0,0g 

Proteínas 3,3g 4,1g 

Sal 0,1g 0,1g 

Legenda: kJ, quilojoule; kcal, quilocaloria; g, gramas. 

 

Às oito horas e 50 minutos o sujeito ficou em repouso na cadeira e foi neste tempo que se lhe 

colocou o colete do K4b2 sem sobressaltos para que o participante não ficasse em stress. 

Após o procedimento efetuado, o avaliador informou para que não falasse naquele momento 

de repouso, contudo, no início falar com o participante podia revelar-se uma estratégia ótima 

para que este inconscientemente não estranhasse o ambiente da investigação que por si só 

já era fora do comum do dia-a-dia do sujeito e, em simultâneo sucedeu a preparação da fase 

seguinte até perfazer os 30 minutos, colocando o monitor da PA e da GL sobre a mesa e o 

K4b2 preparado para a seguinte calibração. Este tempo serviu para repousar e para efetuar a 

digestão antes da sessão de exercício físico. De ressalvar que caso se pretendesse por algum 
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imprevisto suprimir tempo em alguma fase de forma a minimizar os danos, apenas entre as 

oito horas e 50 minutos e as nove horas e 20 minutos, tal seria possível. 

Às nove horas e 20 minutos procedeu-se ao registo com o participante sentado, da PA, da FC 

e da GL (na orelha, uma vez). Primeiro foi realizada a avaliação da PA e FC (três repetições, 

com respetiva média) da seguinte forma: esteve mais de cinco minutos em repouso e 

relaxado, sentado confortavelmente, com as pernas descruzadas, as costas e o braço 

apoiados, o manguito foi colocado no braço não dominante, acima da dobra do cotovelo e ao 

nível do coração (zona média do externo), o monitor esteve de frente para o investigador e 

não para o participante, para evitar ansiedade e desvio dos reais valores.(43) 

Às nove horas e 23 minutos o participante ingeriu 250 mL previstos seguido da aplicação da 

máscara do K4b2. 

Às nove horas e 25 minutos o K4b2 já se encontrava em funcionamento, com a devida 

calibração. Estando tudo conforme o previsto, o sujeito foi automaticamente encaminhado 

para a sessão de exercício físico do respetivo programa comunitário. 

 

Terceiro Momento – Recolha VO2SESSÃO DE EXERCÍCIO: 

Nesta fase do protocolo o participante já estava, durante o segundo momento, informado que 

não podia falar enquanto estivesse com a máscara aplicada, contudo foi sempre relembrado 

e, desta feita, apenas podia gesticular ou acenar com a cabeça. A máscara durante a sessão 

nunca foi retirada. Caso pretendesse ir à casa de banho, este gesticulava e, o avaliador daria 

uma marca de saída da sessão de exercício, sempre no mesmo ponto de referência (porta de 

acesso ao recinto de desportos) e voltaria a dar outra aquando da volta da mesma no mesmo 

local de referência, a fim de saber quando retomou novamente a sessão de exercício físico. 

O participante foi inconscientemente motivado a fim de que este experimentasse o ambiente 

mais natural possível da sessão. 

Passando ao terceiro momento propriamente dito, este foi efetuado da seguinte forma: 

Às nove horas e 30 minutos o avaliador deu uma marca no analisador de gases respiratórios 

portátil de forma a registar o início da sessão de exercício físico. Assim, às nove horas e 40 

minutos foi dada outra marca e perguntada a Escala de Borg (seis a 20 pontos),(44) com uma 

placa onde se encontrava a escala registada, o participante teve de gesticular o valor do 

esforço. E assim sucessivamente por toda a sessão e em tempos pré-determinados. 

Portanto, neste Terceiro Momento, o participante esteve sujeito à sessão do PDM, que é de 

caráter comunitário, de fácil replicabilidade, gratuito e, podem participar ambos os géneros 
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com DT2 diagnosticado e com recomendação médica para modificar o estilo de vida. Este 

PDM tem por base um projeto de investigação científica situado no Centro de Investigação 

em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD).(31) 

O propósito deste programa comunitário é avaliar os efeitos do exercício físico no controlo da 

DT2, aptidão física e risco cardiovascular. Tal programa é desenvolvido e monitorizado pelos 

recursos humanos do Departamento de Ciências do Desporto Exercício e Saúde da UTAD e 

Escola Superior de Enfermagem de Vila Real. Deste modo, será necessário ter em especial 

atenção o desenvolvimento de sessões de exercício para pessoas com DT2.(31) 

O programa de intervenção comunitária segue as recomendações internacionais para 

prescrever o exercício para o controlo da DT2 e risco cardiovasculares. Tendo em conta que 

há maior prevalência de população sedentária, de baixa aptidão física, junto com excesso de 

peso e têm mais de 60 anos; segue ainda as recomendações para organizar programas de 

intervenção comunitária dentro da área da AF.(24, 31) 

Portanto, a base do programa são exercícios combinados: exercício aeróbio, exercício 

resistido, exercício de agilidade/equilíbrio e exercício de flexibilidade. As sessões de exercício 

decorrem em três semanais não consecutivos (segunda, quarta e sexta-feira) e em sessões 

de exercício físico de 90 minutos. 

Para as sessões de exercício físico é necessário: um Pavilhão de Desportos com o seguinte 

material: estrado, cadeiras de plástico, garrafas de 0,5L com areia (±0,8kg), alteres de 1kg, 

alteres de 2kg, bolas de ginástica rítmica (4 cores), bolas multidesportos, bolas-balão para 

Voleibol, coletes, sinalizadores, cones 30 centímetros (cm), kit vara obstáculos, fitas-rede de 

Voleibol, colunas de som amplificado; e, uma sala de imprensa, que é utilizada para as 

sessões de educação para a saúde.(31) 

O programa comunitário segue as seguintes cinco fases, ressalvando que estas serão 

adaptadas à investigação de acordo com os cinco planos: 

1. Aquecimento: marcha rápida à volta do pavilhão (igual em todos os cinco Planos), por 

um período de 10 minutos. 

2. Exercício Aeróbio: consiste em planos diferentes (Plano A, B, C, D e E). Deste modo, 

esta fase não é mais que um treino físico cardiovascular por um período de 30 minutos 

com: Plano C, Percurso de Obstáculos (cada um com duas garrafas de areia e com 

marcha rápida à volta do pavilhão; realizar os percursos de obstáculos (dois em cada 

linha lateral do pavilhão): (a) contornar as varas (seis vezes); (b) passar por cima dos 

cones (dois a dois, quatro vezes); (c) passos largos (seis vezes) com sinalizadores; 

(d) zig-zag com sinalizadores (10x); e, Plano E: Transporte de Garrafas (dois grupos 
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são formados; garrafas de areia em cima das quatro cadeiras que se encontram nos 

respetivos quatro cantos do pavilhão (nos cantos de partida dos grupos estão tantas 

garrafas quantos os utentes de cada grupo e nos cantos opostos cinco garrafas de 

reserva); cada grupo começa em cantos opostos dentro da mesma linha final e partem 

em simultâneo com uma garrafa na mão; nas linhas laterais caminham sempre com 

garrafa, nas linhas de fundo sempre sem garrafa; nos percursos com garrafa efetuam 

marcha muito rápida); 

3. Exercício Resistido: o qual também consiste nos cinco planos diferentes. Deste modo, 

esta fase não é mais do que um treino de força muscular (exercícios resistidos de cinco 

a 20 minutos) realizados com cadeiras, alteres, bolas de ginástica, bolas de fitness, e 

o peso do próprio corpo; seis exercícios por sessão (três membros inferiores e três 

para o tronco e membros superiores; as séries e repetições variam de acordo com a 

etapa do programa). Assim o Plano C consistiu no seguinte circuito: (a) apertar a bola 

com as mãos, sentado, 20 repetições, trabalhando assim os peitorais; (b) apertar a 

bola com os joelhos, sentado, 20 repetições, trabalhando os adutores da coxa; (c) 

elevações frontais, em posição bípede, 20 repetições, trabalhando os ombros; (d) 

agachamento, 20 repetições, trabalhando os glúteos e coxa; (e) tricípites a uma mão, 

sentado, 20 repetições, trabalhando os tricípites; e, (f) remo vertical, em posição 

bípede, 20 repetições, trabalhando o trapézio; Plano E envolve o seguinte circuito: (a) 

aberturas, sentado, 20 repetições, trabalhando os peitorais; (b) abdução da coxa, em 

posição bípede, 20 repetições, abdutores da coxa; (c) encolhimento dos ombros, em 

posição bípede, 20 repetições, trabalhando o trapézio; (d) joelho ao peito (alternado), 

sentado, 30 repetições, trabalhando os abdominais; (e) flexão do antebraço elevada, 

em posição bípede, 20 repetições, trabalhando os bicípites; e, (f) voos, sentado, 20 

repetições, trabalhando os ombros. 

4. Exercício de Agilidade / Equilíbrio: o qual será composto por jogos pré-desportivos e 

tradicionais (10 minutos). Relativamente ao Plano C, o jogo planificado foi o Jogo da 

Malha e será o que irá decorrer, com equipas de quatro participantes, num máximo de 

12 equipas, uma bola por participante, um cone grande por equipa; equipas dois a dois 

e cones frente-a-frente; sendo o objetivo derrubar o cone da equipa adversária; e no 

Plano E, será realizado o Jogo da Lagarta, que consistiu em duas a três equipas em 

fila, lado a lado, a bola inicia nos primeiros participantes das filas, sendo passada de 

acordo com o passe assinalado pelo monitor do programa comunitário, para o 

participante no final da fila, após o qual este último passará para primeiro da fila, e 

assim sucessivamente. 
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5. Retorno à Calma/Flexibilidade: com alongamentos estáticos e dinâmicos (cinco 

minutos).(31) 

Estes cinco planos da sessão de exercício cada um utiliza exercícios aeróbios, resistidos e de 

agilidade/equilíbrio distintos, como já referido anteriormente. Os respetivos planos aplicam-se 

continuamente de forma a induzir variabilidade na aplicação dos estímulos nas pessoas com 

DT2. Os exercícios são realizados a uma intensidade moderada a vigorosa (40 a 89% FCR 

ou entre 12 a 17 pontos na escala PSE de seis a 20 pontos). Os participantes são e serão 

estimulados durante as pausas dos exercícios físicos a ingerir água (hidratação); ainda são 

ensinados a detetar os sintomas de hipoglicemias, hiperglicemias, hipotensão, hipertensão, 

isquemia do miocárdio, acidente vascular cerebral e à não execução da manobra de Valsalva. 

Por sessão estão três monitores (um monitor responsável e dois auxiliares na organização 

logística e no feedback individualizado aos participantes.(31) 

 

Quarto momento – Recolha dos Dados de Repouso Pós-exercício Físico: 

Às 10 horas e 55 minutos, o participante saiu novamente para o gabinete médico. Foi então 

informado para se sentar. Quando o cronómetro marcava 11 horas certas, iniciou-se a 

avaliação da PA com respetiva FC e da GL (na orelha), respetivamente. Estas avaliações 

foram executadas três vezes sem intervalos entre avaliações, com a exceção da GL que se 

justificou ser apenas uma única vez. Perguntou-se a Escala de Borg geral, de tal forma que o 

participante deu uma nota de seis a 20 do esforço físico global de toda a sessão de exercício 

físico. Ofereceu-se uma garrafa de 0,5 L. 

Findo este processo, todo o protocolo ideal pode-se dar como concluído, dispensando deste 

modo o participante e, por questões éticas agradecer a colaboração. 

 

2.4. Análise dos Dados 

Procedeu-se à análise dos dados reunidos pelo analisador de gases respiratórios em questão, 

usando para a leitura, o software do Cosmed K4b2 versão 7.4b.(19) Deste modo, os dados 

foram guardados do software supracitado para o suporte .xls (Microsoft Office Excel 2013) a 

fim de facilitar a leitura final, com respetivos cálculos das kcal. 

A fim de calcular o dispêndio energético, foram seguidos os tópicos abaixo, com duas casas 

decimais: 

1. Multiplicou-se a média do VO2/kg (ml/kg.min-1), obtida através do software K4b2, pela 

massa corporal (quilogramas, kg) do sujeito; 
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2. Dividiu-se o valor obtido por 1000 para converter em litros (L) de oxigénio (O2); 

3. Multiplicou-se por 4,85 (equivalente energético aeróbio) ou por 5,00 (equivalente 

energético anaeróbio), com a finalidade de obter kcal/min e; 

4. Multiplicou-se pela duração da sessão para dar o acumulado em kcal. 

As kcal do VO2BASAL e as kcal acumuladas do VO2SESSÃO foram convertidas para os 75 

minutos,(19, 23) que a sessão de exercício físico do programa comunitário exige no mínimo, a 

fim de poderem ser efetuadas as correspondências entre os cálculos.  

Assim, os resultados obtidos na análise dos dados foram os seguintes: (a) kcal do VO2BASAL 

convertidas em 75 minutos; (b) kcal acumuladas do VO2SESSÃO convertidas em 75 minutos; (c) 

as kcal acumuladas do VO2SESSÃO registado foi subtraído ao VO2BASAL, com a finalidade de 

avaliar o dispêndio energético real da sessão de exercício físico, convertidas em 75 minutos; 

(d) as kcal do VO2BASAL foram convertidas em kcal/kg.sessão-1 e kcal/kg.min-1; (e) as kcal 

acumuladas do VO2SESSÃO foram convertidas em kcal/kg.sessão-1 e kcal/kg.min-1; (f) e as kcal 

da diferença entre as acumuladas do VO2SESSÃO e o VO2BASAL na mesma escala de 

kcal/kg.sessão-1 e kcal/kg.min-1. Estas análises foram realizadas para ambos os géneros. 
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3. RESULTADOS 

Descrevemos de seguida os resultados, obtidos transversalmente, dos dois participantes com 

DT2 avaliados durante este estudo de investigação científica. 

 

Participante A: 

O primeiro avaliado (Participante A) apresentava as seguintes características no dia da 

avaliação: estatura, 1,685 metros; idade na avaliação, 63 anos. 

O participante em causa apresentou-se à hora definida (oito horas) na porta principal do 

PDVR, tal verificado, devido a esta infraestrutura pública só abrir portas a partir desta hora 

matinal. A fim de rentabilizar o tempo, o Participante A, foi sendo questionado, entre a porta 

principal, o corredor e, a porta do gabinete médico do respetivo pavilhão, acerca das 

recomendações pré-avaliação anteriormente transmitidas a fim de viabilizar as recolhas dos 

dados (avaliações). As recomendações foram cumpridas com rigor, contudo, foi registada 

uma ligeira constipação e falta de medicação, devido ao sujeito não estar receitado pelo 

médico para a parte da manhã. Entretanto, após serem obtidas as chaves do gabinete, às oito 

horas e 14 minutos devido ao atraso da abertura do pavilhão e, estar dentro do mesmo 

propriamente dito, o participante foi encaminhado a deixar os seus pertences na cadeira que 

estava definida como “cacifo”. 

Estando previsto o participante ser simultaneamente encaminhado a urinar para prosseguir 

para a bioimpedância às oito horas e 16 minutos, tal não sucedeu, pelo que esta só teve inicio 

às oito horas e 17 minutos a componente da impedância bioelétrica. O sujeito foi então 

avaliado, segundo o protocolo (ficar em boxers e, retirar os anéis e objetos metálicos), uma 

toalha também foi aplicada entre as pernas perto da zona pélvica, após o qual se realizou a 

bioimpedância propriamente dita às oito horas e 17 minutos (tabela 6). Seguidamente, às oito 

horas e 19 minutos foi aplicado no participante o cardiofrequencímetro. 
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Tabela 6 - Valores da Bioimpedância Relativos ao Participante A 

Tipo corpo Padrão MC 69,10 kg IMC (kg/m2) 24,5 

BMR 6263 kJ / 1497 Kcal 

GORD% 24,9%   Impedância 

Massa Gorda 17,2 kg   Totalidade do Corpo 597 Ω 

MLG 51,9 kg   Perna Direita 266 Ω 

TAC 36,1 kg   Perna Esquerda 268 Ω 

Intervalo desejável   Braço Direito 338 Ω 

GORD% 14-25%   Braço Esquerdo 334 Ω 

Massa Gorda 8,5-17,3 kg     

Análise Segmentar 

Perna Direita Perna Esquerda Tronco 

GORD% 23,4% GORD% 23,3% GORD% 26,9% 

MG 2,8 kg MG 2,8 kg MG 10,5 kg 

MLG 9,2 kg MLG 9,1 kg MLG 28,5 kg 

MMP 8,7 kg MMP 8,6 kg MMP 27,1 kg 

Braço Direito Braço Esquerdo   

GORD% 18,5% GORD% 18,3%   

MG 0,6 kg MG 0,6 kg   

MLG 2,6 kg MLG 2,5 kg   

MMP 2,5 kg MMP 2,3 kg   

Legenda: MC, massa corporal; IMC, índice de massa corporal; GORD%, percentagem de gordura; 
MLG, massa livre de gordura; TAC, total de água corporal; Ω, ohm; kg, quilogramas; %, percentagem; 
MMP, massa muscular predita; MG, massa gorda. 

 

Assim, às oito horas e 20 minutos o participante foi encaminhado a deitar-se na marquesa 

com o cardiofrequencímetro segundo o definido na metodologia. 

Entre as oito horas e 20 minutos e as oito horas e 27 minutos toda a logística já se encontrava 

disposta como o referido nos métodos de avaliação. 

Às oito horas e 27 minutos foi avaliada a PA (médias: PAS: 122,67; PAD: 74,00) e FC (média: 

54,67) deitado e, às oito horas e 36 minutos a GL (107,00 mg/dL). 

Entre as oito horas e 43 minutos e as nove horas e 13 minutos, com o participante deitado, 

iniciasse a recolha dos dados VO2BASAL, o que equivale a 30 minutos em repouso, seguindo o 

protocolo. 

Findo a recolha do VO2BASAL, o sujeito levantou-se da marquesa, após o qual foi urinar e lavar 

as mãos, posto isto, às nove e 16 minutos tomou o pequeno-almoço padronizado sem a dita 

medicação segundo a justificação já supracitada. Seguindo-se sem intervalo as avaliações da 

PA (médias: PAS: 136,00; PAD: 80,67) e FC (média: 56,00) e, da GL (109,00 mg/dL) sentado, 

devido à hora de início da sessão estar a aproximar-se. 

O participante já se encontrava com o colete aplicado, ingeriu 230 mL de água dos 250 mL 

possíveis, antes da aplicação da máscara. Para finalizar esta primeira etapa, o K4b2 estando 
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em conformidade com toda a logística e operacional, o sujeito foi automaticamente 

encaminhado para a sessão de exercício físico. 

Devido a todos os atrasos, o participante ainda foi urinar antes da sessão de exercícios físicos 

após o qual iniciou a mesma às nove horas e 33 minutos, dando a respetiva marca no 

instrumento científico em causa para posterior análise e, prosseguiu com a devida 

naturalidade pelo resto da sessão. Ressalva-se que o participante foi novamente urinar entre 

as 10 horas e cinco minutos e as 10 horas e oito minutos e, entre as 10 horas e 32 minutos e 

as 10 horas e 34 minutos. Durante esta, foram sendo recolhidos os dados com o K4b2, sendo 

igualmente registados com marcas relativas ao início e fim dos exercícios físicos nos tempos 

definidos na metodologia e, ainda, segundo momentos específicos, os valores relativos à 

Escala de Borg (tabela 7). 

 

Tabela 7 - Registo dos Valores da Escala de Borg do Participante A 

Aquecimento No Final 11 

Exercício Aeróbio A Meio 13 Último Minuto 13 

Exercício Resistido 
1º Circuito 13 2º Circuito 14 

3º Circuito 14 4º Circuito 13 

Exercício de Agilidade/Equilíbrio Último Minuto 12 

Flexibilidade No Final 12 

 

Após o final da sessão e assinar a folha de presença com respetiva Escala de Borg às 10 

horas e 52 minutos o participante foi encaminhado novamente para o gabinete médico. Pelo 

que às 11 horas foi registada a PA (médias: PAS: 122,67; PAD: 75,33), FC (média: 76,33) e 

a GL (119,00 mg/dL) do mesmo sentado e, também questionado acerca do valor geral da 

Escala de Borg da sessão do programa comunitário, o qual classificou de 13 pontos. 

A avaliação transversal do participante findou oferecendo uma garrafa de água de 0,5L. 

Terminada a recolha dos dados, estes foram analisados obtendo-se os seguintes valores do 

Participante A, exemplificado nas tabelas infracitadas (tabela 8, 9 e 10): 
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Tabela 8 - Resultados Obtidos do Consumo de Oxigénio Convertidos em kcal 

(Participante A) 

Média VO2BASAL: 2,89 ml/kg.min-1 

1º - 2,89 x 69,10 = 199,70 

2º - 199,70 ÷ 1000 = 0,20 

3º - 0,20 x 4,85 = 0,97 kcal/min 

4º 0,97 x 30 = 29,10 kcal 

Média VO2SESSÃO: 11,65 ml/kg.min-1 

1º - 11,65 x 69,10 = 805,02 

2º - 805,02 ÷ 1000 = 0,81 

3º - 0,81 x 4,85 = 3,93 kcal/min 

4º - 3,93 x 73,67 = 289,52 kcal 

Legenda: VO2BASAL, consumo de oxigénio basal; VO2SESSÃO, consumo de oxigénio da sessão; kcal, 
quilocalorias; min, minutos; o valor 4,85 é o equivalente energético aeróbio. 

 

Tabela 9 - Conversão das kcal do Consumo de Oxigénio pelos Intervalos de Tempo 

Respetivos (Participante A) 

 30 min 73 min e 40 seg 75 min 

kcal do VO2BASAL 29,10 71,46 72,75 

kcal acumuladas do VO2SESSÃO n.a. 289,52 294,75 

kcal acumuladas do VO2SESSÃO subtraído ao 

VO2BASAL 
n.a. 218,06 222,00 

Legenda: kcal, quilocalorias; VO2BASAL, consumo de oxigénio basal; VO2SESSÃO, consumo de oxigénio 
da sessão; min, minutos; seg, segundos; n.a., não aplicável. 

 

Assim, e tendo em conta as três sessões semanais, o participante despendeu a nível 

das kcal acumuladas do VO2SESSÃO, 884,25 kcal; e, a nível da diferença das kcal acumuladas 

do VO2SESSÃO com o VO2BASAL, 666 kcal. Sempre a ter em conta, que as sessões de exercício 

físico apresentaram intensidades de moderada a vigorosa.(31) 

 

Tabela 10 - Conversão das kcal do Consumo de Oxigénio em kcal/kg.sessão-1 e 

kcal/kg.min-1, no Intervalo de 75 Minutos (Participante A)  

 kcal/kg.sessão-1 kcal/kg.min-1 

kcal VO2BASAL 1,05 0,014 

kcal acumuladas do VO2SESSÃO 4,27 0,057 

kcal da diferença entre as acumuladas do 

VO2SESSÃO e o VO2BASAL 
3,22 0,043 

Legenda: VO2BASAL, consumo de oxigénio basal; VO2SESSÃO, consumo de oxigénio da sessão; kcal, 
quilocalorias; kg, quilogramas; min, minutos; sessão, sessão de 75 minutos. 
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Participante B: 

A segunda avaliada (Participante B) apresentava as seguintes características no dia da 

avaliação: estatura, 1,477 metros; idade na avaliação, 67 anos. 

A participante, como já supracitado na metodologia, foi informada acerca das informações 

relevantes a que ela e à avaliação dos gases respiratórios diziam respeito na sessão anterior 

às recolhas. Desta forma foi possível verificar a falta de mobilidade para esta se deslocar em 

tempo útil até ao PDVR, de maneira a estar às oito horas como definido. Posto isto, foi 

necessário o investigador deslocar-se numa viatura particular entre a casa da participante a 

fim de esta estar à hora pré-determinada no gabinete médico. Portanto, à hora definida 

encontravam-se na porta do PDVR, o investigador e a participante e, uma monitora de 

exercício físico do programa Diabetes em Movimento®. 

Tendo em conta e como já referido que o PDVR só abre portas a partir das oito horas, só às 

oito horas e dois minutos se deu início às avaliações, devido à abertura do pavilhão 

propriamente dito mais a obtenção da chave do gabinete médico. 

Tendo em conta o supracitado, a participante foi sendo questionada entre o percurso de casa 

da mesma até ao pavilhão, durante o tempo de espera da abertura do mesmo, e no corredor 

de acesso ao gabinete. 

Às oito horas e dois minutos já no interior do gabinete, a sujeita, foi encaminhada a deixar os 

seus pertences na dita cadeira “cacifo” e logo de seguida a ir urinar, para realizar a primeira 

avaliação. Enquanto isto, a bioimpedância foi preparada, como o assente na metodologia. 

Às oito horas e cinco minutos a Participante B, realizou a avaliação na Tanita BC-418 

conforme o previsto (tabela 11). Apenas de ressalvar que tudo foi cumprido tendo em conta o 

género com a exceção de um brinco que foi impossível remover da orelha da sujeita. 

Finalizada esta etapa, foi aplicado antes de se deitar na marquesa, o cardiofrequencímetro 

pela monitora. 
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Tabela 11 - Valores da Bioimpedância Relativos à Participante B 

Tipo corpo Padrão MC 61,2 kg IMC (kg/m2) 27,9 

BMR 4703 kJ / 1124 Kcal 

GORD% 40,9%   Impedância 

Massa Gorda 25,0 kg   Totalidade do Corpo 611 Ω 

MLG 36,2 kg   Perna Direita 251 Ω 

TAC 28,1 kg   Perna Esquerda 249 Ω 

Intervalo desejável   Braço Direito 318 Ω 

GORD% 23-37%   Braço Esquerdo 358 Ω 

Massa Gorda 10,8-21,2 kg     

Análise Segmentar 

Perna Direita Perna Esquerda Tronco 

GORD% 40,1% GORD% 39,8% GORD% 41,9% 

MG 4,3 kg MG 4,2 kg MG 14,2 kg 

MLG 6,4 kg MLG 6,4 kg MLG 19,7 kg 

MMP 6,1 kg MMP 6,0 kg MMP 18,7 kg 

Braço Direito Braço Esquerdo   

GORD% 37,5% GORD% 39,0%   

MG 1,2 kg MG 1,1 kg   

MLG 1,9 kg MLG 1,7 kg   

MMP 1,8 kg MMP 1,6 kg   

Legenda: MC, massa corporal; IMC, índice de massa corporal; GORD%, percentagem de gordura; 
MLG, massa livre de gordura; TAC, total de água corporal; Ω, ohm; kg, quilogramas; %, percentagem; 
MMP, massa muscular predita; MG, massa gorda. 

 

Às oito horas e sete minutos a avaliada em causa ficou em repouso por um período de sete 

minutos. O K4b2 continuou em aquecimento para manter a temperatura. 

Às oito horas e 14 minutos foi avaliada a PA (médias: PAS: 162,00; PAD: 77,67) e FC (média: 

54,00) deitada e às oito horas e 19 minutos a GL (135,00 mg/dL). 

A calibração do k4b2 foi iniciada às oito horas e 22 minutos, contudo, o instrumento apresentou 

dificuldades na calibração, pelo que apareceu no painel das funções valores fora do intervalo 

(oxigénio e dióxido de carbono). Tendo em conta esta anomalia do instrumento e de reiniciar 

várias vezes o processo de calibração, às oito horas e 27 minutos, o analisador de gases 

respiratórios retomou o funcionamento correto permitindo dar início à recolha do VO2BASAL, até 

às oito horas e 57 minutos. A participante foi informada para que não fala-se e para que não 

adormecesse durante o processo. 

Recolhida a informação do VO2BASAL, às oito horas e 59 minutos a participante tomou o 

pequeno-almoço e a respetiva medicação, terminando às nove horas e sete minutos. 

Às nove horas e 20 minutos, registou-se a PA (médias: PAS: 175,67; PAD: 68,33) e FC 

(média: 56,67) sentada e às nove e 23 minutos a GL (159,00 mg/dL). De notar que a 

participante afirmou, apesar de estar informada, experimentar algum stress devido à avaliação 

com o K4b2. 
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Às nove horas e 23 minutos, já com o colete aplicado, K4b2 com os cabos ligados e bateria 

montada, a sujeita ingeriu 143 mL de água antes de colocar a máscara. Esta já estando 

aplicada, procedeu-se à calibração do analisador de gases. Com o K4b2 operacional, 

automaticamente encaminhou-se a avaliada para a sessão de exercício físico, chegando um 

minuto antes da hora de início. 

Às nove horas e 30 minutos foi dada marca no analisador de gases e a participante inicia de 

forma natural a sessão comunitária. De ressalvar que existiu uma saída da Participante B, 

durante o início do exercício aeróbio, para ir urinar entre as nove horas e 45 minutos e as 

nove horas e 47 minutos, pelo que, neste intervalo foi dada marca no instrumento na saída da 

sessão e na retoma da mesma no ponto de referência.  

Na passagem do exercício aeróbio para o exercício resistido, entre as 10 horas e seis minutos 

e as 10 horas e nove minutos, foi necessário proceder à aplicação de uma nova bateria, devido 

a estas estarem com problemas técnicos e apesar de estarem carregadas, tinham 

durabilidade incerta, precaveu-se com a substituição em tempo morto de exercício físico.  

Durante esta sessão foram sendo recolhidos os dados relativos à Escala de Borg, 

relativamente ao esforço subjetivo da participante (tabela 12). 

 

Tabela 12 - Registo dos Valores da Escala de Borg da Participante B 

Aquecimento No Final 13 

Exercício Aeróbio A Meio 13 Último Minuto 13 

Exercício Resistido 
1º Circuito 13 2º Circuito 13 

3º Circuito 13 4º Circuito 13 

Exercício de Agilidade/Equilíbrio Último Minuto 13 

Flexibilidade No Final 13 

 

Após o final da sessão e assinar a devida folha de presença com a Escala de Borg, às 10 

horas e 45 minutos a participante foi encaminhada novamente para o gabinete médico. Deste 

modo, às 11 horas foi registada a PA (médias: PAS: 135,67; PAD: 70,00) e FC (média: 62,00) 

e, a GL (120,00 mg/dL) da mesma sentada, sendo também questionada acerca do valor geral 

da Escala de Borg da sessão do programa comunitário, a qual classificou de 13 pontos. 

A avaliação finalizou após ser oferecida uma garrafa de água de 0,5L. 

Terminada a recolha dos dados, estes foram analisados obtendo-se os seguintes valores da 

Participante B, exemplificado nas tabelas infracitadas (tabela 13, 14 e 15): 
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Tabela 13 - Resultados Obtidos do Consumo de Oxigénio Convertidos em kcal 

(Participante B) 

Média VO2BASAL: 3,10 ml/kg.min-1 

1º - 3,10 x 61,20 = 189,72 

2º - 189,72 ÷ 1000 = 0,19 

3º - 0,19 x 4,85 = 0,92 

4º - 0,92 x 30 = 27,60 

Média VO2SESSÃO: 8,64 ml/kg.min-1 

1º - 8,64 x 61,20 = 528,77 

2º - 528,77 ÷ 1000 = 0,53 

3º - 0,53 x 4,85 = 2,57 

4º - 2,57 x 71,67 = 184,19 

Legenda: VO2BASAL, consumo de oxigénio basal; VO2SESSÃO, consumo de oxigénio da sessão; kcal, 
quilocalorias; min, minutos; o valor 4,85 é o equivalente energético aeróbio. 

 

Tabela 14 - Conversão das kcal do Consumo de Oxigénio pelos Intervalos de Tempo 

Respetivos (Participante B) 

 30 min 71 min e 40 seg 75 min 

kcal do VO2BASAL 27,60 65,94 69,00 

kcal acumuladas do VO2SESSÃO n.a. 184,19 192,75 

kcal acumuladas do VO2SESSÃO subtraído ao 

VO2BASAL 
n.a. 118,25 123,75 

Legenda: kcal, quilocalorias; VO2BASAL, consumo de oxigénio basal; VO2SESSÃO, consumo de oxigénio 
da sessão; min, minutos; seg, segundos; n.a., não aplicável. 

 

Assim, e tendo em conta as três sessões semanais, a participante despendeu a nível das kcal 

acumuladas do VO2SESSÃO, 578,25 kcal; e, a nível da diferença das kcal acumuladas do 

VO2SESSÃO com o VO2BASAL, 371,25 kcal. Sempre a ter em conta, que as sessões de exercício 

físico apresentaram intensidades de moderada a vigorosa.(31) 

 

Tabela 15 - Conversão das kcal do Consumo de Oxigénio em kcal/kg.sessão-1 e 

kcal/kg.min-1, no Intervalo de 75 Minutos (Participante B) 

 kcal/kg.sessão-1 kcal/kg.min-1 

kcal VO2BASAL 1,13 0,015 

kcal acumuladas do VO2SESSÃO 3,15 0,042 

kcal da diferença entre as acumuladas do 

VO2SESSÃO e o VO2BASAL 
2,02 0,027 

Legenda: VO2BASAL, consumo de oxigénio basal; VO2SESSÃO, consumo de oxigénio da sessão; kcal, 
quilocalorias; kg, quilogramas; min, minutos; sessão, sessão de 75 minutos. 
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4. DISCUSSÃO 

Este estudo apresentou o objetivo de determinar o dispêndio energético das sessões do 

programa comunitário Diabetes em Movimento® nos participantes com DT2, operacionalizado 

através da análise em duas pessoas. 

Deste modo, em termos absolutos o Participante A obteve um dispêndio de 294,75 

kcal/sessão (0,057 kcal/kg.min-1) e a Participante B 192,75 kcal/sessão (0,042 kcal/kg.min-1). 

Relacionando com outros dois estudos, estes apresentaram um dispêndio de 500 kcal/sessão 

utilizando na avaliação um outro método indireto, o acelerómetro (Lifecorder; Suzuken Co., 

Nagoya, Japan), diferindo nas seguintes características: um referia uma amostra total de 35 

mulheres (56,4 ± 1,9) com DT2 e das quais 17 pertenciam ao grupo de exercício aeróbio, pelo 

que estas realizaram sessões de 60 minutos de marcha a uma intensidade moderada; e, outro 

apresentava uma amostra de 64 mulheres obesas (56 ± 8) com DT2 (grupo de exercício (n = 

13) e grupo de exercício com dieta (n = 14)), que realizaram por sessão 120 minutos de 

marcha moderada a vigorosa.(35, 36) 

Outro estudo exibiu uma amostra de 34 pessoas com sobrepeso ou obesas de ambos os 

géneros (57 ± 7 anos). O qual avaliou o dispêndio energético de repouso, por calorimetria 

indireta (TrueMax 2400, Parvomedics, Sandy, UT, USA), num período de 30 minutos, obtendo 

um valor de 178,08 ± 149,76 kcal (p < 0,001).(32) Pelo que este resultado anterior se afasta 

dos valores do VO2BASAL deste estudo de 29,10 kcal (Participante A) e de 27,60 kcal 

(Participante B), embora ressalvando o número das amostras entre estudos ser díspar e o 

instrumento de avaliação do VO2BASAL ser distinto. 

Ao longo de toda a pesquisa inerente ao tema em questão, foi sendo verificado a ausência de 

estudos que relacionavam dispêndio energético com pessoas com DT2. Deste modo, tornou-

se necessária a pesquisa de outros artigos (37-40) que permitissem orientar e definir uma 

metodologia suportada cientificamente e que obedecesse a uma lógica de pesquisa o mais 

precisa possível, a fim de obter resultados mais aceitáveis e, embora ressalvando que os 

instrumentos de calorimetria indireta tenham sido em parte distintos do utilizado nesta 

investigação (K4b2). Deste modo, este estudo em causa foi desenvolvido indo ao encontro em 

parte à revisão da literatura, devido às adaptações que naturalmente uma investigação deve 

possuir. Assim, a metodologia foi desenvolvida com a apresentação do participante no 

gabinete médico em jejum alimentar e farmacológico (ingerindo apenas 250 mL de água em 

casa); seguindo-se a avaliação na Tanita BC-418 (Composição Corporal); após o qual o 

participante foi disposto numa marquesa reclinada em decúbito dorsal por um período de 

repouso de sete minutos até à primeira avaliação da PA, FC e GL, onde foi ao encontro da 
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literatura que refere um mínimo de cinco minutos e, de notar que a mesma refere ainda que 

a PAD é menor nesta posição de decúbito dorsal (5 mm Hg) e, nesta mesma posição o 

participante tinha o braço ligeiramente abaixo do nível do coração, pelo que a literatura sugere 

a colocação de um travesseiro, a fim de nivelar braço-coração;(43) posteriormente, foi recolhido 

o VO2 de repouso por um período de 30 minutos, após o qual o sujeito foi tomar o pequeno-

almoço e a medicação; entre o pequeno-almoço padronizado e momento de repouso para 

efetuar a digestão e seguir as normas da avaliação da PA e FC, avaliando igualmente a GL, 

passaram 35 minutos; após o qual o participante ingeriu 250 mL de água seguida da aplicação 

da máscara do K4b2 e já em funcionamento, o participante foi encaminhado para a sessão de 

exercício. O VO2 foi obtido entre a média das três manhãs consecutivas de avaliações, entre 

a diferença do VO2 do exercício com o VO2 do repouso, indo ao encontro dos cálculos 

efetuados nesta investigação. A temperatura segundo estudos varia entre os 22 a 24 º Celsius, 

relacionando com este, a temperatura ambiente não foi controlada, sendo um aspeto a 

melhorar. Este protocolo inicial com a sessão de exercício físico foi de uma forma geral ao 

encontro da literatura, embora os instrumentos científicos tenham sido diferentes e não 

direcionada muitas das vezes para a população diabética.(32, 37-40) Relativamente ao processo 

final desta metodologia da recolha da Escala de Borg e da PA, FC, GL e disponibilização de 

água, não foi encontrado na literatura. 

De acordo com o supracitado, uma grande parte da metodologia aplicada, não correu como 

o planeado principalmente na primeira recolha. Nesta primeira verificaram-se atrasos e 

imprevistos e, foi necessário reduzir significativamente o tempo do pequeno-almoço padrão 

com o descanso. Na segunda recolha, a participante, apresentou-se como referido às oito 

horas, contudo, só às oito horas e dois minutos foi possível iniciar as recolhas, posto isto é 

necessário ter em conta e desenvolver estratégias para colmatar este ponto. Nesta ainda se 

verificou um brinco preso na orelha, problemas na calibração do instrumento de calorimetria 

indireta e, um stress da participante mesmo estado informada do procedimento. Em comum 

verificou-se que ambos foram urinar mais que o normal, pelo que a água ingerida deve ser 

tida em conta. Tal poderia ter-se devido a não ser comum ingerir estas quantidades de água 

em pouco tempo, mas tal também se deveu ao facto de durante a sessão não ser permitido 

retirar a máscara em causa. Devesse portanto ter a perceção destes imprevistos, de forma a 

solucionar estratégias que promovam o protocolo ideal. 

Podemos extrapolar um dispêndio energético semanal (três sessões) do programa em termos 

absolutos de 884,25 kcal (Participante A) e de 578,25 kcal (Participante B) e, em termos 

relativos 666 kcal (Participante A) e 371,25 kcal (Participante B). Deste modo, verifica-se que 

no caso do primeiro sujeito, este despendeu em termos absolutos, cerca de 88,43% das 1000 
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kcal semanais para obter benefícios significativos na saúde referidas na literatura e, a 

participante despendeu 57,83%. De uma forma geral existe uma aproximação dos consumos 

energéticos obtidos com o referenciado na literatura.(19, 27) 

A amostra deste estudo foi de apenas dois sujeitos com DT2, sendo deste modo a principal 

limitação desta investigação. Contudo, revelou aspetos relevantes e proveitosos devido a ser 

um programa de terreno, ser aplicado em condições reais e de utilizar o analisador de gases 

portátil k4b2. Deste modo, é importante a nível da replicabilidade clinica destes resultados, 

aumentar o n amostral e, tendo em conta o reduzido número de estudos que relacionam 

dispêndio energético por calorimetria indireta com pessoas com DT2, desenvolver 

investigação científica nesta perspetiva revela-se essencial, a fim de reforçar o conhecimento 

neste tipo de população, o que permitirá atuar de forma mais concisa e sólida. 
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5. CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo demonstraram que o participante masculino obteve um dispêndio 

de 294,75 kcal/sessão (884,25 kcal/três vezes semanais; 0,057 kcal/kg.min-1) e o participante 

feminino 192,75 kcal/sessão (578,25 kcal/três vezes semanais; 0,042 kcal/kg.min-1). 

Deste modo, as sessões do programa Diabetes em Movimento® provocam um dispêndio 

energético importante (se cumpridas as três vezes semanais) para o cumprimento das 

recomendações internacionais. 

Os participantes deverão igualmente ser induzidos a estilos de vida mais ativos e novas 

estratégias deverão ser implementadas a fim de aumentar o dispêndio.  
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ANEXO A – Ficha do Utente 
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ANEXO B – Informações Importantes 
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ANEXO C – Nutrition-Related Knowledge in Middle-Age and Older Patients with 

Type 2 Diabetes 

 

Vasconcelos C, Almeida A, Neves J, Correia T, Amorim H, Mendes R. Nutrition-Related 

Knowledge in Middle-Age and Older Patients with Type 2 Diabetes. BMC Health Services 
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