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Resumo  
Introdução: A mensuração da força de preensão da mã o é um dos elementos básicos da 
pesquisa sobre o movimento, a força e a capacidade manipulativa da mão. Sendo 
frequentemente utilizada no cenário clínico como um  indicador de força física global e 
saúde. Vários instrumentos foram projetados para me nsurar a força de preensão palmar, no 
entanto, os dados não tem sido confiáveis e poucos são os estudos publicados sobre a 
confiabilidade dos testes quantitativos, além de se us resultados serem conflitantes, 
principalmente em relação ao formato da empunhadura . Objetivos: Identificar a força 
máxima de preensão isométrica utilizando os dinamôm etros Jamar®, Takei® e o Transdutor 
Manual EMG System do Brasil acoplado à empunhadura modificada e dessa forma verificar 
a correlação entre esses instrumentos. Metodologia:  Participaram deste estudo 18 
voluntários saudáveis, com idade 20,0 ±1,3 anos, se m doença musculoesquelética ou 
traumas nos membros avaliados. A avaliação da força  muscular de preensão foi realizada 
com os dinamômetros Jamar® e Takei® e o dinamômetro  com transdutor de força EMG 
System do Brasil acoplado à empunhadura modificada.  Resultados: Os resultados 
demonstraram que existem diferenças nos valores de força de preensão manual entre os 
instrumentos Takei® e Transdutor de força quando co mparados ao dinamômetro Jamar®. 
Os dinamômetros Takei® e Transdutor de força mostra ram-se semelhantes para o grupo 
feminino. Conclusão: Foram constatadas diferenças e statisticamente significativas entre os 
valores de força de preensão manual dos instrumento s quando comparados ao 
dinamômetro Jamar®. Os dinamômetros Takei® e Transd utor de força se mostraram 
semelhantes para a amostra estudada. 
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