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Dinamômetro

Dinamômetro Manual Adaptado: Medição de Força Muscular do Membro Inferior

GUIMARÃES, R. M.; PEREIRA, J. S.; BATISTA, L. A.; 
SCIANNI, C. A. Dinamômetro manual adaptado: me-
dição de força muscular do membro inferior. Fitness & 
Performance Journal, v. 4, n. 3, p. 145 - 149, 2005

Resumo - O estudo tem como objetivo adaptar 
o dinamômetro manual para a avaliação da força 
muscular do tornozelo, verificando sua confiabili-
dade, objetividade, praticidade e custo. Participa-
ram do estudo vinte e sete indivíduos saudáveis. 
Utilizou-se o dinamômetro manual adaptado, 
com medição da força isométrica em Kgf do mús-
culo solear. Para confiabilidade e objetividade 
do teste foram realizados teste-t de Student e 

coeficiente de correlação de Pearson. Não houve 
diferença significativa para objetividade nem para 
confiabilidade. Verifica-se p<0,05 entre todas as 
medidas realizadas. Assim, o dinamômetro manual 
adaptado é um instrumento fidedigno, confiável, 
mais prático e de menor custo, podendo ser apli-
cado nas áreas de fisioterapia e educação física.

Palavras-chave: Sistema motor, dinamômetro 
manual adaptado, força muscular, avaliação, va-
lidação.
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A medição é o principal veículo para se obter informação, seja 
em uma situação complexa ou simples, tal como uma investiga-
ção científica sofisticada. Quanto maior a precisão na medição, 
maior fidelidade ou confiança o investigador pode depositar 
nesses dados [1].

A força muscular é definida como uma força que um músculo 
ou grupos musculares podem exercer contra a resistência em 
um esforço máximo. É qualquer interação de impulso ou tração, 
entre dois objetos, que faça com que um objeto acelere positiva 
ou negativamente. Os objetos se movem quando sofrem uma 
força maior que a resistência ao movimento proporcionada pelo 
objeto, segundo os princípios de Newton. A força, portanto, 
produz mudanças no estado de um objeto que é empurrado 
ou tracionado. Uma força pode produzir movimento, parar o 
movimento, acelerar positiva ou negativamente, ou mudar a 
direção de um objeto [2,3].

Como as forças são vetores elas têm magnitude e direção. Além 
destas características, têm outras duas igualmente importantes: 
o ponto de aplicação e a linha de ação, que influenciam dire-
tamente os diferentes tipos de movimento [3]. 

A maioria das aplicações de força no movimento humano causa 
movimentos de translação e rotação simultâneos. É raro uma 
força ou um sistema de forças causar pura translação.  Quando 
uma força é aplicada de modo a causar uma rotação, o produto 
daquela força e a distância perpendicular à sua linha de ação 
é denominado torque ou momento de força. Um torque não 
é uma força, mas a efetividade de uma força para causar uma 
rotação. A tendência de uma força para causar rotação de um 
eixo específico é definida como torque. O cálculo matemático 
de torque é: T = F x r, onde T é torque, F é a força aplicada 
em newtons, e r é a distância perpendicular, em metros, entre 
a linha de ação da força e o ponto pivô. Como o torque é o 
produto de uma força expressa em newtons e uma distância 
expressa em metros, o torque utiliza como unidade de medida:  
newtons-metro (N-m) [2,3].

Um dos principais propósitos da reabilitação física é recuperar os 
indivíduos que têm suas atividades de vida diária comprometi-
das. Numerosos danos, incluindo diminuição da força muscular, 
podem contribuir para a limitação funcional. O fortalecimento 
muscular tem sido o foco de muitas pesquisas, atualmente [4]. 
Sua avaliação, realizada através da força, pode ser mensurada 
de diversas maneiras, sendo que uma delas é a utilização de 
dinamômetros, que podem ser manuais, isocinéticos e grip 
force. O dinamômetro manual mede a força muscular máxima 
isométrica,  enquanto o isocinético mede a contração muscular 
máxima de encontro à força conhecida, na posição padronizada 
[2, 3]. Outras mensurações são incluídas como: Lateral Step Test; 
Medical Research Council (MRC) [6].

Estudo comparando o dinamômetro isocinético e o dinamômetro 
manual na avaliação do reflexo e não-reflexo provocado no mús-
culo pelo alongamento resistido em indivíduos com espasticidade 
mostra que os resultados obtidos eram equiparados para ambos 
os dinamômetros, sendo confirmada a validade do dinamômetro 
manual pela avaliação dos componentes do reflexo e não-reflexo  
da hipertonia espástica através da eletromiografia [7].

O dinamômetro manual foi utilizado em um estudo retrospectivo 
utilizando dinamômetro manual para mensurar a força de ex-
tensão de joelho na melhora da deambulação independente em 
107 pacientes em reabilitação aguda.  Um dinamômetro digital 
Ametek Cadet foi usado para mensurar a força isométrica da 
extensão do joelho dos indivíduos, enquanto eles sentavam verti-
calmente com os joelhos à 90º. Durante o teste, o dinamômetro 
era segurado sobre a perna, estacionado e perpendicular, bem 
próximo do maléolo. A força máxima durante 3 a 4 segundos 
era marcada em Newtons; esta força era normalizada de acordo 
com o peso corporal (expresso em porcentagem). O coeficiente 
de correlação entre a caminhada independente e a diferença 
de força mensuradas foi de .414 para .585. No movimento de 
sentado para de pé, houve aumento do coeficiente de corre-
lação com a caminhada independente (r =.585). Entretanto, 

RESUMEN 

Dinamómetro manual adaptado: medición de la fuerza 
muscular del miembro inferior

El estudio tuvo como objetivo adaptar el dinamómetro manual en la evaluación 
de la fuerza muscular del pie, para verificación de su confianza, objetividad, 
practicidad y costo. Participaron veinte siete personas saludables. Se utilizó 
el dinamómetro manual adaptado, que mide la fuerza isométrica en kgf del 
músculo sóleo. Para confianza y objetividad fueron realizados test-t de Student 
y coeficiente de correlación del Pearson. No hubo diferencias significativas 
para la objetividad y la confianza. Basados en los resultados se verifica p< 
0,05 entre todas las medidas realizadas. Se demuestra así que, el dinamómetro 
manual adaptado es un instrumento eficiente, fiable, práctico y de mucho 
menos costo. Es posible ponerlo en práctica en las áreas de la fisioterapia y 
educación física.

Palabras - claves: Sistema motor, dinamómetro manual adaptado, fuerza 
muscular, evaluación, validación

ABSTRACT

Adapted hand-held dynamometer: strength measurement 
of lower limb

The purpose of this study was to adapt a hand-held dynamometer to the 
measurement of ankle strength, evaluating his reliability, objectivity, practicity 
and cost. Twenty seven healthy subjects were studied. The isometric strength of 
solear muscle was measured with the adapted hand-held dynamometer. Student 
T-test and a Pearson correlation coefficient were used for verifing reliability and 
objectivity. There was no significant difference for reliability and objectivity 
results. With a value of p< 0,05 for all measures, the study support that the 
adapted hand-held dynamometer is a reliable and valid instrument, with high 
consistency results, with better access, if compared to isokinetic dynamometer, 
and it is also more practical and priceless, being applied for Physical Therapy 
and Physical Education.

Key-words: Motor system,  hand-held dynamometer, muscle strength, evalu-
ation, validation

INTRODUÇÃO
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uma combinação da performance do sentado para levantado 
e da força da extensão total do joelho ofereceu uma melhor 
aplicação da caminhada independente (r = .617) [5]. 

Para avaliar o torque dos principais grupos musculares dos mem-
bros inferiores e do tronco, utilizou-se o dinamômetro manual, 
medindo-se os índices de torque isométrico máximo contra a 
plataforma do aparelho com sustentação por 4 a 5 segundos. 
Houve a conversão em Newton-metro (N.m) com correção da 
gravidade. Após o treinamento, foram observados valores de 
torque significativamente maiores que os iniciais em todos os 
grupamentos musculares avaliados, sendo que os ganhos obser-
vados no lado afetado (35,85%) foram maiores que os do lado 
não afetado (27,42%) [8]. 

Pesquisa realizada com dinamômetro analógico adaptado (DAA), 
adaptando uma cadeira flexo-extensora, mostrou que esse 
instrumento é acessível e prático, capaz de avaliar o torque dos 
músculos quadríceps femoral e isquiotibiais [9].

Tarefas de risco em pessoas idosas podem ser evitadas com 
controle postural através de aumento do componente de força 
muscular, medido através do dinamômetro manual [10].

Os músculos do pé proporcionam energia cinética e potencial, 
na medida em que criam o movimento e perdem energia mais 
tarde, no momento em que absorvem o movimento. Têm um 
papel importante na sustentação de impactos de magnitude 
muito elevada. Os ligamentos e tendões dos músculos armaze-
nam parte da energia para retornar posteriormente. O tendão 
de Aquiles é um exemplo, podendo armazenar 37 joules (J) 
de energia elástica. A maior parte da força de flexão plantar é 
exercida pelo tríceps sural composto pelo gastrocnêmio e sóleo. 
O gastrocnêmio, sendo biarticular, age também como flexor de 
joelho, sendo mais efetivo como flexor plantar com o joelho 
estendido e o quadríceps ativado. O sóleo, denominado “boi de 
carga” da flexão plantar, é mais achatado que o gastrocnêmio e 
é também flexor plantar predominante na postura de pé [2,3]. 

O músculo mais forte do tornozelo e do pé é o tríceps sural, 
devido à grande massa muscular que contribui com o movimento 
de flexão plantar, mas também se relaciona ao fato de os flexores 
plantares serem usados preferencialmente para trabalhar contra 
a gravidade e manter a postura ereta, controlando a descida até 
o solo ou ajudando na propulsão. Mesmo em pé, os flexores 
plantares, especificamente o sóleo, se contraem para controlar 
a dorsiflexão presente na postura em pé [2,3].

Assim, elaboramos um estudo adaptando o dinamômetro manual 
na avaliação da força muscular, para mensurar a força muscular 
do pé e, após análise dos resultados, verificar sua confiabilidade, 
objetividade, praticidade e custo.  

METODOLOGIA

AMOSTRA
A amostra foi composta por 27 indivíduos, sendo 9 do sexo 
masculino (33,3%) e 18 do sexo feminino (66,7%), com idades 
entre 30 a 65 anos.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Indivíduos saudáveis, sem patologias diagnosticadas no tor-
nozelo, sedentários ou ativos, mas que não participassem de 
competições. Aposentados ou indivíduos que trabalhavam 
assentados.

MATERIAIS

Dinamômetro manual adaptado da marca Takei Physical 
Fitness Test Grip-D, Grip Strength Dynamometer T.K.K. 5101 
Made in Japan, que mede força isométrica em Kg/Newton 
do músculo solear, utilizando o  protocolo para avaliação da 
força do músculo solear.

Goniômetro da marca Carci.

2 canetas laser da marca Hi-Output.

Plataforma de alumínio adaptada para o dinamômetro 
manual.

Fita métrica da marca Aquarela.

MÉTODOS

Protocolo de teste de validade e objetividade do dinamômetro 
manual adaptado para teste da força muscular do músculo 
solear.

01) AVALIADORES: dois avaliadores com formação em  
Fisioterapia.

02)  AVALIADOS: 27 indivíduos saudáveis entre 30 e 65 anos. 
Cada avaliado se submeteu a um processo de dois testes com 
cada um dos avaliadores.

03)  DATA/LOCAL/HORÁRIO: todos os pacientes foram avalia-
dos na mesma semana, local e horário.

04) DESCRIÇÃO DO DINAMÔMETRO ADAPTADO: O di-
namômetro foi colocado em um adaptador de alumínio com 
duas traves laterais, ligadas por uma trave superior e fixadas a 
uma plataforma. A trave superior possuía duas aberturas, uma 
superior para o encaixe do dinamômetro e uma anterior para 
o encaixe de uma trava de alumínio. O dinamômetro tinha sua 
parte superior fixa, ficando sua parte inferior livre. A trava de 
alumínio fixou a alça móvel do dinamômetro, alça esta respon-
sável pela transmissão da força que é medida pelo dinamômetro 
(Fig. 1). O indivíduo posicionou a parte distal e anterior da coxa 
embaixo desta extremidade livre, estando o joelho em noventa 
graus de flexão e os pés apoiados na base, conforme será descrito 
abaixo. Dessa forma, ao realizar uma flexão plantar, a força do 
movimento foi transmitida à coxa do paciente que acionou o 
mecanismo de medição de força do dinamômetro. As traves 
laterais do adaptador foram ajustadas para se adequar ao tama-
nho da perna de cada paciente. Inferiormente a cada uma delas, 
existia um encaixe de alumínio para a colocação de uma caneta 
laser, no intuito de se ter um adequado posicionamento do eixo 
do tornozelo. Na plataforma do adaptador, uma fita métrica foi 
fixada para se medir o tamanho do braço de alavanca para a 
realização do movimento e, assim, realizar o cálculo do torque 
e da força muscular (Fig. 2).

05) UTILIZAÇÃO DO DINAMÔMETRO: ETAPAS

Inicialmente, todos os indivíduos da amostra receberam expli-
cações sobre a forma como seriam testados e, concordando, 
assinaram um termo de livre consentimento, que explicava os 
procedimentos realizados. Todos passaram por uma avaliação, 
que constava de anamnese com os dados pessoais e o exame 
cinesio-funcional. Os indivíduos foram questionados sobre: 
idade,  desempenho de atividade física (quantas vezes por 
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semana), dominância dos membros inferiores, presença de 
quadro álgico nas articulações dos pés, tornozelos e joelhos e 
profissão. Em seguida, os indivíduos foram instruídos a colocar 
uma bermuda, deixando os membros inferiores livres, a tirar os 
sapatos e as meias e a posicionar o pé dominante na base da 
plataforma de alumínio. Houve uma demonstração antes do 
início dos testes.

1º) indivíduo assentado em uma cadeira com altura do as-
sento regulável, sem braços, não encostando o tronco no 
apoio;

2º) os braços do indivíduo ficaram livres ao longo do 
corpo;

3º) dinamômetro adaptado à frente do paciente, porém o 
visor virado para o lado oposto, ou seja, para o avaliador;

4º) indivíduo apoiou o pé descalço do membro dominante 
a ser testado na plataforma, com a caneta laser acesa apon-
tando para o maléolo lateral;

5º) as laterais foram ajustadas de acordo com a altura da 
perna de cada indivíduo. O pé, o joelho e quadril ficaram 
à 90º medidos através do goniômetro e a parte inferior do 
dinamômetro ficou apoiada no joelho, sendo que houve 
uma proteção de borracha entre o dinamômetro e o joelho 
que ficou bem encaixada;

6º) cada avaliador mediu com a régua do goniômetro a distân-
cia do retropé  e do antepé (entre o eixo  do maléolo lateral 
até o calcâneo e a cabeça dos metatarsos, respectivamente), 
antes de todas as repetições, sendo que os valores foram 
sempre os mesmos entre os dois avaliadores;

7º) o avaliador que não fez o teste estabilizou o dinamômetro 
no chão, apoiando o pé sobre a plataforma atrás; 

8º) os avaliadores instruíram os pacientes a realizar uma flexão 
plantar com o máximo de força possível, utilizando comando 
verbal para estimular o paciente;

9º) foram realizadas duas repetições conforme orientado no 
manual do equipamento, 

10º) os valores registrados pelos dois avaliadores não pode-
riam ter diferenças estatísticas significativas para p<0,05.  

06) CÁLCULO DA FORÇA DO MÚSCULO SÓLEO

Fp = Fm x  r1/ r2 , [9,10] aonde  Fp é o resultado da força exercida 
pelo músculo sóleo, obtido pela multiplicação de Fm , que é a 
força isométrica registrada pelo dinamômetro em Kg/Newton, 
por r1, que é a distância  entre o maléolo lateral ao final do an-
tepé (braço de momento da força em metros), somada com a 
distância entre o maléolo lateral e o final do retropé (braço de 
momento da força em metros), e dividida por  r2,  que  é a dis-
tância do maléolo lateral ao final do antepé (braço de momento 
da força em metros). 

RESULTADOS

Com o objetivo de verificar a confiabilidade (consistência) do 
teste, que consiste em um mesmo avaliador repetir o mesmo 
teste no mesmo grupo de indivíduos e, comparando seu próprio 
resultado, verificar a existência ou não de correlações signifi-
cantes, foram realizados teste-t de Student e o coeficiente de 
correlação de Pearson [1,11].

Ao analisar as duas medidas A e B obtidas pelo avaliador número 
1 não se registrou diferença significativa ao nível 5%  ao realizar 
o teste t, sendo o t calculado = 0,438426 e o t crítico, tabelado 
= 1,705616, além da Correlação de Pearson = 0,977092, e as 
médias de 67,80889 e 67,54815 [1,11].

A B A C
 Variável 1 Variável 2  Variável 1 Variável 2

Média 67,80889 67,54815 Média 67,80889 67,18889
Variância 210,3926 196,8082 Variância 210,3926 210,5125
Observações 27 27 Observações 27 27
Correlação de Pearson 0,977092 Correlação de Pearson 0,955108
Hipótese da diferença de média 0 Hipótese da diferença de média 0
Gl 26 Gl 26
Stat t 0,438426 Stat t 0,741132
t crítico uni-caudal 1,705616 t crítico uni-caudal 1,705616

Teste-t: duas amostras em par para médias
B D C D
 Variável 1 Variável 2  Variável 1 Variável 2

Média 67,54815 67,0263 Média 67,18889 67,0263
Variância 196,8082 214,1838 Variância 210,5125 214,1838
Observações 27 27 Observações 27 27
Correlação de Pearson 0,969648 Correlação de Pearson 0,97883
Hipótese da diferença de média 0 Hipótese da diferença de média 0
Gl 26 Gl 26

 Stat t 0,75701 Stat t 0,281521
t crítico uni-caudal 1,705616 t crítico uni-caudal 1,705616

TABELA 1
TESTE-T DUAS AMOSTRAS EM PAR PARA MÉDIAS
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Ao analisar as duas medidas A e C obtidas pelos avaliadores 
número 1 e número 2, não se registrou diferença significativa ao 
nível 5%  ao realizar o teste t, sendo o t calculado = 0,741132 e 
o t crítico, tabelado = 1,705616, além da Correlação de Pearson 
=  0,955108 e as médias de 67,80889 e 67,18889 [1,11].

Ao analisar as duas medidas B e D obtidas pelos avaliadores 
número 1 e número 2 não se registrou diferença significativa ao 
nível 5%  ao realizar o teste t, sendo o t calculado = 0,75701 e o 
t crítico, tabelado = 1,705616, além da Correlação de Pearson 
=  0,969648 e as médias de 67,54815 e 67,0263 [1,11].

Ao analisar as duas medidas C e D obtidas pelo avaliador número 
2, não se registrou diferença significativa ao nível 5%  ao realizar 
o teste t, sendo o t calculado = 0,281521 e o t crítico, tabelado 
= 1,705616, além da Correlação de Pearson = 0,977092, e as 
médias de 67,80889 e 67,54815 [1,11].

Através do coeficiente de correlação,  inclui-se a segurança e 
a objetividade de um teste. Uma correlação dentro da faixa r 
= 0,90 a 0,99 indica um acordo excelente entre as variáveis. 
Observando os resultados acima, podemos notar que os co-
eficientes de correlação de Pearson ficaram dentro da faixa 
descrita [1,11].

Com base nos resultados investigados estatisticamente, verifi-
ca-se que não há diferença significativa entre todas as medidas 
realizadas, ficando desta forma p < 0,05. Assim, conclui-se que 
o dinamômetro manual adaptado é um instrumento fidedigno 
e confiável, apresentando um índice de alta consistência nos 
resultados.

DISCUSSÃO

Este estudo demonstra que o dinamômetro manual adaptado 
mensura de forma fidedigna e consistente a força do músculo 
sóleo em indivíduos saudáveis. Como demonstrado pelo coe-
ficiente de correlação de Pearson A e B = 0,97; A e C = 0,95; 
B e D = 0,96 e C e D = 0,97, e quanto mais próximo de 1 
melhor a correlação[ 1,11]. Apesar da pouca diferença entre 
as medidas, as mais altas estavam entre as obtidas pelo mesmo 
avaliador [1,11].

Considerando que o t calculado do t-student entre A e B = 0,43; 
A e C = 0,74; B e D = 0,75 e C e D = 0,28 registraram valores 
menores que o t tabelado dentro do esperado, os valores entre 
as duas medidas dos avaliadores número 1 (A e B) e 2 (C e D) 
foram ainda mais baixos do que os valores das medidas entre os 
avaliadores, sendo que as medidas do avaliador número 2 foram 
as menores em relação às demais (C e D = 0,28). As medidas 
entre os avaliadores foram mais altas, mas também ficaram bem 
próximas (A e C = 0,74) e (B e D = 0,75) [1,11].

As médias da força muscular da primeira medida (A = 67,80)  
e da segunda medida (B = 67,54) do avaliador número 1 
apresentam grande consistência; do mesmo modo, as médias 
da primeira medida (C = 67,18) e da segunda medida (D = 
67,02) do avaliador número 2 também demonstram grande 
consistência devido à proximidade entre ambas. As médias das 
primeiras medidas dos avaliadores número 1 e número 2, (A = 

67,80) e (C = 67,18), respectivamente, mostraram-se próximas, 
indicando fidedignidade. O mesmo ocorreu com as médias da 
segunda medida dos dois avaliadores (B = 67,54) e (D = 67,02), 
também demonstrando fidedignidade [1,11].

Dinamômetros isocinéticos computadorizados são freqüente-
mente usados em pesquisas com o propósito de avaliar força 
muscular de forma mais objetiva; porém, além de requerem 
muito tempo e espaço, exigem custos altíssimos. Eletromiografias 
confirmam a validade de dinamômetros manuais [7,12].

CONCLUSÃO

A partir do presente estudo e do protocolo estabelecido por 
nós, demonstrou-se que o dinamômetro manual adaptado é 
um instrumento fidedigno, consistente e de grande aplicação na 
mensuração objetiva da força muscular do solear em indivíduos 
saudáveis. Assim sendo, o dinamômetro manual parece ser um 
instrumento de melhor acesso que os dinamômetros isocinéticos, 
mais prático e de muito menor custo, representando mais um 
arsenal para as áreas de fisioterapia e educação física, com pos-
sibilidade de ser aplicado na avaliação de pacientes neurológicos 
que sofreram AVE e que, como seqüela, apresentam acentuada 
fraqueza muscular.
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