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Resumo: A força e massa muscular são componentes importantes para a realização de 
tarefas motoras, e repercutem tanto sobre a saúde, longevidade e qualidade de vida. Por 
esses fatores se torna importante realizar avaliações periódicas dessa capacidade física. Uma 
das formas mais utilizadas na área clínica para avaliar a força muscular é através do 
dinamômetro hidráulico de preensão manual, pois representa a força geral do indivíduo. Nas 
academias em geral o meio mais utilizado para mensurar a força muscular é através dos 
testes de carga máxima, entretanto demanda de tempo e de muita disposição do praticante, 
o que pode levar a desmotivação. Tendo informações que o aparelho de preensão manual é 
simples, rápido e representa a força global do indivíduo, justifica-se a investigação e 
comparação entre esses dois instrumentos. O objetivo do presente estudo foi correlacionar a 
força de preensão manual com o teste de carga máxima. Foram avaliados 13 indivíduos com 
mais de 60 anos ativos fisicamente. Para as avaliações da função muscular utilizamos um 
dinamômetro digital para avaliar a preensão manual e o teste de carga máxima de flexão de 
cotovelo. Os resultados demostram correlação forte e significativa entre os testes. 
Demostrando que o dinamômetro de preensão manual pode ser uma boa alternativa para 
avaliação da força muscular no público idoso. 
 
Palavra-chave: Treinamento de Força, Preensão Manual, Carga Máxima 

 

Abstract: Strength and muscle mass are important components for performing motor tasks 
and impact on health, longevity and quality of life. Due to these factors, it is important to carry 
out journals of this physical capacity. One of the most widely used clinical practice to assess 
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muscle strength and use the handgrip hydraulic dynamometer represents a general strength 
of the individual. In gyms in general, the most commonly used means of measuring muscle 
strength is through maximal load testing, while the demand for time and the amount of options 
needed, or which can lead to demotivation. Having information about the handgrip is simple, 
fast and represents an overall strength of the individual, justifying the investigation and 
comparison between these two instruments. The aim of the present study was to correlate 
handgrip strength with the maximum load test. Thirteen individuals with more than 60 years of 
physical activity were taxed. For muscle function assessments, a digital dynamometer is used 
to assess handgrip and maximal elbow flexion load testing. The results demonstrate a strong 
and significant correlation between the tests. Demonstrating that the handgrip dynamometer 
can be a good alternative for assessing muscle strength in the elderly public. 
 
Keyword: Strength Training, Hand Grip, Max Load 

 

INTRODUÇÃO 

A musculação pode ser definida como exercícios resistidos e tem como 

principal objetivo potencializar a força muscular. A força muscular, considerada a 

capacidade do músculo esquelético de produzir tensão, superando, sustentando ou 

cedendo à resistência (1), é parte integrante de qualquer programa de exercícios 

físicos que tenham como objetivo o rendimento esportivo, a saúde e qualidade de vida 

ou a estética corporal. Essa capacidade física pode ser dividida em força máxima, 

força explosiva e força de resistência (1). Conhecer as modalidades da força muscular 

é imprescindível para a escolha adequada do protocolo para a avaliação. Além disso, 

a avaliação da força muscular é fundamental, pois tal conhecimento nos permite 

identificar possíveis déficits ou superávits em todas as populações, como por exemplo, 

os idosos. 

Em 2060 a expectativa é de que o percentual da população com 65 anos ou 

mais de idade chegará a 25,5% (58,2 milhões de idosos), enquanto em 2018 essa 

proporção é de 9,2% (19,2 milhões) de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (2018) (2). Entender esse público se torna essencial para ter uma boa 

qualidade de vida no processo de envelhecimento, pois algumas características irão 

se alterar com o avanço da idade, como por exemplo, diminuição do equilíbrio, 

agilidade e da força muscular (3). O declínio de força e massa muscular associado à 

idade gera risco aumentado de quedas e fraturas, diminuição na habilidade para 

realização de atividades da vida diária, aumento do índice de doenças crônicas 

degenerativas não transmissíveis e morte precoce (4). Outros estudos têm 

demonstrado uma possível associação da força muscular com a diminuição dos 
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fatores de risco cardiovascular (5), diabetes tipo 2 (6) hipertensão (7) e morte precoce 

(8). Avaliar a força muscular no processo de envelhecimento se torna indispensável.  

Entre as formas da avaliação da força muscular, o considerado padrão ouro é 

o dinamômetro isocinético (9). Uma das vantagens desse equipamento é que ele nos 

permite avaliar a força máxima dinâmica em todos os ângulos articulares, condição 

essa que não é possível em testes de campo. Embora a dinamometria isocinética seja 

considerada o instrumento mais confiável para a avaliação da força muscular é 

importante destacar que esse equipamento apresenta algumas desvantagens, 

principalmente alto custo e difícil acesso. Com isso se torna muito importante 

encontrar formas de avaliação da força muscular com maior acesso para o maior 

número de pessoas. Existem outras opções para avaliar a força muscular, entre elas 

o teste de predição da carga máxima (10), uma repetição máxima (1RM) (11) e o 

dinamômetro hidráulico de preensão manual (12). 

Na literatura são encontrados delineamentos com a utilização da força da 

preensão manual (FPM) e análise da incidência de quedas em idosos (13), a relação 

do estado nutricional com a FPM em idosos (14), a relação da FPM e atividades 

básicas da vida diária (15), correlação da FPM e flexibilidade com idade e variáveis 

antropométricas em idosos (16) e equações de referência para a predição da FPM em 

Brasileiros de meia idade e idosos (17). Entretanto são escassos os estudos que 

correlacionam a FPM com o teste de 1RM. Farias et al. (18) verificaram a existência 

de correlação entre FPM e a força muscular determinada por meio de testes de 1RM 

em exercícios para membros superiores e inferiores. Os estudos de Bohannon et al. 

(19) e Newman et al. (8) utilizam o teste de preensão manual como preditor do estado 

geral de força. No entanto, para nosso conhecimento, nenhum estudo analisou a 

associação entre a força muscular de preensão manual com os valores de força 

muscular obtido por meio dos testes de 1RM de flexores do cotovelo. 

A hipótese inicialmente estabelecida foi que seria encontrada correlação 

positiva e significativa entre a força muscular de preensão manual e o Teste de Carga 

Máxima Dinâmica (TCMD). Com isso, o objetivo do presente estudo foi correlacionar 

os valores entre o dinamômetro de preensão manual e o teste de carga máxima 

dinâmica dos flexores do cotovelo em idosos da cidade de Santos-SP. 
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METODOLOGIA 

Após o projeto ser enviado para o comitê de ética e pesquisa da Universidade 

Metropolitana de Santos e a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, 

foram recrutados 13 idosos fisicamente ativos, sendo nove mulheres e quatro homens 

com 64,9 (±6,03) anos. Todos foram submetidos a dois dias de intervenção, sendo 

que no primeiro dia foi avaliada a força de preensão manual da mão dominante, 

utilizando-se um dinamômetro digital da marca Instrutherm ® de acordo com os 

métodos descritos por Mathiowetz et al. (12). Foram realizadas três medidas, com 

intervalo de 30 segundos entre elas. O maior valor obtido foi submetido à análise dos 

dados. E no segundo dia foi executado o teste de TCMD de flexão do cotovelo 

utilizando uma barra reta de acordo com o protocolo de Fleck & Kraemer (11). Os 

critérios de inclusão foram: ter mais de 60 anos de idade, praticar musculação a mais 

de 2 anos e ter disponibilidade para realizar dois dias de avaliações da força muscular.  

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Após a confirmação da não normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk, 

optamos por utilizar o coeficiente de correlação de Spearman entre a FPM e o teste 

de 1RM. O nível de significância aceito foi de p≤ 0,05. 

 

RESULTADOS 

As características gerais da amostra estudada estão apresentadas na Tabela 

1. Na tabela 2 estão às associações entre os dois testes de força máxima aplicados. 

 

Tabela 1. Descrição dos valores da força de preensão manual, do teste de 1RM de 
flexão do cotovelo e das medidas antropométricas dos idosos avaliados. 

 FPM TCMD Peso Altura IMC 

Média 31,8 21,6 67,2 1,62 25,5 
D.P. 10,2 9,4 10,7 0,06 3 
Os dados estão em forma de média e desvio padrão (D.P.); força de preensão manual (FPM); teste 
de carga máxima de flexão do cotovelo (TCMD); peso em quilos (Peso); altura em metros (altura); 
índice de massa corporal em kg/m² (IMC). 

 

Todos os voluntários apresentaram dominância direita, e os homens aplicaram 

mais força descritivamente quando comparados com as mulheres. 
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Tabela 2. Coeficiente de correlação entre a força de preensão manual e o teste de 
1RM de flexão do cotovelo. 

                      r                    p 

FPM – 1RM 0,74              0,04 
Os dados estão apresentados em forma de coeficiente de correlação (r) e o nível de significância (p) 
entre a Força de preensão manual (FPM) e o teste de carga máxima dinâmica de flexão do cotovelo 
(TCMD). 

DISCUSSÃO  

Confirmando a hipótese inicial, o teste de FPM se correlacionou 

significativamente com o TCMD. Os resultados reforçam o conceito de que o teste 

FPM pode ser utilizado como preditor da força global dos indivíduos conforme feito 

em estudos anteriores (18, 20). O presente estudo confirma essa afirmação para a 

população idosa. 

Farias et al. (18), analisaram a relação entre a FPM e os testes de 1RM em 57 

mulheres sedentárias, com 31.7 (± 8.2) anos idade nos exercícios supino vertical na 

máquina, puxada frontal, leg press horizontal, cadeira extensora, cadeira flexora, além 

da força isométrica do quadríceps. Com exceção da força isométrica de quadríceps, 

todos os testes apresentaram uma correlação significativa com a FPM: supino vertical 

(r = .59, p = .01), puxada frontal (r = .56, p = .01), leg press horizontal (r = .37, p = .01), 

cadeira extensora (r = .36, p = .01), cadeira flexora (r = .48, p = .01). A amostra de 

idosos analisados nesse experimento corrobora com os achados desse experimento 

acima.   

A força muscular tem sido associada ao risco de quedas. Rebelatto et al. (13) 

avaliaram 61 idosos institucionalizados quanto à FPM e entrevistados quanto a 

eventos de queda. Verificou-se que 54,1% haviam sofrido pelo menos uma queda no 

último ano, e entre as médias de FPM de idosos que já haviam caído (19,37 ± 8,92 

Kg) e dos que não haviam caído (25,45 ± 12,14 Kg). No presente estudo a FPM foi 

superior aos dois grupos da pesquisa supracitado, entretanto a amostra atual é de 

indivíduos ativos fisicamente.  

No delineamento realizado por Da Silva Alexandre et al. (15), analisaram a FPM 

e sua relação com o desempenho de atividades básicas de vida diária (ABVD), em 

uma coorte de 1894 pessoas de 73,05 (± 8,31), variando entre 60 e 100 anos, 

residentes no município de São Paulo no ano 2000. As mulheres apresentaram FPM 

de 21,76 (±5,31) Kg e os homens de 35,39 (±7,64) Kg, esses dados são dos idosos 

que não dependentes das ABVD. Os valores separados por sexo na pesquisa atual 
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são superiores, pois foi encontrado 25,72 (±2,89) Kg e 45,47 (±5,64) Kg para as 

mulheres e homens respectivamente. Vale ressaltar que a amostra desse estudo é 

significativamente menor.  

A FPM também tem sido associada com a diminuição dos fatores de risco 

cardiovascular em homens. Jurca et al. (21), avaliaram a associação de 8570 homens 

(20 a 75 anos) da força muscular e aptidão cardiorrespiratória. Os resultados 

demonstraram que a força muscular e a aptidão cardiorrespiratória têm associações 

inversas. Seguindo na linha das doenças cardíacas, Tibana et al. (7) analisaram em 

83 mulheres a relação entre força muscular relativa, utilizando um dinamômetro de 

preensão manual com a hipertensão arterial de repouso. As mulheres com maior força 

relativa apresentaram menores níveis pressóricos quando comparados às mulheres 

com menores valores relativos de força muscular. Ainda, existe uma associação 

inversa entre os níveis relativos de força com os valores de pressão arterial sistólica, 

diastólica e média.  

Alguns autores apresentam valores de referência para a FPM. Um estudo de 

revisão (22) avaliou trabalhos que utilizaram a dinamometria de preensão manual ou 

que mencionavam seu uso em situações onde não houvesse alguma influência de 

treinamento físico. Os pesquisadores analisaram a variabilidade dos valores de força, 

decorrentes do tipo de dinamômetro (23) que pode chegar a 22 newton-metro, 

Influência da postura e regulagem do dinamômetro (24) e os valores de referência em 

diferentes populações e da Brasileira (25). No estudo de Caporrino et al. (25), os 

autores avaliaram a força de preensão palmar em 800 indivíduos de ambos os sexos 

e a FPM foi avaliada pelo dinamômetro Jamar®. Os valores médios dos homens no 

lado dominante foi de 44,2 kg e 40,5 kg no lado não dominante. A média geral da força 

de preensão nas mulheres, lado dominante, foi de 31,6kg e de 28,4kg no lado não 

dominante. Quando se levou em consideração a idade, os homens de 59 anos 

executaram 42,9 kg e as mulheres 31,7 Kg, corroborando parcialmente com o 

presente estudo, pois os homens estão de acordo e as mulheres abaixo dos valores 

de referência.  Entretanto, vale ressaltar que os voluntários do presente estudo foram 

avaliados com um instrumento de outra marca. 

 

 

   



 
Edição 25 – dezembro de 2019 – ISSN 1982-646X 

 

142 
 

CONCLUSÃO  

A FPM (Força de Preensão Manual) apresentou correlação alta e significativa 

com o teste de carga máxima dinâmica dos flexores do cotovelo. A dinamometria 

manual apresenta ampla aplicabilidade, pois é um método de razoável baixo custo, 

simples, rápido e não invasivo que fornece, por meio dos valores de FPM, um 

indicador da saúde geral dos indivíduos avaliados. O TCMD se mostrou também 

eficiente para avaliar a força de membros superiores em idosos, caso não se tenha 

disponibilidade de um dinamômetro. 
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