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Objetivo: O presente estudo visou analisar as características da curva de força de preensão 

isométrica máxima em indivíduos com artrite reumatoide (AR) e relacioná-las com o sinal 

eletromiográfico dos músculos envolvidos na preensão manual, de forma a elucidar os processos 

envolvidos no movimento da preensão manual e verificar a associação entre os parâmetros da 

curva de força de preensão isométrica máxima vs tempo e a capacidade functional. Método: 

Participaram do estudo 50 indivíduos com AR (Grupo GAR) e 50 indivíduos saudáveis (grupo 

controle – GC), pareados por idade (±5 anos) e sexo com o GAR, selecionados de forma 

intencional. Foram avaliadas: medidas sociodemigráficas, nível de atividade da doença, 

funcionalidade global, e força de preensão manual isométrica máxima (Dinamômetro digital – 

LABIN-UDESC) concomitantemente com a eletromiografia (MIOTEC) dos músculos 

envolvidos na preensão manual. Para todos os indivíduos do estudo foram realizados 3 testes 

força de preensão manual isométrica máxima em cada um dos membros, simultaneamente às 

medidas do sinal eletromiográfico dos músculos flexor superficial dos dedos e extensor comum 

dos dedos. Cada teste teve duração de 10 s, com intervalo de 2 minutos. Para descrição dos dados  

sócio-demográficos, clínicos, parâmetros de força de preensão manual (Força de preensão 

isométrica máxima –Fmax; Tempo para atingir a Fmax –TFmax; Taxa de desenvolvimento da força 

–TDF; Impulso –I) e eletromiográficos (Contração isométrica voluntária máxima do músculo 

flexor superficial dos dedos-CIVMf; Contração isométrica voluntária máxima do músculo 

extensor comum dos dedos-CIVMe;) foram empregadas medidas descritivas (histogramas de 
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frequências para os dados não-paramétricos e média e desvio-padrão para os dados paramétricos). 

Para verificar diferenças entre GC e GAR-baixa, GAR-moderada e GAR-alta atividade na 

funcionalidade global e nos parâmetros de preensão manual foram empregados o teste de 

Kruskall-Wallis (seguido do teste U de Mann-Whitney) e Anova One way com post Hoc de 

Tukey. Para verificar diferenças nos dados eletromiográficos entre GAR e GC foi empregado o 

teste t de Student. A normalidade dos dados foi testada pelo teste de Shapiro-Wilk, e a 

homocedasticidade, pelo teste de Levene. Para verificar associação entre os parâmetros de 

preensão manual e a funcionalidade global efetuaram-se testes de correlação de Spearman. 

Resultados: O GAR apresentou 92% dos indivíduos do sexo feminino e 8% do sexo masculino, 

com idade média de 53,12±12,71 anos. Já no GC, 100% eram do sexo feminino, com  48,6±10,42 

anos. Em ambos os grupos verificou-se predominância de indivíduos casados (63,2% no GAR e 

80,0% no GC) e de etnia branca (86,2% no GAR e 90,0% no GC). A maioria no GAR (44,8%) 

relatou ter ensino fundamental incompleto, já no GC, 40,0% apresentaram ensino superior 

completo, e 40% eram analfabetos. No GAR, 42,3% foram classificados com moderada, 20,6%  

como baixa e 26,8% com alta atividade da doença. A maioria (56,3%) referiu dor generalizada 

como queixa principal, e 35,5% relataram dor associada a edema, a perda de força ou a 

dificuldade de realização de atividades de vida diária, ou a perda de amplitude de 

movimento/rigidez articular. Em ambos os grupos a maioria eram destros. No GAR, 44,8% 

relataram acometimento de mãos unilateral (direita). Verificou-se 100% dos indivíduos do GC e 

60,1% do GAR-baixa com nenhuma incapacidade funcional. No GAR-moderada 55,0% 

apresentaram incapacidade leve (55,0%) e no GAR-alta, 52,0% tinham incapacidade moderada. 

Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas na capacidade funcional total entre todos 

os grupos. Foram verificados maiores valores no parâmetro eletromiográfico contração voluntária 

isométrica máxima no GC em relação ao GAR em ambas as mãos e em ambos os músculos 

estudados (flexor superficial dos dedos e extensor comum dos dedos). Adicionalmente, observa-

se que a medida que a atividade da doença é maior, verificam-se menores valores de Fmax em 

ambas as mãos. Constataram-se diferenças significativas nos parâmetros Impulso (mão esquerda) 

entre o GC e o GAR-alta e no TFmax (mão direita) entre os grupos GAR-alta e GAR-moderada, 

evidenciando perda da força global dos indivíduos, a medida que a atividade da doença é maior. 

Foram observadas correlações significativas e negativas entre o nível de atividade da doença e os 

parâmetros Fmax e I (mão esquerda) bem como com TDF (mão direita), indicando que à medida 

que o nível de atividade da doença é aumentado, ocorre uma diminuição na força máxima e na 

força global do paciente. Foram observadas correlações significativas e negativas entre a 

funcionalidade global e os parâmetros Fmax e I (mão esquerda) bem como com Fmax e TDF 

(mão direita), o que evidencia que à medida que a funcionalidade do paciente aumenta, ocorre 

uma diminuição na força máxima e na força global do paciente.  Os resultados obtidos até o 

momento demonstram que outros parâmetros, além do parâmetro Fmax, apresentam correlação 

como nível de funcionalidade global dos indivíduos, evidenciando que estes parâmetros podem 

ter uma sensibilidade e especificidade maior que a Fmax para detectar as perdas de 

funcionalidade de membros superiores que acometem aos indivíduos com AR.  
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