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RESUIVIO 

A força dos músculos Abdutor curto do polegar (ACP) e Abdutor do quinto dedo 

(AQD) serve como parâmetro para a avaliação da função dos nervos mediano e ulnar, 

respectivamente. Um aparelho foi desenvolvido para realizar a medida da força daqueles 

músculos em mãos de diferentes tamanhos, com a mesma eficiência. Este aparelho foi 

construído inteiramente com materiais de fácil obtenção e baixo custo, incluindo o aço, o 

latão, o alumínio e o duralumínio, e consiste de uma base dotada de uma coluna rígida para a 

fixação de um transdutor de força do tipo resistivo (célula de carga) e de um apoio para a 

mão para mantê-la finne durante os testes. Acessórios foram construídos segundo medidas 

antropométricas previamente obtidas nos polegares e quintos dedos voluntários, de modo 

que pudessem ser acoplados à célula de carga e permitir a avaliação de mãos direitas e 

esquerdas de diferentes tamanhos. A célula de carga foi calibrada. Quando pronto, o 

protótipo final foi utilizado para medir a força dos músculos ACP e AQD de 42 voluntários, 

sendo 20 mulheres e 22 homens, cujo critério de inclusão era a total ausência de qualquer 

patologia nos membros superiores. Dois pontos de aplicação da carga foram selecionados, 

sendo um proximal, no nível da falange proximal, e outro distai, no nível da falange distai. 

Três medidas eram tomadas para cada ponto de aplicação da carga, para cada um dos 

músculos, e uma média foi obtida para uso na análise estatística dos resultados, que 

mostraram que a força de ambos os músculos era consistentemente maior nos homens e na 

mão direita. Quanto aos dois pontos de aplicação da carga, a força foi sempre maior no ponto 

proximal, tanto para o polegar, como para o quinto dedo. A avaliação geral do desempenho 

do aparelho mostrou que ele é versátil, fornecendo informações confiáveis para as mãos 

direitas e esquerdas de todos os tamanhos. 

Palavras-chave: Força muscular; abdutor curto do polegar; abdutor do quinto dedo; 

transdutor. 
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ABSTRACT 

The strength of the Abductor pollicis brevis and Abductor digiti quinti muscles 

may serve as a parameter to the evaluation of the median and ulnar nerve function, 

respectively. A device was developed especially for carrying out measurements of the 

strength of those muscles in hands of different sizes with the same efficiency. The device 

was built entirely with easily obtained low cost materiais, including steel, solid brass, 

aluminium and duralumin, and consists of a metal base provided with a rigid colunm for 

fixation of a resistive type strength transducer (load cell) and a hand stand to keep the hand 

still while in test. Accessories were built according to a previous anthropometric 

measurement of both thumb and fifth fingers of volunteers, so as to be coupled onto the load 

cell and allow for the evaluation of the strength of different size hands. The load cell was 

calibrated. Once ready, the fmal prototype was used to measure the strength of the APB and 

AbDQ muscles in 42 volunteers, being 20 women and 22 men, whose inclusion criterion was 

the total absence of any pathology in the upper limbs. Two points of load application were 

selected, being one proximal, at the levei ofthe proximal phalanx, and another one distai, at 

the levei of the distai phalanx. Three measurements were taken for each point of load 

application for both muscles, an average value being obtained for use in the statistical 

analysis ofthe results, which showed that the strength was consistantly greater in men and in 

the right hand. As refers to the different points of load application, the strength was always 

greater at the proximal point, both for the thumb and the fifth finger. The overall evaluation 

ofperformance ofthe prototype showed that it is versatile, supplying reliable information for 

ali size hands . 

Key words: Muscle strength; Abductor pollicis brevis; Abductor digiti quinti ; 

transducer. 



!.INTRODUÇÃO 

A força muscular é uma das propriedades básicas da motricidade humana e seu 

estudo, através das provas de função muscular, tem grande importância no exame físico e 

durante a reabilitação. O estudo da força fomece infonnações úteis para o diagnóstico e para 

o acompanhamento da evolução e do tratamento de enfennidades neuromusculares e 

musculoesqueléticas, caracterizadas por fraqueza e desequilíbrio dos músculos, sendo 

primordial para todos os profissionais envolvidos, sejam eles médicos ou terapêutas. 

A avaliação da força muscular foi introduzida há bastante tempo. As provas de 

ftmção muscular, utilizando exclusivamente a ação da gravidade, foram descritas pela 

primeira vez por WRIGHT, em 1912, e LOVETI, em 1916 (HISLOP & MONTGOMERY, 

1996). Posterionnente, a força muscular passou a ser avaliada também através de manobras 

de resistência à força do pesquisador, sendo graduada segundo uma escala de O a 6 

(LOVETI, 1917), num sistema utilizado até os dias atuais, com poucas modificações, como 

ocorre com o sistema proposto pelo próprio Lovett, em 1932, para semi-quantificar a força 

muscular, como se segue: 

Nula -não há nenhum sinal de contração nenhuma. 

Traço -há contração muscular, mas não se produz o movimento. 

Fraca - produz-se movimento apenas quando se elimina a ação da gravidade. 

Regular -produz-se movimento apenas contra a força da gravidade. 
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Boa - produz-se movimento contra a força da gravidade e contra a resistência 

externa moderada. 

Normal - produz-se movimento contra grande resistência externa. (KENDALL, 

McCREARY & PROVANCE, 1995). 

A avaliação da amplitude plena dos movimentos ativos das articulações, apenas 

sob a influência da gravidade, foi descrita por LOWMAN, em 1927, para determinar a 

fraqueza muscular extrema (LOWMAN, 1940). 

As avaliações baseadas em procedimentos cinesiológicos ativos foram descritas na 

década de 30 (KENDALL et ai, 1995; HISLOP & MONTGOMERY, 1996). Contudo, 

couberam a DANIELS e KENDALL, na década de 40, os primeiros trabalhos sobre provas 

manuais de avaliação da função muscular, que são realizadas, basicamente, para determinar 

a capacidade dos músculos ou gmpos musculares de realizarem movimentos e promoverem 

estabilidade e suporte (HISLOP & MONTGOMERY, 1996). 

Embora os símbolos possam variar, os movimentos e os fatores de resistência 

estabelecidos por Lovett formam a base da maioria das graduações de força muscular 

existentes na atualidade. Segundo os testes de força descritos por DANIELS & 

WORTHINGHAM (1986), a ftmção muscular avaliada por processos manuais é graduada 

numericamente de O (zero), que representa ausência de atividade, a 5 (cinco), que representa 

uma resposta normal à prova. Todavia, este método se baseia mais em provas de amplitude 

de movimentos do que da fimção de músculos individuais. Cada grau numérico pode ser 

comparado com o desempenho na prova, como se segue: 

Graduação Numér·ica 
5 
4 
3 
2 
I 
o 

Graduação Qualitativa 
Normal (N) 
Bom (B) 
Regular (R) 
Precário (P) 
Atividade Traço (T) 
Zero - Nenhuma atividade (O) 
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Segundo essa graduação, o músculo grau 5 (Normal) deve ser capaz de completar a 

amplitude plena de movimento e mantê-la no ponto terminal contra a resistência máxima. O 

músculo grau 4 (Bom) deve completar a amplitude plena de movimento contra a força da 

gravidade e ceder apenas um pouco no final de sua amplitude, contra resistência máxima. O 

músculo grau 3 (Regular) vence apenas a força da gravidade, representando um limiar 

fimcional de desempenho de tarefa mínima. O músculo grau 2 (Precário) é aquele que apenas 

consegue completar a amplitude plena de movimento, excluída a ação da força da gravidade. 

No músculo grau I (Traço), não existe movimento, mas o examinador é capaz de detectar 

visualmente ou por palpação alguma atividade contrátil. O músculo grau O (Zero) apresenta

se completamente sem atividade contrátil (HISLOP & MONTGOMERY, 1996). 

HENRY e FLORENCE KENDALL introduziram uma escala graduada de O a 10, 

em que cada algarismo correspondia a 10% de graduação da força muscular, o grau 2, p. e., 

correspondendo a 20% da força nonnal (KENDAL & MC CREARY, 1987; KENDALL, 

MC CREARY & PROV ANCE, 1995). Posteriormente, esses autores deixaram de expressar 

os valores em tennos de percentagem, atendo-se apenas aos valores absolutos de O a 10, em 

que a ausência de contração é indicada pelo numeral O, mas o traço de contração passou a ser 

indicado pela letra T, seguindo-se os números de 1 a 10, que servem para indicar já a 

ocorrência de movimento, como indicado abaixo: 
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Chave para a Graduação Função Muscular* 

Função do músculo Símbolos de 
graduação 

Sem Sem contração sentida no músculo Zero o 
Contração impotente é sentida mas não há Traço T 

Movimento movimento visível 
Movimento no plano horizontal 
Amplitude de movimento parcial Fraco- 1 

Movimento Amplitude de movimento completa Fraco 2 
Completa amplitude contra a resistência ou 

Da mantém-se contra pressão 
Posiç_ão antigravitacional Fraco+ 3 

Prova Amplitude de movimento parcial 
Liberação gradual da posição de prova Regular- 4 
Mantém a posição de prova (sem acrescentar Regular 5 

[pressão) 
Posição Mantém a posição de prova contra leve Regular+ 6 

1 ~>_ressão 
Da Mantém a posição de prova contra pressão Bom- 7 

leve a moderada 
Prova Mantém a posição de prova contra pressão Bom 8 

moderada 
Mantém a posição de prova contra pressão Bom+ 9 

moderada a forte 
Mantém a posição de prova contra forte Normal 10 

pressão 
(KENDALL, MC CREARY & PROVANCE, 1995). 

Por mais específicas que se procurem fazer as graduações, todas as provas manuais 

de função muscular constituem um procedimento que depende do conhecimento, experiência 

e perícia do examinador (KENDAL & Me CREARY, 1987), o qual necessita de treinamento 

para realizar os testes adequadamente, atentando sempre para detallies como o 

posicionamento apropriado da articulação envolvida e as variações dos movimentos, de 

modo a poder determinar os resultados com precisão (SCHW ARTZ, COHEN & 

HERBISON, 1992). 

Ainda assim, por maior que seja a precisão atingida pelo examinador, as provas 

manuais de avaliação da força muscular são, de modo geral, um método de medição semi-

quantitativo, que dependem do julgamento subjetivo do examinador, principalmente entre as 
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variações de grau "bom" e "normal". Já os critérios de avaliação os graus "fraco" e "zero" 

são mais objetivos, pois têm a força da gravidade como padrão (W AKIN, GESTEN, 

ELKINS et ai, 1950; BORDEN & COLACHIS, 1968; WADSWORTH, KRISHNAN, 

SEAR et ai, 1987). Apesar dos erros em que se podem incorrer com os métodos manuais, 

poucos estudos têm procurado correlacionar os resultados obtidos através desses métodos, 

em comparação com aqueles obtidos através de instmmentos (SCHW ARTZ, COHEN & 

HERBISON, 1992). 

A avaliação instmmental da função muscular iniciou-se com os dinamômetros de 

GRAHAM-DESAGULIER e de REGNIER, confeccionados já no século XVII e que 

caracterizavam o método de avaliação como quantitativo, pois o aparelltos atribuíam um 

valor numérico ao teste (PEARN, 1978). 

Já no século XX, MARTIN (1915) utilizou-se de uma balança de mola para 

realizar testes de função muscular, em colaboração com LOVETT (DANIELS & 

WORTHINGHAM, 1972). Desde então, tirante o desenvolvimento de diferentes modelos de 

dinamômetros, houve muito pouca evolução nos métodos para avaliação instnunental da 

função de gmpos musculares ou de músculos isolados. Tecnicamente, não é difícil medir a 

força de um gmpo muscular, o que não se aplica a músculos isolados e a gmpos sinérgicos. 

Por outro lado, o diagnóstico de patologias neuromusculares exige, às vezes, o teste de 

músculos individuais e não de gmpos musculares (KENDALL, 1987), razão porque os 

esforços devem ser dirigidos para se estudarem métodos e equipamentos que possam efetuar 

tal tipo de avaliação. 

No referente à mão, há muitos poucos traball10s de investigação instmmental da 

função muscular. MATHIOWETZ, KASHMAN, VOLLAND et ai, 1985) testaram a força 

da preensão manual em bloco e da pinça polegar-indicador com um dinamômetro, em 31 O 

homens e 328 mulheres, com idades variando entre 20 e 94 anos. Verificaram que o valor 

máximo da força de preensão ocorreu entre os 25 e 39 anos, para ambos os sexos, 

decrescendo após essa idade. A mão direita apresentou maior força que a esquerda em ambos 
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os sexos, porém com diferenças funcionais pequenas entre a mão dominante e a não 

dominante. Os homens foram mais fortes que as mulheres em todos os gmpos de idade 

(MATHIOWETZ, WIEMER & DONAHUE, 1985). 

MATHIOWETZ, WIEMER & PEDERMAN (1986) estudaram a força de preensão 

manual em 231 meninos e 240 meninas, com idades entre 6 e 19 anos de idade. Os 

resultados indicaram um aumento da força proporcional ao aumento da idade cronológica, os 

meninos sendo mais fortes que as meninas. Não houve diferença significativa entre a mão 

,dominante e a não dominante. 

CAPORRINO, FALOPPA, SANTOS et al (1998) realizaram o teste da força de 

preensão palmar em 800 indivíduos de ambos os sexos, usando um dinamômetro Jamar ®, e 

correlacionaram a força com a faixa etária, o sexo e a dominância da mão. Concluíram que a 

força de preensão manual é significantemente maior nos homens em todas as faixas etárias e 

em ambos os lados. O lado dominante é mais forte, nos dois sexos e em todas as faixas 

etárias. 

Nenhum desses autores, todavia, investigou especificamente a ftmção dos 

músculos abdutor curto do polegar e abdutor do quinto dedo, que servem como indicadores 

da ftmçiio dos nervos mediano e ulnar, respectivamente. A pesquisa da ftmção desses 

músculos pode contribuir no diagnóstico das lesões desses nervos, além de auxiliar na 

avaliação de programas de reabilitação, podendo substituir, em determinadas circtmstâncias, 

exames invasivos, como a eletromiografia. Foi, portanto, o objetivo deste trabalho 

desenvolver um apareU10 capaz de medir com eficiência e precisão a força realizada por 

esses dois músculos, em separado, utilizando tecnologia inteiramente nacional e materiais de 

fácil obtenção e baixo custo. 
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2.MATERIAL E MÉTODO: 

O aparelho foi desenvolvido e confeccionado no Laboratório de Bioengenharia da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e na Oficú1a Mecânica de Precisão do Campus de 

Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ele foi projetado para avaliar a função dos 

músculos abdutor curto do polegar e abdutor do qumto dedo, através dos movimentos de 

abdução palmar no primeiro, e da abdução ulnar no segundo. 

2.1- Anatomia: 

O polegar é indispensável para a fonnação da pinça polegar-indicador e polegar

dedos e também para a preensão de força com os outros dedos. Do ponto de vista fimcional, 

o polegar representa metade da mão e, sem ele, ela perde uma grande parte da sua 

capacidade fimcional (KAP ANDJI, 1990). As estruturas ósseas que o compõem são o 

trapézio, o primeiro metacarpiano, a falange proximal e a falange distai, ossos que estão 

wlidos por três articulações. O trapézio articula-se com o escafóide do carpo, articulação cuja 

mobilidade é pequena. As articulações trapézio-metacarpiana, metacarpo-falangiana e 

mterfalangiana realizam a maioria dos movimentos do polegar (HOLLISTER & 

GUIURITANO, 1992; COONEY et ai., 1981). Já o quinto dedo, é formado pelo quinto 

metacarpiano e pelas falanges proxilnal, ú1termédia e distai. A articulação metacarpo

falangiana do qumto dedo é do tipo elipsóide com detenninadas limitações. A cabeça e o 
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suporte ósseo correspondem quase ao modelo da articulação esferóide (bola e soquete), com 

grande amplitude de movimentos, que se realizam em três planos. Nela predominam os 

movimentos de flexão e extensão e de adução e abdução, havendo um pequeno grau de 

rotação sobre seu próprio eixo, durante a oponência. As articulações interfalangianas, por 

outro lado, somente se movimentam num plano, que é o da flexão e extensão (KAP ANDJJ, 

1990; WIRHED,l986). 

O músculo Abdutor Curto do Polegar (FIGURA 1) é, possivelmente, o único 

passível de ser avaliado isoladamente no polegar. Origina-se no retináculo dos flexores, na 

tuberosidade do escafóide e na crista do trapézio, e insere-se na borda lateral da base da 

falange proximal do polegar. Ele é inervado pelo nervo mediano e sua ação primordial é a 

abdução palmar do polegar, mas ele também auxilia no movimento de oponência. Já o 

músculo Abdutor Longo do Polegar origina-se na face posterior da ulna, na membrana 

interóssea e na face posterior do rádio, insere-se na base do metacarpiano do polegar e no 

trapézio e é inervado pelo nervo radial, sua ação primordial sendo a abdução radial do 

polegar. 

O músculo Abdutor do Quinto Dedo, que também é passível de avaliação isolada, 

origina-se no pisiforme e no tendão do músculo flexor ulnar do carpa, inserindo-se na borda 

mediai da base da falange proximal; ele é inervado pelo nervo ulnar e realiza a abdução do 

quinto dedo (FERNER & STRAUBESAND, 1984). 

O Abdutor Curto do Polegar é pequeno e relativamente fraco, na escala de tamanho 

e tensão dos músculos. Mas ele é importante, porque é o único capaz de colocar o polegar na 

posição de oposição para a pinça e para a preensão contra os dedos. Ele aparenta ser mais 

volumoso do que é, em decorrência de ser empurrado para a frente pelo músculo Oponente, 

localizado abaixo dele. A contração do Oponente leva o Abdutor Curto do Polegar mais 

adiante, em direção à articulação trapézio-metacarpiana, aumentando seu braço de alavanca e 

sua eficiência (BRAND & HOLLISTER, 1992; BOATRIGHT, KIEBZAK & 

CHARLOTTE, 1997). 
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O Abdutor Longo do Polegar leva o primeiro metacarpiano em direção radial e 

dorsal. Portanto, ele não é somente abdutor, mas também extensor do primeiro metacarpiano 

(BRAND & HOLLISTER, 1992; KAPANDJI, 1990). 

O Abdutor do Quinto Dedo, que dá volume à eminência hipotenar, é um abdutor 

forte, sendo auxiliado nesse movimento pelo músculo Extensor Próprio do Quinto Dedo, o 

qual desliza para o lado ulnar da articulação metacarpo-falangiana, passando de extensor a 

abdutor (BRAND & HOLLISTER, 1992). 

Na região do pmtho, o nervo mediano é a estmtura mais superficial do túnel do 

carpo, local onde ele emite seus ramo sensitivos e o ramo motor recorrente, responsável pela 

inervação da musculatura tenar. Uma paralisia baixa do nervo mediano, de causa traumática 

ou adquirida, leva a uma atrofia dos músculos da região tenar e à adução e flexão do polegar. 

Nessa mesma região, o nervo ulnar chega à mão através do túnel de Guyon, onde se divide 

nos ramos superficial, que é sensitivo, e profundo, que é motor, sendo responsável pela 

inervação dos músculos da região hipotenar, que são o Abdutor e o Flexor Curto do Quinto 

Dedo (CHASE, 1990). 

2.2- Aparelho desenvolvido: 

O aparelho desenvolvido é constituído de três partes principais: 

A - Sistema de apoio 

B - Suportes para a fixação do transdutor 

C - Transdutor 
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A - Sistema de apoio: 

Este sistema constitui-se de quatro partes, sendo duas hastes para o suporte do 

transdutor, dois apoios para o posicionamento das mãos direita e esquerda e as bases superior 

e inferior do sistema (FIGURA 1). 

FIGURA I - Sistema de apoio: A) Base superior; B) Base inferior; C) Haste para o 

suporte do transdutor, para a realização do teste de força do abdutor curto do polegar; D) 

Haste para o suporte do transdutor, para a realização do teste de força do abdutor do quinto 

dedo. 
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A base do sistema foi confeccionada de aço e as hastes de latão. Os apoios para as 

mãos, confeccionados de alumínio, foram fixados à base superior do sistema com parafusos. 

Uma alça de fecho Velcro foi adicionada para manter o segundo, terceiro e quarto dedos 

fixos (FIGURA 2). Sobre o apoio metálico para a mão foi adicionado um coxim de massa 

moldável, de modo a proporcionar maior conforto e melhor posicionamento da mão do 

examinando no aparelho. 

FIGURA 2 - Apoios para o posicionamento das mãos direita e esquerda 
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B - Suportes para o acoplamento do transdutor. 

Os suportes para a fixação do transdutor, confeccionados de alumúlio, foram 

acoplados sobre trilhos confeccionados de latão (FIGURA 3). Há dois trilhos, sendo um 

curto e um longo, que permitem o ajuste do transdutor na horizontal, enquanto que os 

suportes de fixação na haste possibilitam os ajustes vertical e rotacional. Com esses recursos 

é possível a utilização do aparelho na avaliação de ambas as mãos e de mãos de diferentes 

tamanhos. 

O trilho longo possibilita a utilização do transdutor, fixado com o ponto de 

aplicação de força posicionado verticalmente, nas medidas da força do abdutor do quinto 

dedo, tanto na mão direita, como na esquerda. 

O trilho curto é utilizado para as medidas da força do abdutor curto do polegar, 

igualmente na mão direita e na esquerda, para isso bastando somente a rotação do suporte e 

pequenos ajustes, para o posicionamento adequado de cada mão. Nesse caso, o transdutor é 

posicionado de fonna que o ponto de aplicação da força permaneça na horizontal (FIGURAS 

4 e 5). 

O desenho esquemático do aparelho e suas partes está demonstrado nas FIGURAS 

6 e 7. 
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FIGURA 3 - 3.1- Suporte para o acoplamento do transdutor no teste de força do 

músculo abdutor do quinto dedo: A) triU10 longo; B) suporte de fixação do transdutor; C) 

suporte de fixação do trilho à haste do aparelho. 

3.2 -Suporte para o acoplamento do transdutor no teste de força do 

músculo abdutor curto do polegar: O) trilho curto; E) suporte de fixação do transdutor; F) 

suporte de fixação do trilho à haste do aparelho. 
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FIGURA 4 - Transdutor fixado ao suporte para a realização do teste de força do músculo 

abdutor curto do polegar 
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FIGURA 5 - O aparelho e seus componentes: A) Transdutor; B) Apoio para a mão; C) 

Acoplamento do transdutor para o polegar; D) Acoplamento do transdutor para o quinto 

dedo . 
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FIGURA 6 - Desenho esquemático do aparelho e suas partes (montado). Sistema de apoio: 
A) base inferior; B) base superior; C) hastes para os suportes do transdutor; D) apoios para 
as mãos; Suportes para a fixação do transdutor: E) trilho longo; F) trillto curto; G) suporte 
para a fixação do trilho na haste; H) Suporte para fixação do transdutor; D Transdutor. 
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FIGURA 7 - Desenho esquemático do aparellio e suas partes (desmontado). Sistema de 
apoio: A) base superior; B) base inferior; C) hastes para os suportes do transdutor; D) apoios 
para as mãos; Suportes para a fixação do transdutor: E) trilho longo; F) triUw curto; G) 
suporte para a fixação do triUw na haste; H) Suporte para fixação do transdutor; D 
Transdutor. 
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C - Transdutor 

C.l- Desenvolvimento do transdutor 

Existe uma variedade de dispositivos que realizam a medida de forças mecânicas 

de várias origens, através de um transdutor que transfonna a energia mecânica em um sinal 

elétrico. Esses dispositivos são denominados transdutores e sua construção baseia-se nos 

extensômetros elétricos, mais conhecidos pela nomenclatura inglesa (strain gauge), e que 

consistem de um conjunto de filamentos metálicos, adequadamente isolados e dispostos de 

tal maneira que caracterizam uma resistência elétrica. Quando submetidos a forças de tração, 

compressão, torção ou combinadas, sua resistência à passagem da corrente elétrica se 

modifica e essa mudança pode ser detectada por um sistema de leitura do sinal elétrico. 

Neste traball10, foi utilizado um transdutor do tipo resistivo, que funciona da 

maneira descrita, e que, portanto, transforma a energia mecânica de entrada num sinal 

elétrico de saída, sempre que submetido a uma força de tração, razão porque é denominado, 

também, de célula de carga. Ele foi desenhado e confeccionado em duralumínio 

especialmente para este trabalho, tendo sido projetada para suportar uma carga máxima de 3 

kgf. Seu formato em "U" destina-se a aumentar o braço de alavanca e, principalmente, a se 

adequar ao posicionamento do polegar e do quinto dedo (FIGURAS 8 e 9). Ele comporta 

dois extensômetros elétricos1 de 120 n, sendo um ativo e o outro utilizado somente para 

compensação da temperatura, fonnando uma meia ponte de Wheatstone. Ambos foram 

colados no transdutor seguindo as instruções do fabricante. O transdutor foi acoplado a uma 

ponte de extensometria portátif para a realização das leituras (FIGURA 10). 

3 

1 Kratos ® 
2 Kratos, modelo IKE-0 1 ® 
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FIGURA 8- Desenho esquemático do transdutor de força: A) extensômetro (strain gauge); 

B) ponto de aplicação da força; C) saída dos fios ; D) ponto de fixação ao suporte; E) caixa 

de proteção. 
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FIGURA 9 - Transdutor de força utilizado nos testes. 
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FIGURA 10 - Ponte de extensometria Kratos, modelo IKE-01 ®. 
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C.2- Calibragem do transdutor de força: 

Previamente à sua utilização nos testes com os voluntários, o transdutor de força 

foi calibrado com pesos aferidos de 50 g, de O a 2000 g. A cada peso colocado era realizada 

uma leitura na ponte de extensometria. Com os valores dos pesos e as leituras realizadas, foi 

desenhado um gráfico (Indicador x Peso), que demonstrou que, até 2000g, a calibração era 

linear (FIGURA 11). 
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FIGURA 11 - Gráfico demonstrativo da calibração peso/leitura linear do transdutor de 

força . 
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2.3- Delineamento das medidas de força 

Pronto e calibrado o aparelho, ele foi testado para aferição de seu desempenho, 

com o auxilio de voluntários. Os testes foram realizados no Laboratório de Bioengenharia e 

no Ambulatório de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto. Após breve explanação do funcionamento e do objetivo do 

teste, o voluntário era posicionado segundo as recomendações da American Society o f Hand 

Therapists (A.S.H.T.), pennanecendo sentado, com o ombro aduzido e em rotação neutra, o 

cotovelo fletido a 90° e o antebraço e punho em posição neutra (FESS & MORAN, 1981). O 

polegar e o quinto dedo permaneciam livres enquanto que os outros três dedos eram fixados 

com a alça de fecho Velcro. No apoio da mão era colocado o coxim de massa moldável, para 

um maior conforto e melhor posicionamento. 

As medidas da força eram realizadas seguindo seqüência do protocolo de 

avaliação, que compreendia a obtenção de três medidas sucessivas e a extração da média 

aritmética. O voluntário era instmído a realizar contrações isométricas do músculo em teste, 

mantidas por 5 segundos. (ANEXO). 

Os suportes permitiam a localização do transdutor nas falanges proximal e distai do 

polegar e nas articulações i.nterfalangianas do quinto dedo, possibilitando a realização dos 

testes em diferentes tamanhos de mão (FIGURAS 12 e 13). Foi utilizado uma talafix para 

dedos durante a realização das medidas de força do polegar mantendo-o em abdução de 45°. 

(FIGURA 12) 
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FIGURA 12- Teste de força do músculo abdutor curto do polegar da mão direita. 
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FIGURA 13 -Teste de força do músculo abdutor do quinto dedo da mão direita 
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2.4- Aplicação do aparelho 

O aparelho foi testado en1 42 voluntários de ambos os sexos, com idade variando 

entre 18 e 61 anos, e cujo requisito básico para inclusão no tese era a total ausência de 

patologias de qualquer natureza nos membros superiores. Todos foram informados sobre o 

teste e concordaram em participar do estudo. 

Do gmpo avaliado, 20 (47,6%) eram mulheres e 22 (52,4%), homens. As 

características gerais quanto à idade, peso, altura e mão dominante, agmpados conforme o 

sexo, encontram-se nas TABELAS 1 e 2. 

Para as mulheres, a idade variou entre 18 e 45 anos (média: 27 anos), o peso variou 

de 42 kg a 77 kg (média: 54 kg) e a altura média foi de 1,61 m (variação: 1,49 m- 1,74 m). 

Todas eram destras. (TABELAS 1 e 3). 

Para os homens, a idade variou de 18 a 61 anos (média: 35 anos), o peso variou de 

67 kg a 110 kg (média: 85 kg) e a altura média foi de 1,79 m (variação: 1,70 me 1,95 m). 

Dos 22, 20 eram destros e dois (9%) eram sinistros (TABELAS 2 e 3). 



TABELA I - Distribuição das muUteres conforme a idade, peso, altura e mão 
dominante. 

Indivíduo Idade Peso Altura Mão Dom. 

(anos) (Kg) (m) 

1 21 58 1,71 Direita 
2 19 64 1,74 Direita 
3 20 50 1,60 Direita 
4 18 45 1,58 Direita 
5 31 42 1,59 Direita 
6 25 59 1,68 Direita 
7 43 42 1,52 Direita 
8 35 77 1,60 Direita 
9 27 72 1,72 Direita 
10 24 45 1.53 Direita 
11 20 54 1,59 Direita 
12 21 50 1,60 Direita 
13 26 58 1,67 Direita 
14 30 50 1,65 Direita 
15 32 51 1,56 Direita 
16 22 53 1,60 Direita 
17 45 49 1,49 Direita 
18 25 50 1,56 Direita 
19 23 51 1,56 Direita 
20 30 57 1,70 Direita 

27 
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TABELA 2 - Distribuição dos homens conforme a idade, peso, altura e mão 
dominante. 

Indivíduo Idade Peso Altura Mão Dom. 

(anos) (Kg) (m) 

1 21 86 1,95 Direita 
2 39 101 1,71 Direita 
3 33 90 1,82 Direita 
4 25 67 1,80 Direita 
5 39 72 1,78 Direita 
6 32 70 1,70 Esquerda 
7 61 86 1,95 Direita 
8 18 95 1,85 Direita 
9 31 89 1,90 Direita 
10 24 72 1,75 Direita 
11 43 110 1,70 Direita 
12 40 77 1,70 Direita 
13 46 72 1,71 Direita 
14 48 72 1,80 Esquerda 
15 33 92 1,75 Direita 
16 26 102 1,89 Direita 
17 30 78 1,80 Direita 
18 25 89 1,84 Direita 
19 27 82 1,75 Direita 
20 51 87 1,68 Direita 
21 28 110 1,87 Direita 
22 40 75 1,68 Direita 

Do protocolo de avaliação (ANEXO) constavam o nome, sexo, idade, peso, altura e 

dominância da mão. Antes dos testes no aparelho, era realizada a medida antropométrica do 

polegar e do quinto dedo de ambas as mãos, com o auxílio de um paquímetro. No polegar 

eram medidas as distâncias desde a articulação metacarpo-falangiana até a interfalangiana 

(MTCF-IF) e da articulação metacarpo-falangiana até a falange distai (MTCF-FD). No 

quinto dedo, mediam-se a distância desde a articulação metacarpo-falangiana até a 

interfalangiana proximal (MTCF-IFP), da articulação metacarpo-falangiana até a 
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interfalangiana distai (MTCF-IFD) e da articulação metacarpo-falangiana até a extremidade 

da falange distai (MTCF-FD). 

Para a medida das forças, foi padronizada a aplicação do transdutor na região 

central da falange distai (FP I) e na região central da falange proximal (FP2), para o polegar, 

e na articulação interfalangiana distai (FD I) e na articulação interfalangiana proximal (FD2), 

para o quinto dedo. A diferença entre os pontos de aplicação do transdutor no polegar e no 

quinto dedo foi devida ao número de falanges entre um e outro. 

Todas as medidas antropométricas e os testes foram realizados pelo mesmo 

examinador. 

2.5- Exame eletromiográfico 

Durante a realização dos testes, foi notada a atuação de musculatura extrínseca. 

Nos testes do polegar, houve a atuação principalmente dos músculos palmar, flexor ulnar do 

carpo e flexor radial do carpo. Nos testes do quinto dedo, houve a atuação principalmente do 

músculo flexor ulnar do carpo. Com a fmalidade de determinar a posição em que se obtinha 

a máxüna contração do abdutor curto do polegar e do abdutor do quinto dedo, e antes do 

início dos testes com o aparelho, foi realizado o exame eletromiográfico desses músculos 

com agulha monoaxial num voluntário. Nesse exame, foram avaliados também os músculos 

flexores radial e ulnar do carpo e palmar longo, para detectar sua influência nos movimentos 

de abdução do polegar e do quinto dedo. Para avaliar com maior exatidão a influência desses 

músculos nos testes, o exame eletromiográfico foi realizado com os músculos ACP e AQD 

fazendo força máxima e, posteriormente, 30%, 50% e 70% da força máxima, aferidas através 

do transdutor de força (FIGURA 14). 
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FIGURA 14 - Exame eletromiográfico do músculo abdutor curto do polegar. 
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2.6- Análise estatística: 

As medidas da força muscular do polegar e quinto dedo foram submetidos à análise 

estatística descritiva e inferencial (a.=5%). 

Na estatística descritiva foram utilizados os valores da média, desvio padrão, 

valores máximos e núnimos. Na estatística inferencial, os métodos utilizados foram o 

coeficiente de correlação de Pearson, baseado no teste T de Student, com nível significâucia 

0,5% (p ~ 0.05), e na análise da variância. 
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J.RESUL TADOS 

3.1 Características ge•·ais dos voluntários: 

A média dos valores do peso, altura, idade, dominância da mão dos 42 voluntários 

estão contidos na Tabela 3. No grupo dos homens, as médias de peso, altura e idade foram 

maiores do que no grupo das mull1eres. Dos 42 voluntários que foram submetidos ao teste, 

apenas 2 homens não eram destros (TABELA 3). 

TABELA 3- Valores médios do peso, altura e idade, e dominância da mão, quanto ao 

sexo 

Peso (kg) Altura (m) Idade (anos) Mão direita 
dominante 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculi11o Feminino 

85 54 1,79 1,61 35 27 20 20 

3.2 Medidas antropométricas: 

Os valores da média e do desvio padrão das medidas obtidas no polegar e no quinto 

dedo da mão, no grupo das mulheres, encontram-se na Tabela 4, e no grupo dos homens, na 

Tabela 5. As distâncias medidas foram maiores nos homens, tanto para o polegar, como para 
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o quinto dedo. A distância entre a articulação metacarpo-falru1giana até a extremidade distai 

do quinto dedo (MD3) foi sempre maior que a distância entre a articulação metacarpo

falangiana e a extremidade distai do polegar (MP2), em todos os voluntários. As distâncias 

medidas na mão direita foram sempre maiores que na mão esquerda, mas as diferenças entre 

elas não foram significantes (TABELAS 4 e 5; FIGURAS 15 e 16). 

TABELA 4- Medidas antropométricas do polegar e do quinto dedo, nas mãos direita e esquerda das 

mull1eres. 

Intervalo de confiança 

Distâncias Média Desvio Padrão para ex. = 5% (mm) 

(mm) 

MPD1 1 39,1 3,45 37,54 (--) 40,70 

MPD22 59,0 4,30 51,99 (--) 56,01 

MPE13 38,2 3,15 36,73 (--) 39,67 

MPE24 58,5 4,75 56,33 (--) 60,77 

MDDl 39,7 2,76 38,46 (--) 41 ,04 

MDD26 53,2 5,43 50,67 (--) 55,73 

MDD37 70,3 5,75 67,62 (--) 72,98 

MDE18 38,8 3,01 37,45 (--) 40,25 

MDE29 50,8 6,32 47,85 (--) 53,75 

MDE3 10 68,8 5,19 66,43 (--) 71,27 
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FIGURA 15- Representação gráfica dos valores da média e do desvio padrão das distâncias 

obtidas no polegar e quinto dedo nas mulheres .. 
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TABELA 5 -Medidas antropométricas do polegar e do quinto dedo, nas mão direita e esquerda, nos 

homens 

Intervalo de confiança 

Distâncias Média Desvio Padrão para a.= 5% (mm) 

(mm) 

MPD1 1 45,3 2,83 44,11 B 46,61 

MPD22 69,3 3,42 67,79 B 70,83 

MPE1 3 44,8 2,61 43,66 B 45,96 

MPE2'1 68,5 4,51 66,59 B 70,59 

MDD1 47,4 3,59 45,86 B 79,04 

MDD26 61,0 6,48 58,22 B 63,96 

MDD37 80,4 8,14 76,84 B 84,06 

MDE1 8 46,3 3,48 47,77 B 47,85 

MDE29 59,4 5,38 57,02 B 61,78 

MDE3 10 78,9 6,19 76,21 B 81,69 

1MPD i =medida do comprimento da articulação metacarpofàlangeana à articulação interfalangiana do polegar 
direito 
2MPD2=medida do comprimento da articulação metaearpotàlangeana à extremidade distai da falange distai do 
p_oiegar direito 
MPEI=medida do comprimento da articulação metacarpofalangeana à articulação inerlàlangeana do polegar 

esquerdo 
4MPE2=medida do comprimento da articulação metacarpolàlangeana à extremidade distai da falange distai do 
!>O legar esquerdo 
MDD I =medida do comprimento da articulaçlio metacarpofalangeana à articulação intcrfalangiana proximal do 

2uinto dedo direito 
MDD2=medida do comprimento da articulação metacarpofalangeana à articulação interfalangiana distai do 

quinto dedo direito 
7MDD3= medida do comprimento da articulação metacarpof.·tlangeaua à extremidade distai da falange distai do 
quinto dedo direito 
8MDEl =medida do comprimento da articulação metacarpofalangcana à articulação interfalangiana proximal do 
quinto dedo esquerdo 
9MDE2=medida do comprimento da articulação metacarpofc1langeana à articulação interfalangiana distai do 
quinto dedo esquerdo 
1~E3= medida do comprimento da articulação metacaq>Ofalangeana à extremidade distai da falange distai do 
quinto dedo esquerdo 
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FIGURA 16- Representação gráfica dos valores da média e do desvio padrão das distâncias obtidas 

no polegar e quinto dedo nos homens 
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3.3. Medidas de força: 

Os valores médios da força dos músculos abdutor curto do polegar e abdutor do 

quinto dedo, medida nos homens e mulheres, estão descritos nas Tabelas 6 e 7, 

respectivamente. Em ambos os gmpos, o valor médio da força do polegar e do quu1to dedo 

direitos foi maior do que nos esquerdos, para ambos os pontos de aplicação da força . O valor 

médio da força aferida na falange proximal do polegar e na articulação u1terfalangiana 

proximal do quinto dedo foi maior do que o valor médio obtido no ponto distai de aplicação 

da força, tanto na mão direita, quanto na esquerda, para ambos os gmpos. A força do polegar 

foi maior que a do quu1to dedo em todas as medidas em ambos os gmpos. (TABELAS 6 e 7; 

FIGURA 17) 

TABELA 6- Valores médios da força dos músculos abdutor curto do polegar e 

abdutor do quütto dedo, quanto aos pontos de aplicação, nas mãos direita e esquerda, nas 

muUteres. 

Medidas de força do Média Desvio Padrão Intervalo de confiança 

polegar e quinto dedo (kg) (kg) para a. = 5% (kg) 

FPD1 1 0,54 0,23 0,43 B 0,65 

FPD22 0,63 0,25 0,51 B 0,75 

FPE1 3 0,49 0,20 0,40 B 0,59 

FPE24 0,56 0,27 0,44 B 0,69 

FDDI~ 0,38 0,17 0,31 B 0,47 

FDD26 0,40 0,17 0,32B 0,48 

FDE1 7 0,32 0,13 0,26 B 0,38 

FDE28 0,34 0,14 0,27 B 0,40 
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TABELA 7 - Valores médios da força dos músculos abdutor curto do polegar e abdutor do 

quinto dedo, quanto aos pontos de aplicação, nas mãos direita e esquerda, nos homens. 

Medidas de foa·ça do Média Desvio Padrão Inte1'Valo de confiança 

polegar e quinto dedo (kg) (kg) 

FPD1 1 0,92 0,33 

FPD22 0,98 0,40 

FPE1 3 0,84 0,43 

FPE24 0,93 0,39 

FDD1 0,59 0,25 

FDD26 0,61 0,30 

FDE1 7 0,53 0,26 

FDE28 0,57 0,30 

FPD I= Força do polegar direito medida na falange distai 
2FPD2= Força do polegar direito medida na f.:11ange proxi.mal 
3FPE L= Força do polegar esquerdo medida na làlange distai 
4FPE2= Força do polegar esquerdo medida na falange proximal 
5FDD1 = Força do quinto dedo direito medida na articulaçi'ío inerlàlangeana distai 
Í'DD2= Força do quinto dedo direito medida na articulação inerf.:1langeana proxintal 
7FDE I= F orça do quinto dedo esquerdo medida na articulação inerlàlangeana distai 
8FDE2= Força do quinto dedo esquerdo medida na articulação inerfalangeana proxi.mal 

para a. ;;:; 5% (kg) 

0,78 ~ 1,07 

0,81 ~ 1,16 

0,65 ~ 1,03 

0,75 ~ 1,10 

0,48 ~ 0,76 

0,48 ~ 0,75 

0,41 ~ 0,65 

0,43 ~ 0,70 
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FIGURA 17 - Representação gráfica dos valores da média e do desvio padrão das medidas 
de força obtidas no polegar e quinto dedo nas mulheres e nos homens. 
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3.4- Exame eletromiográfico 

O exame eletromiográfico demonstrou que o músculo abdutor curto do polegar 

(ACP) começa a agir nos primeiros graus de abdução palmar do polegar e o abdutor do 

quinto dedo (AQD) começa a agir tão logo se inicia a abdução do quinto dedo. Houve pouca 

diferença nos valores da força máxima testada nos pontos proximal e distai de aplicação da 

força, tanto para o polegar, como para o quinto dedo (TABELA 8). 

A atividade do flexor radial do carpa (FRC), nos testes de 30%, 50% e 70% da 

força máxima do ACP, é insignificante, ao passo que na atividade máxima do ACP, o FRC 

atua com somente 10% da sua atividade máxima. A atividade do flexor ulnar do carpa 

(FUC) foi nula (músculo em repouso) no teste de 30% da atividade máxima do ACP, 

atingindo atividade mínima (insignificante) nos testes de 50% e 70%; na atividade máxima 

do ACP, o FUC atua com apenas 17% da sua atividade máxima. A atividade do músculo 

palmar (PL) também foi insignificante nos testes de 30%, 50% e 70% da atividade máxima 

do ACP. Durante a atividade máxima total do ACP, o palmar (PL) atuou com apenas 5% da 

sua atividade máxima (TABELA 9). 

TABELA 8 - Valores de força máxima dos músculos abdutor curto do polegar e abdutor do 
quinto dedo 

Músculo 

Medida da força do músculo abdutor curto do 
polegar (ACP) 

Medida da força do músculo abdutor do 
quinto dedo (AQD) 

Leitura da força máxima no 
Indicador 

103 (1,07 kg) 

80 (0,83 kg) 
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TABELA 9 - Atividade da musculatura extrínseca durante a abdução palmar do polegar 

Músculo Atividade do músculo abdutor curto do polegar (ACP) 
30% 50% 70% 100% 

FRC Insignificante 
FUC Repouso 
PL Insignificante 

FRC = Músculo flcxor mdial do corpo 
FUC = Músculo llexor ulnar do carpo 
PL = Músculo palmar longo 

Insignificante 
Ativ. mínima 
lltsignificante 

lltsignificante 
Ativ. mínima 
lltsignificante 

10% 
17% 
5% 

Para o movimento de abdução do quinto dedo, foi testado o músculo flexor ulnar 

do carpo (FUC) nos testes de força máxima total e de 30%, 50% e 70% da força máxima do 

AQD. Observou-se atividade do FUC durante os 30%, 50% e 70% da força máxima do 

AQD, que atingiu 60% da sua atividade máxima no teste de força máxima de abdução do 

quinto dedo (TABELA 10). 

TABELA lO- Atividade da musculatura extrú1seca durante a abdução do quinto dedo. 

Músculo Atividade do músculo abdutor do quinto dedo (AQD) 
30% 50% 70% 100% 

FUC Atividade Atividade Atividade 60% 
FUC = Músculo llexor ulnar do carpo 
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3.5- Análise estatística 

A análise estatística demonstrou que não houve diferença significativa nas medidas 

das distâncias (TABELAS li e 12) Também não houve diferença significativa entre as 

medidas das forças musculares entre as mãos direita e esquerda (TABELAS 13 e 14) 

TA BELA 11 - Correlações das variáveis de todo o gmpo com relação ao comprimento do 
polegar 

Variável Variável Correlação I 

MPD1 MPD2 0,8924 12,5089* 

MPD1 MPE1 0,8730 11,3213* 

MPD2 MPE2 0,9181 14,6469* 

MPE1 MPE2 0,8680 1 1,4720* 

(*) significativo ao nível de 5% de probabilidade 
(ns) não significativo 

TABELA 12 - Correlações das variáveis de todo o gmpo com relação ao comprimento do 
quinto dedo 

Variável Variável Correlação f 

MDD1 MDD2 O, 7733 7, 7132* 

MDD1 MDD3 0,7662 7,5412* 

MDDJ MDEJ 0,8504 10,2217* 

MDD2 MDD3 0,8976 12,8777* 
MDD3 MDE3 0,8134 8,8433* 

MDE1 MDE2 O, 7237 6,6329* 

MDE1 MDE3 0,6815 5,8891* 

MDE2 MDE3 0,7983 8,3829* 

(*) significativo ao nível de 5% de probabilidade 
(ns) não significativo 
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TABELA 13 - Correlações das variáveis de todo o gmpo com relação ao teste de forç-a do abdutor 
curto do polegar 

Variável 
FPD1 
FPD1 
FPD2 
FPE1 

Variável 
FPD2 
FPEl 
FPE2 
FPE2 

(*) significativo ao nível de 5% de probabilidade 
(ns) não significativo 

Correlação 
0.8566 
0.7535 
0.9289 
0.8803 

I 0.4996* 
7.2477* 
15.8640* 
11.7382* 

TABELA 14- Conelações das variáveis de todo o gmpo com relação ao teste de força do abdutor 
do quinto dedo 

Variável 
FDD1 
FDDl 
FDD2 
FDE1 

Variável 
FDD2 
FDEI 
FDE2 
FDE2 

(*)significativo ao nível de 5% de probabilidade 
(ns) não significativo 

Correlação 
0.9109 
0.8683 
0.9232 
0.8839 

13.9619* 
11.0734* 
15.1871* 
11.9545* 
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4.DISCUSSÃO 

A avaliação da força muscular é decisiva no controle de pacientes com lesão 

neurológica, sendo a meU10r maneira de determinar o potencial de reabilitação ftmcional dos 

pacientes, conforme se observa nos pacientes em recuperação. (DITUNNO, SIPSKI, 

POSUNIAK et ai, 1987 e LAZAR, YARKONY, ORTOLANO et ai, 1989). Os testes 

manuais de força muscular são subjetivos, sendo defmidos como métodos de medição semi

quantitativos. Contudo, eles são convenientes e de fácil realização durante a reabilitação 

(SCHW ARTZ, COHEN & HERBISON, 1992), embora dependam do conhecimento, perícia 

e experiência do examinador (KENDALL & McCREARY, 1987). IDDINGS, SMlTH & 

SPENCER (1961) relataram que os testes manuais da força muscular são altamente 

confiáveis, apesar das diferenças de treinamento entre os examinadores e as técnicas de 

exame. 

Poucos estudos tem procurado caracterizar a relação entre a medida manual de 

força muscular manual e a medida através de dinamômetros. BEASLEY (1961) demonstrou 

que há uma correlação muito baixa entre as medidas manuais da força muscular e as medidas 

obtidas com dinamômetros, no que se refere à precisão dos resultados, pois encontrou que 

músculos avaliados com 50% de força normal através do dinamômetro, foram classificados 

como normais ao teste manual . 

SARANTINI, GLEIM, MELVIN et ai. (1980) encontraram 82% de resultados 

semelhantes entre as forças subjetivas e objetivas. SCHW ARTZ, COHEN & HERBISON. 
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(1992) compararam o desempenho dos testes manuais e instnunentais para medir a força 

muscular nos membros superiores, e seus resultados indicaram que a medida instmmental é 

mais rigorosa e fidedigna que a manual, tendo sido capaz de demonstrar o ganho progressivo 

da força com o decorrer do processo de reabilitação. 

Segundo KENDALL & McCREARY (1987), não é difícil testar a força de um 

gmpo muscular através de um sistema de medição instnunentaJ. Todavia, é muito difícil 

desenvolver um sistema capaz de medir isoladamente um músculo, ou detectar um gmpo 

sinérgico. A necessidade da avaliação da função dos músculos abdutor curto do polegar e 

abdutor do quinto dedo da mão, como indicadores do estado funcional dos nervos mediano e 

ulnar, surgiu devido ao grande número de lesões desses nervos no serviço de origem dos 

orientadores deste trabaU10. O seguimento dos pacientes p01tadores de tais lesões, após a 

realização do tratamento específico para cada caso, é baseado em dados clúlicos nem sempre 

acurados, com exceção da eletromiografia ocasionalmente realizada. A eletromiografia, 

apesar de ser um exame invasivo, é relativamente inócuo, mas freqüentemente esbarra na 

resistência dos pacientes, que referem-no como um exame muito desconfortável. Além disso, 

nem sempre os dados obtidos refletem o real estado funcional dos músculos em estudo, pois 

pode não haver correspondência entre o volume de fibras musculares que disparam seus 

potenciais, com a capacidade de produzir contração hannônica e ordenada de todo o 

músculo. Daí surgiu a idéia de medir com a maior precisão possível a força de contração dos 

músculos-alvo de mais fácil isolamento na mão, que são o abdutor curto do polegar e o 

abdutor do quinto dedo. Esses músculos são avaliados rotineiramente nos pacientes 

portadores de lesões, mas sempre contra a força do examinador que, de modo completamente 

subjetivo, lhe atribui um grau . Para que houvesse precisão, o examinador precisaria contar 

com um aparelho capaz de medir especificamente a força daqueles músculos. Por outro lado, 

tal tipo de apareUto inexiste no mercado especializado, razão da proposta deste trabaUto. 

Uma série de instnunentos, baseados na aplicação de strain gauge, estão sendo 

designados para medir a força da mão. Os strain gauges possibilitam constmir apareUtos de 
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dimensões reduzidas e de fácil calibração, que permitem vanar a posição do objeto 

examinado, proporcionando uma avaliação funcional sem causar desconforto (AN, CHAO & 

ASKEW, 1980). Por esse motivo, já de início se optou por um aparelho que utiliza-se esse 

tipo de dispositivo. O objetivo inicial, era desenvolver um apareU10 de pequeno volume e 

peso, que pudesse ser adaptado a uma órtese, a qual pennaneceria confinada à mão, de tal 

modo que não houvesse a influência de nenhum músculo extrútseco nas medidas da 

contração dos dois músculos-alvo, que são intrútsecos. Um protótipo foi desenvolvido com 

essa característica, mas dois problemas surgiram: primeiro, a acomodação órtese nas mãos 

foi difícil, devido à variação individual de tamanho das mesmas, sendo que para algumas ~ 

órtese ficou pequena e para outras ficou grande, causando desconforto durante a realização 

das medidas; segmtdo, a órtese plástica sofria deformação durante os testes, causando 

instabilidade nas medidas influenciando os resultados. Além disso, durante a realização dos 

testes era necessário modificar a posição do antebraço e da mão para as medidas do polegar e 

do quinto dedo, não sendo possível o posicionamento segmtdo a padronização da American 

Society of Hand TI1erapists (A.S.H.T .). Ainda mais, foi necessária a confecção de duas 

órteses, uma para a mão direita e outra para a esquerda, o que revelou-se outro fator de 

dificuldade na realização das medidas. Este método de fixação da mão mantinha o transdutor 

fixo, não permitindo seu deslocamento para o local da realização da medida no polegar e 

quinto dedo das mãos. 

Para resolver essas dificuldades, foi idealizado um novo sistema de fixação para o 

transdutor e para o apoio das mãos, com uma base de material rígido, que não sofre 

deformações, não alterando a estabilidade da medida realizada na ponte de extensometria. O 

suporte para a fixação do transdutor permite um curso grande, tanto na horizontal, como na 

vertical, e também o giro, facilitando a realização das medidas em diferentes tamanhos de 

mãos e em ambas as mãos, que ficam fixadas na base do sistema. 

O primeiro transdutor foi confeccionado de liga de alumínio, mas sofreu 

deformação plástica com pouca carga, não tendo sido capaz de manter sua calibração. 
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Posteriomente, foi utilizado o duralumínio, que mostrou ser sensível às tensões, mas 

deformando-se elasticamente, nos limites de carga impostos nos testes, com o que a 

calibração manteve-se estável. Para maior comodidade e facilidade durante a realização das 

medidas de força, buscou-se desenvolver dois transdutores, sendo um para a mão direita e 

outro para a esquerda. Todavia, observou-se que seria muito difícil manter a mesma 

calibração para os dois, o que dificultaria a leitura e a análise dos resultados, razão porque 

foi utilizado apenas um transdutor. 

Varias alterações e adaptações foram necessárias no transdutor e nos apoios das 

mãos, para melhorar o desempenho do aparelho e aumentar o conforto dos voluntários 

durante a execução das medidas de força. Por exemplo, o ponto de aplicação da força no 

trausdutor era pontiagudo, às vezes causando dor, com o que ocorria perda progressiva nos 

valores da força medida. Em vista disso, foi desenhada uma peça metálica circular, que 

recobria aquela estrutura pontiaguda, eliminando o desconforto. Para melhor acomodação 

das mãos, foi utilizada uma massa moldável entre o apoio e a mão do voluntário, pennitindo 

um maior conforto e melhor posicionamento e acomodação das mãos no aparelho. 

Os apoios das mãos percorrem um caminho na base superior do aparelho afastando 

ou aproximando as mãos do transdutor. Os suportes pennitem o ajuste horizontal, vertical e 

rotacional do transdutor nas falanges proximal e distai do polegar e nas articulações 

interfalangianas proximal e distai do quinto dedo. Esses ajustes conferem grande 

versatilidade ao apareU10, o que ficou comprovado através do cotejamento entre os 

resultados obtidos e as medidas antropométricas do polegar e do quinto dedo em ambas as 

mãos dos voluntários. Disso resultou que o aparelho pode ser utilizado para avaliar mãos de 

diferentes tamanhos . 

Um fator que pode influenciar na obtenção de medidas precisas da força muscular 

da mão, de modo geral, é a posição do membro superior, durante a realização dos testes. 

TERAOKA (1979) encontrou as maiores forças de preensão manual nas medidas realizadas 
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com os examinandos na posição de pé. O autor acredita que o efeito sinérgico de outros 

músculos pode ter contribuído para aumentar a força de preensão durante os testes. 

MA TIITOWETZ, RENNELLS & DONAHOE (1985) foram os primeiros a 

considerar a posição do cotovelo como um fator importante para as medidas da força de 

preensão manual e observaram que maior força era registrada com o cotovelo fletido a 90°. 

BALOGUN, AKOMOLAFE & AMUSA (1991) testaram a força de preensão manual nas 

posições sentado e de pé, com o cotovelo em extensão e em flexão de 90°. Os menores 

valores foram registrados com o examinado sentado e com o cotovelo fletido a 90°. 

KUZALA & V ARGO (1992) avaliaram os efeitos de quatro diferentes posições do cotovelo 

sobre a força de preensão manual, em 46 estudantes de fisioterapia, e observaram que os 

valores médios mais altos foram registrados com o cotovelo em extensão total, e os valores 

mais baixos com o cotovelo em flexão de 135°. 

SU, LIN, ClllEN et ai (1994) avaliaram a força de preensão manual, utilizando-se 

de um dinamômetro Jamar@J , em 80 homens e 80 mulheres, somente no lado dominante, 

alterando a posição do ombro e do cotovelo. Seus resultados demonstraram que a posição do 

ombro interferiu nos valores médios da força, nos dois gmpos, sendo que os maiores valores 

foram observados com o ombro fletido a 180° e o cotovelo em extensão total. 

Buscando a confiabilidade nos resultados, neste trabalho as medidas da força foram 

realizadas seguindo o protocolo sugerido em 1981 pela American Society of Hand 

1l1erapists (A.S .H.T.) para a realização das medidas de força de preensão manual, segundo o 

qual o examinado deve permanecer sentado, com o ombro aduzido, o cotovelo fletido a 90° 

e o antebraço e o punho em posição neutra (FESS & MORAN, 1981). 

Neste trabalho, os testes realizados nos 42 voluntários tiveram tão somente a 

fmalidade de testar o desempenho do aparelho. Os resultados obtidos demonstraram que a 

força dos músculos abdutor curto do polegar e abdutor do quinto dedo é maior nos homens e 

na mão dominante, tanto nos homens como nas mulheres. Além disso, o abdutor curto do 
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polegar é mais forte que o abdutor do quinto dedo, assim como a força medida nos pontos 

mais proximais de aplicação da carga. 

Como não foram encontrados na literatura valores referenciais para a força 

daqueles músculos, os valores aqui obtidos foram comparados com os de outros músculos da 

mão, principalmente da força de preensão. RICE, CUNNINGHAM, PATERSON et ai 

(1989) mediram a força de diferentes gmpos musculares dos membros superiores e 

inferiores, numa população idosa, com idades variando entre 62 e 102 anos, utilizando-se de 

um dinamômetro simples adaptado. Os resultados demostraram que os homens são mais 

fortes que as mullieres, quando se considera a força absoluta. Para cada sexo, a idade foi a 

variável mais importante para a diminuição da força, o peso corpóreo desempenhando um 

papel secundário, ou não significante . 

BOHANNON (1997) mediu a força de contração isométrica de seis movimentos 

dos membros superiores e quatro dos membros inferiores em 106 homens e 125 muUteres, 

utilizando um dinamômetro digital. Observou correlação positiva entre o sexo, o peso e a 

altura e a força, para todos os movimentos. A idade teve correlação significativa com a força, 

na maioria da ações. 

Face a esses resultados globais, considerou-se que os resultados obtidos neste 

trabaU10 são lógicos e estão dentro do esperado, para a população estudada, fato que 

contribui para aumentar a credibilidade do aparelho. 

Outro achado importante, observado durante a realização dos testes com os 

volw1tários, foi a atuação da musculatura extrinseca, representada pelos músculos palmar, 

flexor ulnar do carpo e flexor radial do carpo, no caso do polegar, e do flexor ulnar do carpo, 

no caso do quinto dedo. O estudo eletromiográfico desses músculo, durante os testes num 

volw1tário, demonstrou que a influência dos três primeiros sobre o teste do polegar é mínima 

ou insignificante, o que significa que o músculo abdutor curto do polegar é relativamente 

fácil de ser isolado e que tal isolamento foi adequadamente obtido com o aparelho. 

Entretanto, no caso do teste com o quinto dedo, foi observada uma atividade mais importante 
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do músculo flexor ulnar do carpo, o que significa que o abdutor do quinto dedo é mais difícil 

de ser isolado, mesmo porque este músculo tem uma de suas origens no tendão daquele 

outro. Em testemunho disso, há o fato de que os movimentos realizados pela musculatura 

hipotenar, especialmente durante a abdução do quinto dedo, estão sempre acompanhados da 

contração do músculo flexor ulnar do carpo, com o propósito de estabilizar o osso pisifonue 

(SEDDON, 1975). 
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6.CONCLUSÕES 

A presente pesquisa teve como objetivo desenvolver um aparelho capaz de medir 

com eficiência e precisão as forças dos músculos abdutor curto do polegar e abdutor do 

quinto dedo da mão, em separado, utilizando tecnologia inteiramente nacional e materiais de 

fácil obtenção e baixo custo. 

Na aplicabilidade constatou-se que o aparelho desenvolvido demostrou ser capaz 

de medir a força desses músculos com eficiência . A versatilidade do apareU10 permitiu a 

realização das medidas em diferentes tamanhos de mãos e em ambas as mãos. 

O trabaU10 pode contribuir no diagnóstico das lesões nervosas periféricas, em 

especial para as lesões dos nervos mediano e ulnar, além de auxiliar na avaliação e evolução 

dos programas de reabilitação 
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ANEXO 

PROTOCOLO DE A V ALI AÇÃO E A V ALIAÇÃO DA FUNÇÃO MUSCULAR 

Nome: ---------------------------------------------------
Sexo: Idade: --------------------------------- ---------------

Peso: Altura: -------------
Mão dominante: Data do exame: -----

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

POLEGAR MTCF-IF MTCF-FD 

Direito 

Esquerdo 

QUINTO DEDO MTCF-JFP MTCF-IFD MTCF-FD 

Direito 

Esquerdo 
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MEDIDAS DE FORÇA DO POLEGAR 

DIREITO ESQUERDO 

I" Medida 2' Medida 3' Medida Média I' Medida 2' Medida 3' Medida Média 

FD 

FP 

MEDIDAS DE FORÇA DO QUINTO DEDO 

DIREITO ESQUERDO 

I" Medida 2' Medida 3' Medida Média 1' Medida 2' Medida 3' Medida Média 

IFD 

IFP 
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