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O EFEITO DO TREINAMENTO RESISTIDO ASSOCIADO À SUPLEMENTAÇÃO PROTEICA NA EVOLUÇÃO DAS CARGAS EM 
IDOSOS PORTADORES DE DIABETES TIPO 2.

A diabetes Meliitus tipo 2 (DM2) é uma doença crônica não transmissível, que leva a hiperglicemia
persistente, está associado a degeneração progressiva das funções das células β das ilhotas
pancreáticas em 90% dos DM2. O estilo de vida e a dieta eleva o cenário do DM2 para uma
progressão da doença, dando aspectos de comorbidade e interferindo diretamente na qualidade de
vida do idoso portador de DM2. O exercício físico, associado a uma dieta equilibrada, é a mais
importante estratégia terapêutica não farmacológica para a gestão da DM2. A literatura
demonstra que o incremento de suplementação proteica em pacientes não DM2 tem apresentado
melhora no ganho da força muscular.
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Houve uma melhora significante da força muscular em todos os grupos musculares treinados
comparando o momento pré com pós, porém, os grupos não diferiram entre si.

Avaliar se o efeito do exercício resistido associado à ingestão de proteínas melhora o incremento da
força muscular em idosos portadores de diabetes tipo 2 durante 12 semanas de Treinamento
Resistido.

Este estudo foi composto por 26 homens portadores de DM2 com idade entre 65 e 79 anos e foram
divididos em dois grupos aleatoriamente. Grupo suplementação proteica e grupo controle que
ingeriu um placebo de maltodextrina. A avaliação da força muscular foi realizada por uma
repetição máxima (1RM) de cada exercício proposto pré e pós treinamento. O TR foi realizado
por 12 semanas, duas vezes por semana, em cada exercício foram realizadas 3 séries entre 8 a 12
repetições. A intensidade permaneceu entre 7 - 8 de acordo com a Percepção Subjetiva de Esforço,
utilizando a OMNI-Resistance Exercise Scale (OMNI-RES) de 0 a 10. Foram realizados exercícios
destinados aos grandes grupos musculares: “Leg-press (quadríceps,glúteos, posteriores da coxa e
paravertebrais); 2) Calf (Flexores Plantares - gastrocnêmio e sóleo); 3) Mesa extensora (quadríceps);
4) Chair press (deltóide anterior e o tríceps braquial);5) flexores crurais ( isquiostibiais) e 6)
Abdominais.

O treinamento resistido é uma boa estratégia
para melhora da funcionalidade do DM2,
porém o incremento da ingestão de proteína
não foi superior ao grupo controle.
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