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1. Resumo 

Este projeto descreve uma proposta para implementação de um sistema 

aprimorado para medição da força de preensão, partindo do trabalho Equipamento 

para Medição de Força de Preensão Palmar desenvolvido em 2012 no LABCIBER 

(Laboratório de Biocibernética e Engenharia de Reabilitação). Após revisão 

bibliográfica será elaborado um protótipo que consistirá de um sistema embarcado 

contendo uma célula de carga, um circuito amplificador, uma placa de aquisição e 

um instalador do driver para computadores, visando torná-lo um equipamento 

compacto e de fácil locomoção para a realização de sessões de medidas em 

pacientes. 

 

2. Introdução 

A medição de força de preensão palmar era utilizada para a análise clínico-

funcional da mão e punhos de pacientes que sofrem de patologias e doenças em 

nervos, que são a maioria dos casos dentre as possíveis causas de fraqueza nas 

mãos [5]. Estudosrecentes mostram que a força de preensão palmar pode ser 

influenciada por diversos fatores, como: idade [1][2], gênero [1][2], dominância lateral 

[2], a densidade mineral óssea (DMO) [2][4], o estado nutricional [2], funcionalidade 

corporal geral [2], postura [2][3], entre outros. 

É de extrema importância ter um meio eficiente de coleta de dados desta 

medição para análise capaz de retornar medidas que permita diagnosticar causas 

sobre problemas enfrentados por pacientes relacionadosà força de preensão. 

 

3. Objetivo  

Este projeto tem como escopo estudar e aplicar os conhecimentos de 

Engenharia de Instrumentação Biomédica para desenvolver um equipamento em 

sistema embarcado capaz de realizar medições da força de preensão palmar 

expondo em tabelas e gráficos, arquivá-las e compartilhá-las como banco de dados 

com outras clínicas, que também utilize desse mesmo sistema, tornando o método 

de avaliação da força de preensão mais eficiente e eficaz. O equipamentopoderá 

manter-se conectado à internet para compartilhamento de informações. 

 

4. Metodologia 



Será elaborada revisão bibliográfica sobre o método de medição de força de 

preensão palmar e Engenharia de Instrumentação Biomédica para criar 

equipamentoque auxiliem a coleta, tratamento, registro e disponibilização das 

informações elaborando um protótipo de um equipamento com estas 

funcionalidades. 

 

5. Desenvolvimento 

Para alcançar o escopo traçado, o desenvolvimento deste trabalhoserá 

dividido em 5 partes, conforme descrito a seguir: 

I. Célula de Carga : consiste de uma manopla carregada de extensômetros 

(strain-gauge), tal que, ao alimentar e pressionar a célula de carga varia-se a 

resistência dos extensômetros, gerando então uma variação de tensão na 

saída, que futuramente será processada e dando os valores da medição. 

II. Circuito Analógico : exerce o papel de amplificador de instrumentação e filtro 

para retirar ruídos no sinal, antes do mesmo ser digitalizado e processado. 

III. Placa de Aquisição : o sinal de saída dos estágios anteriores deve ser 

passado de analógico para digital e processados de forma a transformar os 

dados recebidos em Volts para valores dados em Newtons. 

IV. Interface Gráfica : programada em linguagem Python, responsável por 

desenhar os gráficos e mostrar os valores em tabelas para possibilitar uma 

fácil interpretação e análise, gerando um banco de dados para futuras 

análises e comparações de resultados. 

V. Aplicação para Web:para possibilitar o compartilhamento do banco de dados 

gerados por sessões de medições de força de preensão palmar em todas as 

clínicas que possuam este equipamento, será desenvolvida a Aplicação para 

Web. Deve-se levar em consideração, também, a segurança destes dados, 

ou seja, para acesso e edição de dados deste aplicativo, o usuário deverá ter 

uma conta com usuário e senha. 

Após o desenvolvimento completo do Sistema de Medição e Análise de Força 

de Preensão Palmar, será validado sua eficiência como meio de avaliação da força 

de preensão, através de testes em clínicas, laboratórios ou na própria universidade 

em que estiver sendo desenvolvido o trabalho. 

 

6. Resultados Preliminares 



Em todas as literaturas encontradas a respeito, concluiu-se que não há um 

grande avanço no método de medição da força de preensão. Até o momento, já 

foram desenvolvidos dinamômetros hidráulicos (JAMAR) considerados como padrão 

para o teste de FPM; os pneumáticos que medem a pressão, logo dependem da 

área onde a força é aplicada, podendo sofrer alterações de medida dependendo do 

tamanho da mão; e também os digitais que permitem a avaliação da curva força x 

tempo, o que proporciona outros parâmetros para análise da força, como por 

exemplo, tempo para atingir a força máxima, taxa de fadiga e área sob a curva, entre 

outros. [6] 
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