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RESUMO: No corpo humano ocorrem vários tipos de contrações musculares, sendo as 

principais aquelas do tipo isotônicas, isométricas e isocinéticas. Tais contrações musculares 

permitem que o indivíduo realize atividades (físicas) no dia a dia, entre inúmeras outras ações. 

Nesse sentido, este resumo tem como objetivo apresentar o que é a contração isocinética e os 

movimentos que essas contrações podem realizar, de modo a permitir uma melhor compreensão 

sobre um campo de estudo que abarca a Cinesiologia aplicada à Educação Física. É de 

conhecimento da sociedade que os movimentos isocinéticos se configuram como a resistência 

das partes envolvidas no movimento variável, em que durante a aplicação a velocidade do 

movimento permanece a mesma durante a execução, ou seja, é constante. Trata-se de um 

trabalho bibliográfico, com utilização de referências teóricas de autores da área desse estudo, 

como Hamilton (2013), Lippert (2013) e Floyd (2011). Os equipamentos isocinéticos, como os 

pesquisadores afirmam, provaram ser valiosos no diagnóstico e na reabilitação de lesões 

articulares esportivas ou de outras formas. Os equipamentos que proporcionam esse tipo de 

contração também são amplamente usados em pesquisas científicas e os materiais usados para 

esse tipo de trabalho são geralmente mecanizados e bem comum de serem encontrados em 

clínicas de reabilitação. Os aparelhos isocinéticos possibilitam fortalecimento máximo em toda 

amplitude de movimento das velocidades necessárias, sem colocar as articulações em perigo, 

uma vez que o trabalho é realizado de forma computadorizada. Conclui-se, portanto, que 

pessoas que tiveram lesões severas em articulações muito comuns, como atletas de alto 

rendimento (futebol), ao praticar contrações isocinéticas com utilização de aparelhos obtiveram 

resultados plausíveis e bastante significativos. Assim, a utilização e a prática desse tipo de 
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contração demonstra a importância da atividade para o fortalecimento e reabilitação das 

articulações comprometidas, pois alguns déficits eventualmente podem ser qualificados e 

avaliados, facilitando na avaliação e ajudando no processo de reabilitação. 
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