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Introdução

Para desempenhar muitas atividades da vida diária, a preensão 
é aliada à aplicação de força muscular, permitindo a manipulação 
de objetos e a realização de tarefas cotidianas. No trabalho, a maior 
parte das atividades é realizada por meio da intervenção humana, e 
a realização dessas operações é determinada pela habilidade do tra-
balhador em realizar o trabalho mecânico, diretamente dependente 
de sua capacidade muscular (Mital & Kumar, 1998a).

Entretanto, são comuns atividades que ultrapassam os limi-
tes da versatilidade dos membros superiores, fazendo com que as 
mãos excedam suas capacidades. Apesar da crescente automação 
no ambiente industrial, muitas tarefas ainda apresentam grande 
demanda de esforços manuais, como, por exemplo, certas atividades 
de manutenção, carregamento de cargas, transporte de pacientes em 
hospitais e operação de algumas máquinas e equipamentos, dentre 
outras (Imrhan, 1991; Kim & Kim, 2000).

 1 Mestre em design, Universidade Estadual de Maringá.
 2 Pós-doutorado em ergonomia, Universidade Estadual Paulista.
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O dimensionamento incorreto dessa variável (força) pode gerar 
limitações nas tarefas, tanto para os usuários mais fortes (de mãos me-
nos sensíveis), podendo provocar acionamentos acidentais, quanto 
para os mais fracos, que trabalharão com sobrecarga de seus sistemas 
ósteo-musculares, sob risco de lesão, ou simplesmente de não con-
seguir realizar a atividade (Pheasant, 1996; Mital & Kumar, 1998a).

Essas exigências inadequadas de força, além de outras variáveis 
como repetitividade, desvios extremos e frequentes do punho, concen-
tração de pressão, vibração e exposição ao frio, têm levado a um aumen-
to nos diagnósticos de doenças ocupacionais em membros superiores, 
como síndrome do túnel do carpo, tenossinovites e tendinites (Kattel 
et al., 1996). Nos Estados Unidos, 45% do total de lesões na indústria 
estão relacionadas à aplicação de forças com as mãos, transporte ma-
nual de cargas e uso de ferramentas manuais, apresentando um custo 
anual de mais de 150 bilhões de dólares (Aghazadeh & Mital, 1987).

As preensões digitais, particularmente, têm sido associadas a 
altos índices de Distúrbio Ósteo-muscular Relacionado ao Trabalho 
(DORT). Armstrong e Chaffi n (1979) propuseram essa associação 
quando estudaram a incidência de síndrome do túnel do carpo em 
costureiras. Dos dois grupos de costureiras avaliados, um sadio e 
o outro com a doença previamente diagnosticada, observaram que o 
grupo com a patologia fez uso de preensões digitais mais frequente-
mente que o grupo sadio. Chao et al. (1976) também haviam indicado 
que as preensões digitais provocam, no segundo e terceiro tendões do 
músculo fl exor digital profundo, cargas três a quatro vezes maiores 
que a força real efetuada, enquanto a preensão palmar provoca ten-
sões de apenas duas a três vezes. Essa tensão decorrente da preensão 
digital pode ser ainda mais intensifi cada se houver associação com 
desvios de punho (Eksioglu et al., 1996). Por esses motivos, Keyser-
ling et al. (1993) incluíram o uso de preensões digitais como um fator 
de risco em seu método de avaliação ergonômica de tarefas manuais.

Dessa forma, é notável a importância da compreensão correta 
do funcionamento biomecânico dos membros superiores e dos ór-
gãos preênseis, particularmente com relação a tarefas que exigem 
aplicação de força. Segundo Lowe & Freivalds (1999), dentre todos 
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os fatores de risco de desenvolvimento de DORT, a aplicação de 
força é a variável mais complexa de avaliar, por envolver infl uências 
de inúmeras condições. Essas condições podem estar relacionadas 
a características dos indivíduos (gênero, idade, antropometria), da 
postura (desvios de punho, posição do antebraço), da tarefa e do 
ambiente (repetitividade, localização do objeto, ruído) e do objeto 
(forma, tamanho, acabamento superfi cial). Essas variáveis serão 
discutidas mais detalhadamente no referencial teórico.

Além das doenças ocupacionais, são relatados também mui-
tos problemas relacionados a demandas inadequadas de força em 
embalagens, principalmente em produtos fechados a vácuo ou que 
possuem lacres de segurança contra crianças. O processo de fecha-
mento dessas embalagens, além do objetivo de preservar alimentos 
perecíveis, tem o intuito de prevenir aberturas acidentais e evitar 
que os consumidores experimentem os produtos antes de comprá-
los (Voorbij & Steenbekkers, 2002). A solução ideal seria projetar 
embalagens e produtos que possam ser utilizados pela maioria da 
população, incluindo todos os indivíduos adultos que vivem inde-
pendentemente. Entretanto, por diversos motivos (dentre eles a falta 
de normas reguladoras), esses produtos chegam ao consumidor com 
as mais variadas demandas de força (idem).

Ilustrando esses argumentos, Crawford et al. (2002) relatam que 
no Reino Unido, em 1994, houve 550 acidentes com a abertura de 
frascos de vidro e 610 acidentes com a abertura de frascos de plástico, 
sendo essas ocorrências atribuídas ao uso de ferramentas cortantes, 
empregadas para auxiliar na abertura de tampas duras e lacres difíceis 
de serem retirados apenas com as mãos. Imrhan (1994) acrescenta que 
esses índices poderiam ser ainda mais graves, pois muitos produtos 
nos quais é notória a difi culdade de uso são evitados pelos consumido-
res, e o simples fato de terem um consumo mais restrito por determi-
nado grupo de pessoas já deveria ser considerado um índice relevante.

Essas ocorrências de doenças ocupacionais, acidentes e lesões 
poderiam ser minimizadas com o projeto adequado de produtos e 
tarefas, mas isso somente será possível quando já se houver estabe-
lecido parâmetros seguros das variáveis envolvidas na atividade em 
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questão. Para suprir parte dessa necessidade, torna-se necessária a 
realização de levantamentos da capacidade biomecânica das mãos 
ao desempenharem tarefas cotidianas, principalmente aquelas nas 
quais há exigência de força muscular. Tendo em vista a quantidade de 
produtos manipuláveis disponíveis em nosso entorno material, essa 
necessidade fi ca cada vez mais evidente, exigindo esforços conjuntos 
das áreas do design, da ergonomia, da fi sioterapia e da engenharia de 
produção, dentre outras. É possível reconhecer esse perfi l multidis-
ciplinar ao observar os enfoques específi cos dados a cada pesquisa 
na área, proporcionando, a partir de contribuições especializadas, a 
formação de conhecimento na área do conhecimento biomecânico, 
que ainda está em processo de formação.

Revisão bibliográfi ca

Muitos estudos estão sendo realizados com o objetivo de avaliar 
a capacidade manipulativa das mãos, principalmente com relação à 
aplicação de força. Napier (1956), uma das primeiras referências nes-
se campo, estudou os movimentos da mão e classifi cou as preensões 
em dois grupos: as preensões de força (preensões palmares) e as pre-
ensões de precisão (preensões digitais). Outra referência importante 
nesse campo é o estudo de Kapandji (1987), que ampliou a gama das 
preensões para: preensões puras (palmares, digitais e centradas), 
preen sões com peso (auxiliadas pela gravidade) e preensões-ações 
(associadas a movimentos) (fi gura 17). 

Existem também outras classificações (Cutkosky & Wright, 
1986 apud Kinoshita et al. 1996), mas neste capítulo será adotada a 
nomenclatura defi nida por Kapandji (1987). Alguns pesquisadores 
propuseram-se a realizar estudos com o objetivo de gerar dados 
normativos de força, formando uma base de dados de normalidade 
para tratamentos clínicos e de parâmetros para o projeto de produ-
tos e equipamentos (Hanten et al., 1999; Mathiowetz et al., 1985a; 
Crosby et al., 1994; Thorngren & Werner, 1979). Um dos primeiros 
estudos nesse sentido foi realizado por Kellor et al. (1971) e, apesar 
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de apresentar alguns problemas metodológicos, gerou dados de força 
e destreza para diagnósticos mais seguros de lesões na fi sioterapia. 

Alguns estudos também se preocupam em explorar padrões de 
comportamento da força com o intuito de propor modelos biome-
cânicos capazes de estimar a capacidade muscular de um indivíduo 
com base em dados preexistentes (idade, gênero, antropometria, 
lateralidade etc.) mais fáceis de serem obtidos (Hanten et al., 1999; 
Voorbij & Steenbekkers, 2001; Roman-Liu & Tokarski, 2005; Ek-
sioglu et al., 1996; Niosh, 1981; Waters et al., 1993). Entretanto, 
Peebles e Norris (2000, 2003) e Pheasant (1996), ao afi rmarem que as 
variáveis da tarefa infl uenciam mais acentuadamente a força manual 
que as características individuais, ressaltam as difi culdades que esses 
modelos teriam para estimar com precisão e confi abilidade a força 
de um indivíduo.

O estudo das capacidades biomecânicas do homem, principal-
mente quanto aos limites de força e resistência, é muito amplo e 
complexo, e a maior parte dos esforços está ainda concentrada na 
avaliação das forças de preensão, tanto palmares quanto digitais. 
Entretanto, alguns autores têm proposto novas abordagens nesse 
campo, buscando reproduzir em laboratório algumas interfaces 
comumente encontradas nas tarefas ocupacionais ou em atividades 

Figura 17. Tipos de preensão defi nidos por Kapandji (1987). Fonte: adaptado de Kapandji 
(1987, p.267, 273, 277, 279 e 281).
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da vida diária. Com o objetivo principal de gerar parâmetros ergonô-
micos para o design de produtos e tarefas (e não necessariamente uma 
base de dados para avaliação clínica), esses estudos vêm abordando 
forças de tração, compressão e torque aliadas a preensões digitais e 
palmares sob diversas interfaces.

No campo do design, a principal referência até o presente mo-
mento é o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Comércio e 
Indústria do Reino Unido em conjunto com a Universidade de Not-
tingham, que teve por objetivo gerar parâmetros de forças manuais 
para o design de produtos mais seguros e adequados ao uso (Peebles 
& Norris, 2003). De acordo com os autores, a maior parte dos dados 
de força disponíveis não pode ser aplicada diretamente para o design 
de produtos, pois seguiram posicionamentos padronizados não re-
lacionados com tarefas cotidianas que não correspondem com a real 
interação entre indivíduos e produtos. 

Variáveis de infl uência nas forças manuais

Conforme mencionado anteriormente, uma das características 
mais marcantes nos estudos que avaliam forças manuais é a presença 
de inúmeras variáveis interferindo nos resultados. Para uma melhor 
compreensão do comportamento dos principais fatores de infl uência 
na força manual, foi proposta uma divisão dessas variáveis entre as 
características individuais (variáveis relacionadas aos sujeitos das 
pesquisas, como gênero, idade, lateralidade, antropometria etc.) e 
as características anatômicas e biomecânicas (relacionadas à ativi-
dade e ao organismo humano, como postura corporal e das diversas 
articulações etc.).

Características individuais

De acordo com Sanders & McCormick (1993), das muitas carac-
terísticas individuais que podem afetar a força, o gênero apresenta as 
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maiores diferenças em valores médios – o gênero feminino gera forças 
de aproximadamente dois terços (67%) da força do gênero masculino, 
podendo ainda variar de 35% a 89% dependendo do grupo muscular 
avaliado. Nas forças de preensão digital, alguns autores relatam que 
a força do gênero feminino pode ser de 57% a 63% da força do gênero 
masculino (Dempsey & Ayoub, 1996; Hefferman; Freivalds, 2000; 
Shih & Ou, 2005), enquanto outros apresentam valores em torno de 
70% a 73% (Araújo et al., 2002; Crosby et al., 1994). A variação da 
força ao longo da vida foi o objetivo de estudo de várias pesquisas 
sobre forças manuais. A maioria dos autores apresenta uma tendência 
comum de variação da força manual relacionada à idade do indivíduo, 
havendo um pico de força no início da fase adulta (25-29 anos), um 
período de estabilidade até o início da velhice (55 anos) e um declínio 
gradual com o avanço da idade (Mathiowetz et al., 1985a; Montoye 
& Lamphiear, 1977; Voorbij & Steenbekkers, 2001; Mathiowetz et 
al., 1986, entre outros).

A força potencial de um músculo pode ser estimada pela medição 
de sua seção circular em repouso, tendo-se em vista que o número de 
elementos contráteis é proporcional ao volume desse músculo (Kozin 
et al., 1999). Essa premissa leva a crer em uma relação entre variáveis 
antropométricas, principalmente não-lineares, e a força muscular de 
um indivíduo. Assim, vários estudos vêm propondo correlações entre 
a antropometria e a força manual. Entretanto, Chaffi n et al. (2001) 
comentam que, em geral, medidas antropométricas (peso, tamanho 
e forma) de um indivíduo não são sufi cientes para determinar sua 
capacidade de realização de força. Acrescentam ainda que esse crité-
rio (antropometria) não deve ser utilizado para estimar a capacidade 
de trabalho de um indivíduo, fator bastante utilizado para a seleção 
de pessoal em tarefas que exigem maior aplicação de força. Para as 
forças de preensão digital, as correlações encontradas eram em geral 
fracas ou inexpressivas e apenas relacionadas a algumas variáveis 
muito particulares.

A lateralidade, isto é, a assimetria entre os hemisférios cerebrais 
no controle de certas funções, tem sido muito avaliada nas atividades 
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manuais. Assim como a fala, predominantemente dominada pelo 
hemisfério esquerdo, existe uma relação entre a preferência manual 
(destro ou canhoto) e a lateralidade cerebral. Entretanto, essa relação 
entre a mão preferencial e o hemisfério cerebral predominante não 
é tão clara – o cérebro dos canhotos não é simplesmente uma versão 
espelhada da organização cerebral dos destros (Coren, 1992 apud 
Agtmael et al., 2001). A maioria dos estudos aponta que a mão do-
minante dos destros é mais forte em 6% a 14% que a não-dominante 
(Petersen et al., 1989; Imrhan & Loo, 1989; Crosby et al., 1994; 
Imrhan & Jenkins, 1999; Lindahl et al., 1994; O’Driscoll et al., 
1992). Para os canhotos, os estudos apontam que a mão dominante 
é igualmente ou apenas ligeiramente mais forte (1-2%) que a mão 
não-dominante (Crosby et al., 1994; Petersen et al., 1989; Schmauder 
et al., 1992).

Variáveis anatômicas, biomecânicas e da tarefa

A localização e o tamanho dos objetos, ferramentas e equipamen-
tos alteram a postura do punho e dos dedos, modifi cando a posição e 
comprimento da musculatura em relação às articulações dos mem-
bros superiores (Shih; & Ou, 2005; Roman-Liu & Tokarski, 2005). 
Sob diferentes posicionamentos a força manual certamente sofrerá 
alterações, pois há mudanças na relação de comprimento-tensão dos 
músculos (Richards, 1997; Dempsey & Ayoub, 1996).

Os desvios de punho causam compressão dos tendões fl exores dos 
dedos contra as paredes do túnel do carpo e outras estruturas internas. 
Nas posições estendida e fl exionada, a compressão das membranas 
sinoviais (que envolvem os tendões) também leva a um aumento de 
tensão no nervo médio que, aliada a ações repetitivas, pode resultar 
na síndrome do túnel do carpo (Imrhan, 1991; Armstrong & Chaffi n, 
1979). Por esses motivos, a infl uência de posições não-neutras do 
punho sobre a força de preensão digital tem sido bastante estudada 
recentemente (fi gura 18). De acordo com Kapandji (1990) a posição 
do punho que proporciona a máxima efi ciência dos músculos que 
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controlam os dedos (especialmente os fl exores) para a realização das 
preensões é com uma pequena extensão do punho (40-45º) e ligeiro 
desvio ulnar (15º). Esses resultados são respaldados pelo conheci-
mento anatômico dos membros superiores, no qual se afi rma que os 
tendões fl exores do punho fi cam relativamente encurtados quando 
o punho está na posição neutra; esse encurtamento é agravado com 
a fl exão do punho (Kraft & Detels, 1972).

Figura 18. Desvios de punho (fl exo-extensão e radio-ulnar) e desvios de antebraço (prono-
supinação). Fonte: adaptado de Kapandji (1987, p.109 e 143).

Avaliações da preensão digital

As preensões digitais desempenham um papel crucial na manipu-
lação de pequenos objetos, tanto no ambiente ocupacional (fabricação 
de objetos e na montagem de componentes) quanto em ações da vida 
cotidiana (escrever, segurar objetos, virar chaves, preparação de ali-
mentos, abertura de embalagens, manipulações fi nas etc.) (Mital & 
Kumar, 1998b; Imrhan, 1994). Apesar de constituírem movimentos 
mais delicados e precisos, em muitos trabalhos industriais as preen-
sões digitais são também empregadas para a aplicação de grandes 
forças, principalmente em objetos que são pequenos demais para 
a preensão palmar ser empregada, ou onde há restrições de espaço, 
posturas corporais inadequadas ou uma orientação peculiar do objeto 
a ser manipulado (Imrhan, 1991).
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O tipo de preensão infl uencia muito a aplicação de força por 
parte do indivíduo, devido às diferentes confi gurações assumidas 
pelos ossos, tendões, músculos e ligamentos (fi gura 19). Pela análise 
dos vários estudos realizados é possível verifi car certo padrão de 
variação da força entre os tipos de preensão digital. Tomando-se 
da mais forte para a mais fraca, as preensões podem ser ordenadas 
da seguinte maneira: preensão pulpo-lateral, preensão tridigital, 
preensão bidigital polegar/indicador (terminal e subterminal) e pre-
ensão bidigital polegar/médio (Dempsey & Ayoub, 1996; Imrhan, 
1991; Araújo et al., 2002). Entretanto, essa ordenação é ainda 
questionável, principalmente com relação às preensões tridigital e 
pulpo-lateral. 

Ager et al. (1984), Imrhan & Jenkins (1999) e Imrhan & Rah-
man (1995) apresentaram valores signifi cativamente maiores para a 
preensão tridigital, em detrimento da pulpo-lateral. Outros estudos 
não encontraram diferenças signifi cativas entre essas duas preensões 
(Mathiowetz et al., 1985a).

Figura 19. Preensões digitais mais comuns: A) preensão bidigital subterminal de oposição 
do polegar ao indicador; B) preensão bidigital subterminal de oposição do polegar ao 
médio; C) preensão bidigital terminal de oposição do polegar ao indicador; D) preensão 
tridigital de oposição do polegar aos dedos indicador e médio; E) preensão de oposição 
do polegar à face lateral do indicador; e F) preensão pentadigital. Fonte: Adaptado de 
Kapandji (1987, p.265, 267 e 271).
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Como o tamanho, a forma e a localização dos objetos alteram 
a FPD, é muito importante o conhecimento dessas variáveis nes-
sa atividade (Mital & Kumar, 1998b). Estudos que analisaram a 
infl uência de pegas de diferentes tamanhos na força de preensão 
digital observaram que para as preensões bidigital e tridigital há 
maiores resultados de força em pegas de 44 a 50 mm; no entanto, 
para a preensão pulpo-lateral os estudos são discordantes (Imrhan 
& Rahman, 1995; Dempsey & Ayoub, 1996; Shivers et al., 2002).

Objetivos

O objetivo da pesquisa foi desenvolver um estudo biomecânico 
paramétrico, envolvendo indivíduos de uma amostra populacional 
adulta, categorizados de acordo com os diferentes gêneros, objetivan-
do especifi car as forças de manipulação empregadas nas atividades 
da vida diária (AVD), por meio de ações funcionais simuladas (par-
ticularmente a tração associada a preensões digitais) possibilitando 
apresentar parâmetros para o design ergonômico de produtos indus-
triais seguros e confi áveis e testar a hipótese da pesquisa.

Materiais e métodos

Aspectos éticos

Os procedimentos da pesquisa foram aprovados pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu (Uni-
versidade Estadual Paulista) e foram atendidas as recomendações 
do Conselho Nacional de Saúde (Resolução 196-1996) e da Asso-
ciação Brasileira de Ergonomia (ERG BR 1002) para pesquisas que 
envolvem seres humanos. O consentimento por escrito dos sujeitos 
para participar do estudo como voluntários não-remunerados foi 
obtido e todos os procedimentos foram amplamente explicados aos 
sujeitos.



84  LUIS CARLOS PASCHOARELLI • MARIZILDA DOS SANTOS MENEZES

Sujeitos

Participaram do experimento sessenta indivíduos selecionados da 
população de estudantes da Universidade Estadual Paulista, sendo 
trinta do gênero masculino e trinta do gênero feminino, todos adultos 
e destros. A idade média do gênero feminino foi de 21,60 anos (D. 
P. 3,05), em um intervalo de 18 a 30 anos; para o gênero masculino, 
a idade média foi de 21,83 anos (D. P. 2,46), em um intervalo de 18 
a 28 anos. Nenhum dos sujeitos apresentou qualquer sintoma de 
doença músculo-esquelética nos membros superiores ou qualquer 
histórico de lesão nas mãos e punhos no último ano. Para garantir 
que a amostra fosse integralmente destra foi empregado o Inventário 
de Edimburgo (Oldfi eld, 1971), que avalia por meio de questões 
subjetivas o grau de lateralização do indivíduo.

Materiais

A medição da força da contração isométrica voluntária máxima 
foi coletada com um dinamômetro digital AFG500 (Mecmesin Ltd., 
Inglaterra), com capacidade máxima de 500N, exatidão de 0,1% de 
fundo de escala, interface de comunicação analógica +4 ... 0 ... -4V 
de fundo de escala, interface de comunicação digital RS-232 e taxa 
de amostragem máxima de 5000 Hz. Os dados foram aquisitados 
por um computador pessoal com sistema operacional Windows XP 
(Microsoft®, versão 2002) e foi desenvolvido um software (SAD-
BIO – Sistema de Aquisição de Dados Biomecânicos, Labview 7.0, 
National Instruments®, Inglaterra) específi co para o estudo.

Os sujeitos realizaram as medições em três pegas representando 
objetos de três alturas diferentes, sendo uma apresentando uma altura 
de 40 mm (40 x 40 x 40 mm), outra de 20 mm (20 x 40 x 40 mm) e 
outra apresentando uma extensão em tecido de aproximadamente 
1  mm de espessura (1 x 40 x 40 mm). Nas pegas de 20 mm e 40 mm 
foi aplicado tecido em toda a superfície de contato com as mãos para 
a padronização da textura na interface mão-objeto, além de ter sido 
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aplicado um arredondamento nos cantos para evitar concentração 
de tensão nas mãos dos sujeitos (fi gura 20).

Também foram empregados equipamentos para a coleta das va-
riáveis antropométricas e protocolos impressos para a coleta de dados 
pessoais dos sujeitos, o consentimento em participar do estudo e o 
nível de lateralidade (Edinburgh Inventory, Oldfi eld, 1971).

Figura 20. Equipamentos de avaliação e os tipos de preensão digital avaliados (da esquerda 
para a direita: bidigital, tridigital e pulpo-lateral).

Procedimentos

Os sujeitos nesse experimento exerceram a força máxima de puxar 
(contração isométrica voluntária máxima) com preensões digitais, 
sendo avaliada a combinação de três variáveis do experimento: 
1) tamanho da pega: as pegas avaliadas apresentavam três variações 
de altura (40,0 mm, 20,0 mm e 2,0 mm) que possibilitaram avaliar 
três diferentes aberturas de preensão; 2) tipo de preensão: foram 
realizadas forças de puxar com as preensões bidigital pulpo-lateral 
(lateral-pinch – key-pinch), tridigital (three-jaw chuck-pinch) e bidi-
gital polegar-indicador (pulp-2); 3) lateralidade: as medições foram 
realizadas com as mãos esquerda e direita.

Isso constituiu um total de 18 diferentes variáveis (3x3x2). Atri-
butos pessoais dos sujeitos (idade, gênero), variáveis antropométricas 
(estatura, peso, comprimento da mão, largura da mão, largura meta-
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carpal, comprimento palmar, comprimento de cada dedo e distância 
cotovelo-chão) e a percepção subjetiva do esforço executado pelos 
voluntários também foram coletados.

Para a avaliação da contração isométrica voluntária máxima no 
ato de puxar, foi pedido ao indivíduo para permanecer na postura 
em pé, de frente ao equipamento, o cotovelo do membro superior 
avaliado fl exionado em 90º, o antebraço na posição neutra alinhado 
horizontalmente e o punho posicionado livremente de acordo com a 
preferência do sujeito. O equipamento foi posicionado na altura do 
cotovelo do indivíduo. Esse posicionamento segue os procedimen-
tos adotados por Peebles & Norris (2003) e as diretrizes de Daams 
(1993). Foi pedido aos sujeitos para manterem os dedos não-atuantes 
na preensão fl exionados junto à palma da mão, pois essa medida foi 
indicada pela literatura por apresentar uma grande infl uência na força 
realizada (Hook & Stanley, 1986). Na medição da tração com as pre-
ensões bidigital e tridigital, o punho permaneceu em extensão e ligeiro 
desvio ulnar. Essa condição já havia sido advertida por Mathiowetz et 
al. (1984) e não deve implicar prejuízos para os resultados fi nais. Em 
todas as medições os sujeitos utilizaram luvas de borracha nas mãos.

A força resultante da contração isométrica voluntária máxima foi 
coletada num intervalo de cinco segundos, descartado-se o primeiro 
e o último segundo. Foi tomada como resultado a média de força 
obtida no intervalo de três segundos. Essas medidas foram empre-
gadas previamente em outras abordagens e mostraram-se efi cazes 
para garantir resultados mais homogêneos.

Para a comprovação da validade da coleta foi realizada uma se-
gunda medição e observou-se se a diferença entre os valores obtidos 
nas duas medições não variou mais de 10%. Quando essa variação 
era inferior a 10%, foi considerada como resultado a coleta que ob-
teve o valor médio mais alto, e, se a variação fosse superior a 10%, 
uma terceira medição era realizada; nesse caso eram observadas as 
duas medições que apresentassem menos de 10% de diferença entre 
si e adotava-se como resultado a maior. Quando as três medições 
variaram mais de 10% entre si, tomou-se como resultado a coleta 
de maior valor.
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Os sujeitos foram instruídos a exercerem sua força máxima, assim 
que ouvissem o sinal sonoro, sem movimentos súbitos, num intervalo 
de aproximadamente um segundo, e manterem essa contração até 
ouvirem novamente o sinal sonoro (cinco segundos de medição), de 
acordo com as recomendações de Caldwell et al. (1974). 

Foi oferecido um feedback positivo e geral para os sujeitos, in-
formando-os se os procedimentos estavam correndo da maneira 
adequada e se suas ações estavam corretas. Não foi fornecida in-
formação sobre o desempenho dos indivíduos e também não havia 
a presença de expectadores no ambiente de estudo. A ordem de 
mensuração das variáveis era aleatória de modo a evitar infl uências 
de variáveis externas desconhecidas no estudo. Foi oferecido um 
intervalo de trinta segundos a um minuto entre as medições. Os su-
jeitos eram encorajados a pedirem intervalos maiores caso sentissem 
necessidade, atendendo às recomendações de Caldwell et al. (1974), 
Chaffi n & Andersson (1990) e Mital & Kumar (1998). Quando o 
pesquisador notava que o voluntário poderia estar fatigado, esses 
intervalos para descanso eram conferidos mesmo sem a solicitação 
expressa do sujeito.

Análise dos dados

Em todos os resultados da pesquisa foi empregada análise esta-
tística descritiva. A análise de variância (ANOVA) foi empregada 
para determinar infl uências signifi cativas das variáveis do teste (tipo 
de preensão digital, tamanho da pega, mão empregada e gênero dos 
sujeitos) na força de puxar. O nível de signifi cância do teste ANOVA 
foi determinado em 5% (p ≤ 0,05).

Resultados

Com relação às medidas antropométricas, o gênero masculino 
foi signifi cativamente (p ≤ 0,05) maior que o gênero feminino, com 



88  LUIS CARLOS PASCHOARELLI • MARIZILDA DOS SANTOS MENEZES

exceção do IMC. A diferença antropométrica existente entre as mãos 
esquerda e direita não foi signifi cativa estatisticamente. Os resultados 
da força de puxar com as preensões digitais estão apresentados na ta-
bela 6. Pode-se observar que o gênero masculino apresentou maiores 
forças que o gênero feminino em todas as variáveis analisadas e essas 
diferenças foram, em sua maioria, signifi cativas estatisticamente, 
com apenas algumas exceções nas variáveis que apresentaram menor 
magnitude de força (algumas preensões bidigitais, especialmente 
com a mão esquerda). O gênero feminino realizou em média 76,96% 
da força do gênero masculino. Para as preensões bidigital e tridigital, 
é aparente uma tendência de aumento da força com o aumento da 
abertura da preensão (fi gura 21). 

Da pega de 1 mm para a pega de 20 mm, essas preensões apre-
sentaram um aumento de força de aproximadamente 5% a 12%; da 
pega de 20 mm para 40 mm o aumento foi um pouco menor, 1,7% a 
7%; e da pega de 1 mm para a de 40 mm o aumento foi maior, de 13% 
a 21%, sendo que para a preensão tridigital essas diferenças foram 
signifi cativas para o gênero masculino. Para a preensão pulpo-lateral, 
no entanto, o comportamento da força foi diferente: a abertura da 
preensão que apresentou os maiores valores de força foi a de 20 mm, 
sendo que o aumento da abertura da preensão de 20 mm para 40 mm 
gerou uma redução na força de aproximadamente 2,5 a 4%. 

A análise estatística (ANOVA) apontou que a preensão pulpo-
lateral é signifi cativamente mais forte que a preensão bidigital, em 
todas as situações avaliadas. Para o gênero masculino, a preensão 
pulpo-lateral também é signifi cativamente mais forte que a preensão 
tridigital em todas as pegas, mas, para o gênero feminino, essa dife-
rença é apenas signifi cativa na pega de 1 mm. A preensão tridigital 
também se mostra mais forte que a bidigital, mas a diferença é apenas 
signifi cativa na pega grande, para ambos os gêneros. Também foi 
observada uma diferença signifi cativa entre essas preensões na pega 
pequena com a mão direita para o gênero masculino. As preensões 
bidigital e tridigital representam, em média, 66% e 81% da força da 
preensão pulpo-lateral, respectivamente.
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Tabela 6: Tração manual com preensões digitais (dados em kgf).

Total Gênero 
feminino

Gênero 
masculino

Pegas mãos preensões Média D.P. Média D.P. Média D.P.

40 mm direita bidigital 4,01 1,39 3,59 0,96 4,44 1,63

40 mm direita pulpo-lateral 5,60 2,05 4,58 1,43 6,63 2,09

40 mm direita tridigital 5,01 1,53 4,40 1,37 5,63 1,44

40 mm esquerda bidigital 3,63 1,17 3,32 0,89 3,95 1,33

40 mm esquerda pulpo-lateral 5,28 1,96 4,32 1,30 6,25 2,05

40 mm esquerda tridigital 4,65 1,47 4,15 1,35 5,15 1,43

20 mm direita bidigital 3,88 1,04 3,54 0,84 4,22 1,11

20 mm direita pulpo-lateral 5,75 1,84 4,74 1,32 6,77 1,74

20 mm direita tridigital 4,67 1,32 4,09 1,17 5,25 1,23

20 mm esquerda bidigital 3,57 1,11 3,26 0,86 3,88 1,26

20 mm esquerda pulpo-lateral 5,51 1,73 4,44 1,27 6,57 1,46

20 mm esquerda tridigital 4,29 1,17 3,90 1,06 4,69 1,16

1 mm direita bidigital 3,54 1,21 3,18 0,97 3,89 1,32

1 mm direita pulpo-lateral 5,46 1,76 4,75 1,46 6,17 1,77

1 mm direita tridigital 4,24 1,19 3,81 1,06 4,66 1,17

1 mm esquerda bidigital 3,12 1,10 2,73 0,81 3,51 1,22

1 mm esquerda pulpo-lateral 5,09 1,52 4,43 1,29 5,75 1,46

1 mm esquerda tridigital 3,83 1,17 3,37 0,96 4,30 1,19

Figura 21. Variação da força de puxar de acordo com o tipo de preensão e o tamanho da pega.

Foi obtida uma maior magnitude de força na mão direita em 
detrimento da mão esquerda para ambos os gêneros; a diferença 
média foi de 8,1%. Esse comportamento já era esperado devido à 
amostra ser destra.
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Entretanto, essas diferenças não foram estatisticamente signi-
fi cativas para nenhuma variável estudada. Entre as aberturas de 
preensão, a pega de 40 mm foi a que gerou maiores forças, seguida 
da de 20 mm e da 1 mm, com exceção da preensão pulpo-lateral, na 
qual a pega de 20 mm foi maior. Entretanto, na maioria das variáveis 
analisadas essas diferenças não foram estatisticamente signifi cativas.

Foi realizada também uma análise para identifi car a presença de 
correlação entre as dimensões antropométricas e a força aplicada, em 
cada variável analisada. A correlação existente entre a antropome-
tria e a força foi baixa e não signifi cativa, em todos os cruzamentos 
realizados.

Discussão

Em avaliações de atividades manuais, o tamanho do objeto mani-
pulado tem sido bastante estudado e, em muitos trabalhos, mostrou-
se como uma variável determinante da facilidade de realização da 
tarefa. Em nosso estudo, foi observada uma infl uência da altura da 
preensão na força manual, mas essa variável, em geral, não foi sig-
nifi cativa e foi subjugada pela infl uência do tipo de preensão digital 
empregada. 

Fica, no entanto, aparente uma tendência de aumento da força 
com o aumento do tamanho da pega para as preensões bidigital e 
tridigital. Outros autores também observaram esse comportamento 
para essas preensões (Imrhan & Rahman, 1995; Dempsey & Ayoub, 
1996; Shih & Ou, 2005; Peebles & Norris, 2003). Já para a preensão 
pulpo-lateral, os valores maiores de força foram obtidos na abertura 
de preensão de 20 mm, apresentando um comportamento de aumen-
to e declínio da força conforme a altura da pega empregada. Imrhan 
& Rahman (1995) e Dempsey & Ayoub (1996) também observaram 
esse mesmo comportamento para a preensão pulpo-lateral, embora 
Imrhan & Rahman tenham obtido a força máxima na pega de 20  mm, 
e Dempsey & Ayoub tenham observado maiores forças na pega de 
50  mm. Entretanto, Shivers et al. (2002) apresentam resultados to-
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talmente discordantes para essa variável, relatando forças de maior 
magnitude para as maiores aberturas de preensão. 

Segundo Imrhan & Rahman (1995), a razão para esse compor-
tamento da preensão pulpo-lateral pode ser explicada por possíveis 
prejuízos impostos pelo distanciamento entre os dedos indicador e 
polegar na relação comprimento-tensão dos músculos que controlam 
o polegar e também uma possível perda do movimento de alavanca 
para essas articulações.

O tipo de preensão digital empregado foi identificado como 
um dos fatores de maior infl uência nas forças manuais. Em nosso 
estudo, observou-se que a preensão mais forte é a pulpo-lateral, 
seguida da tridigital e, por último, da bidigital. Os mesmos resul-
tados também foram encontrados em outros estudos (Dempsey & 
Ayoub, 1996; Imrhan, 1991; Peebles & Norris, 2003), ao passo que 
alguns autores obtiveram resultados de maior magnitude de força 
na preensão tridigital em detrimento da pulpo-lateral (Ager et al., 
1984; Imrhan & Rahman, 1995). Entretanto, no estudo de Ager et 
al. (1984) essa variação pode ser decorrente das condições do equipa-
mento empregado e da amostra selecionada. Os autores empregaram 
o dinamômetro de pinça Preston®, que apresenta uma abertura de 
preensão de aproximadamente 25 mm. Como a amostra estudada 
era de crianças de 5 a 12 anos de idade, isso pode ter prejudicado a 
realização da preensão pulpo-lateral, pois alturas de pega maiores 
podem comprometer essa preensão.

As preensões também variaram quanto à proporção da magnitude 
de força. No estudo de Imrhan & Sundararajan (1992) as preensões 
tridigital e bidigital apresentaram em média 60,3% e 39,6% da força 
da preensão pulpo-lateral, respectivamente. Em nosso estudo, con-
siderando apenas a pega de tecido, as preensões tridigital e bidigital 
realizaram, em média, 77,7% e 59,3% da força da preensão pulpo-
lateral, respectivamente. 

Imrhan & Sundararajan (1992) afirmam que os músculos do 
ombro podem contribuir com 45-56% da força aplicada para a tração 
manual associada a preensões digitais, especialmente com a preensão 
pulpo-lateral, o que pode ter infl uenciado os resultados de maior 
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magnitude para essa preensão. Em nosso trabalho foi observado 
que a mão esquerda realiza em média 92,5% da força da mão direita. 
Esses resultados são condizentes com vários estudos que procuraram 
estudar a relação da dominância na força manual (Petersen et al., 
1989; Imrhan & Loo, 1989; Crosby et al., 1994; Lindahl et al., 1994; 
O’Driscoll et al., 1992; Imrhan & Sundararajan, 1992).

A correlação não-signifi cativa entre antropometria e força encon-
trada neste estudo indica que essas variáveis são independentes para 
a força de puxar com preensão digital. Isso ocorre porque, para rea-
lizar a força de puxar, são empregados diversos grupos musculares, 
especialmente os músculos do braço, costas e membros inferiores, 
uma vez que o corpo todo deve ser acionado para realizar o esforço de 
reação (sentido oposto) ao de puxar, procurando manter o equilíbrio 
corporal (Chaffi n et al., 2001).

A mesma baixa correlação entre força e antropometria foi obtida 
por Peebles & Norris (2003), o que já era esperado tendo em vista 
que a mesma metodologia foi empregada. No estudo de Imrhan & 
Sundararajan (1992) foram observadas correlações entre algumas 
variáveis antropométricas (estatura, peso corporal e largura da mão) 
e a força de puxar, mas somente com a preensão pulpo-lateral. Entre-
tanto, as condições de avaliação e o tipo de ação muscular empregada 
neste estudo diferem muito dos de Imrhan & Sundararajan (1992).

Considerações fi nais

Dentre todos os fatores que podem afetar a força de puxar com 
preensão digital, certamente o tipo de preensão digital empregada é 
um dos mais infl uentes. A redução imposta à capacidade de geração 
de força, quando utilizada a preensão bidigital, por exemplo, apresen-
ta uma maior magnitude que variáveis da tarefa, como o tamanho do 
objeto manipulado, ou características individuais, como dominância. 
O uso da preensão bidigital pode implicar uma redução média de 
33,5% na força em comparação com a melhor condição (preensão 
pulpo-lateral). O gênero é outro fator que apresenta grande infl uên-
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cia nas forças manuais, fator que deve ser considerado ao projetar 
produtos e tarefas nas quais há a participação do gênero feminino. 

Uma recomendação de aplicação dos parâmetros disponibilizados 
aqui para o projeto de produtos e tarefas em que se utilizem preensões 
digitais é que devem ser priorizadas as preensões pulpo-laterais em 
detrimento da bidigital e tridigital. Isso tornará a atividade mais fácil 
e confortável para o usuário já que essa preensão permite a aplicação 
de maior força. A adoção dessa condição gera implicações no desenho 
dos produtos: a área disponível para os dedos deve ser um pouco 
maior, pois essa preensão exige maior espaço para ser executada que 
outras preensões digitais, e a espessura do objeto (distância entre 
os dedos opositores da preensão) devem ser de aproximadamente 
20  mm, condição na qual a força gerada foi maior. 

Portanto, a principal relevância desta pesquisa é a geração de 
parâmetros de forças manuais que poderão contribuir, conforme ex-
plicitado, para diversas áreas do conhecimento científi co-tecnológico, 
sempre buscando ampliar o conforto, a usabilidade e a segurança 
nas mais diversas atividades humanas. Alguns exemplos seriam 
postos de trabalho e tarefas na indústria, projetos de produtos de uso 
cotidiano (embalagens, ferramentas manuais etc) e ajudar a compor 
uma base de dados de normalidade para diagnósticos mais precisos 
de doenças musculoesqueléticas, dentre outros.
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