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O QUE É:

O dinamômetro isocinético é um equipamento
eletromecânico controlado por microcomputador,
considerado padrão ouro para avaliação do
desempenho muscular.

O conceito de exercício isocinético começou a ser
discutido na década de 1960 pelo biomecânico norte
Americano James Perrine.

Assim, com um dinamômetro isocinético o indivíduo
trabalha a uma velocidade angular fixa, contra uma
resistência que automaticamente se adapta a
qualquer força que a pessoa é capaz de produzir
durante todo o arco de movimento.

Vantagens:

– Possibilidade de isolamento dos grupos
musculares, determinando onde ocorre os
déficits

– Avaliação segura, caso paciente apresente
dor durante o movimento o aparelho
responderá imediatamente com diminuição
da resistência fornecida.

– Permite reprodutibilidade de teste para
comparação de resultados antes e depois de
um período de reabilitação e treinamento.

– Permite a quantificação de torque, potência e
trabalho

Indicações:
– Pacientes pós-operatório de cirurgia de ombro:

avaliação de resultados pós-reabilitação;
– Avaliação de balanço muscular adequado, afim de

minimizar riscos de novas lesões.

Contra–indicações: 
– Pós-operatório recente;
– Dor;
– Limitação amplitude de movimento severa;
– Lesões agudas;
– HAS não controlada;
– Aneurisma;
– Problema pulmonar Ativo.

AVALIAÇÃO:

Ao iniciar os testes, os seguintes parâmetros serão
escolhido para uma melhor avaliação:

posição do paciente: Sentado, deitado (em
posição supinada) ou em pé;

Posição do ombro: plano frontal ou escapular
com 45o ou 90o de abdução;

Contração muscular: concêntrica e excêntrica;

Velocidades angulares;

Variação do arco de movimento.

A avaliação isocinética foi realizada com um
dinamômetro, envolvendo ambos os ombros,
iniciando com o não operado.

Paciente sentado

Dinamômetro é regulado para
todos os pacientes com de 20o

e um tilt de 50o

Dinamômetro

Arco de movimento

O arco de movimento foi
fixado em 90o (45o de rotação
medial e 45o de rotação
lateral) saindo de uma posição
de antebraço definido com 0o

anatômico (neutro).

Os seguintes testes foram realizados com um minuto
de recuperação entre cada exame:

– Modo concêntrico, 4 repetições a 240o/s e 60o/s.

– Modo excêntrico, 4 repetições a 60o/s.

– Todos os parâmetros foram comparados com o
ombro contralateral que não foram operados.

ANÁLISE DE RESULTADOS:

Pico de torque é a força máxima produzida
durante uma contração muscular e é o indicador
mais apropriado da performance máxima de um
determinado grupo muscular.

A potência muscular é a habilidade do músculo
exercer grande quantidade de força em alta
velocidade.

Trabalho é a força gerada pelo músculo durante
toda a amplitude de movimento.

A relação agonista/antagonista é a razão entre o
pico de torque da musculatura agonista e o da
musculatura antagonista e serve para avaliar o
equilíbrio muscular de uma articulação.

Padronização CETE /UNIFESP ombro:

Paciente sentado, com ombro
em 45o de abdução no plano da
escapula, com o cotovelo em
90o de flexão e antebraço
neutro (modificação de Davies).


