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O EFEITO DO TREINAMENTO RESISTIDO NA FORÇA MUSCULAR, EQUILÍBRIO DINÂMICO E 
CONTROLE GLICÊMICO DE IDOSOS DIABÉTICOS TIPO 2.

Diabetes Melitus Tipo 2 (DM2) é uma patologia caracterizada por hiperglicemia persistente, seja pela

ineficácia nos mecanismos teciduais de captação da glicose, seja pela insuficiência na produção de

insulina, ou ambos. Esta condição induz a prejuízos macro e microvasculares, configurando um fator de

risco sobre perda de função muscular e neural. Idosos vivendo com DM2 apresentam déficits de

controle postural principalmente em situações que priorizam o sistema motor e visual, tornando-se

mais suscetíveis a quedas e, com isso, a literatura afirma serem necessários programas de exercícios que

possam melhorar as habilidades físicas desses idosos, bem como minimizar o risco de quedas. Embora o

debate sobre a possibilidade de transferência entre ganhos no treinamento de força e suas

repercussões no equilíbrio ainda seja alvo de grande controvérsia, fatores como as adaptações

neurológicas e musculo esquelética, bem como suas inter-relações, compõem a discussão que ainda

necessita de maior entendimento que conduza a intervenções mais eficazes para minimizar o risco de

queda.
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A avaliação do equilíbrio dinâmico não obteve diferença significativa em quaisquer dos padrões

utilizados:

Este estudo objetivou a verificação dos efeitos do treinamento resistido de 12 semanas na força muscular, 

evolução das cargas, equilíbrio dinâmico de idosos DM2.

Trata-se de um estudo experimental, com amostra composta por 26 homens vivendo de DM2 com

idade entre 65 e 79 anos, que foram submetidos a 12 semanas de treinamento resistido com

intensidade entre 7 - 8 da Percepção Subjetiva de Esforço (PSE). O equilíbrio dinâmico foi avaliado

antes e após a intervenção por plataforma de força.

O presente estudo demonstrou que 12 semanas de treinamento resistido e progressivo 2 vezes por 

semana, não foi capaz de interferir positivamente no equilíbrio dinâmico de idosos vivendo com DM2. 
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Step/Quick Turn

Turn time LND (s) 2,4(0,8) 2,1(0,5) 0,111

Turn time LD (s) 2,2(0,8) 2,2(0,6) 0,851

Turn Sway LND (°/s) 46,9(13,2) 41,3(14,8) 0,183

Turn Sway LD (°/s) 45,1(14,8) 42,9(14,7) 0,578

Step Up/Over

LIFT UP (LND) 40,4(17,0) 38,0(10,1) 0,487

LIFT UP (LD) 34,9(8,3) 38,9(10,2) 0,051

MOVIMENT TIME (LND) (s) 1,71(0,3) 1,7(0,3) 0,846

MOVIMENT TIME (LD) (s) 1,78(0,3) 1,71(0,3) 0,558

IMPACT (LND) 44,0(12,6) 41,2(12,4) 0,317

IMPACT (LD) 43,6(14,8) 39,6(18,6) 0,339

Sit to Stand

WT TRANSFER 0,52(0,2) 0,50(0,2) 0,802

COG SWAY 3,9(1,2) 3,9(1,5) 0,810
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