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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O presente estudo teve 
como objetivo fazer uma revisão na literatura sobre a rela-
ção entre a força de preensão manual e o diabetes mellitus 
(DM). 

CONTEÚDO: Foi realizada uma pesquisa utilizando as 
bases de dados MedLine, SciElo, BIREME, LILACS e dire-
tório CAPES utilizando-se os descritores: força de preensão 
palmar, função manual, dinamometria, desordens muscu-
loesqueléticas e diabetes mellitus, publicados até fevereiro 
de 2009. 

CONCLUSÃO: Na literatura atual, poucas referências re-
lacionam diretamente a avaliação da força de preensão pal-
mar como um elemento de avaliação clínica em diabéticos. 
Os resultados demonstram que há um declínio na força de 
preensão palmar em pacientes com diabetes mellitus.

Descritores: desordens musculoesqueléticas, Diabetes 
Mellitus, função manual, preensão palmar.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The present study 
has been the objective to do a literature review about the 
relation between handgrip strength and diabetes mellitus 
(DM). 
CONTENTS: It was done a review with the basis of data 
MedLine, SciElo, BIREME, LILACS and in the CAPES 
directory using the keywords: handgrip strength, diabetes 
Mellitus, hand function, dynamometry and musculoskel-
etal disorders published until February 2009. 
CONCLUSION: In the actual literature few references 
relates directly the evaluation of handgrip strength as an 
element of clinical evaluation in diabetics. The results show 
that there is a decrease in the handgrip strength in patients 
with diabetes Mellitus.
Keywords: Diabetes Mellitus, hand function, handgrip 
strength, musculoskeletal disorders

INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus (DM) é um grupo de doenças metabóli-
cas caracterizadas pela hiperglicemia resultante da abolição 
da secreção de insulina, da imperfeição da ação da insulina 
ou de ambos1. A grande maioria dos casos de diabetes per-
tence a duas categorias etiológicas: diabetes do tipo I, onde 
há destruição das células beta do pâncreas levando a uma 
deficiência total de insulina e do tipo II, caracterizada pre-
dominantemente pela resistência à insulina1,2.
A prevalência mundial de diabetes foi estimada, de acordo 
com estudo de Wild e col.2 em 4,4% da população geral 
para o ano de 2030, o que significa uma projeção de 366 
milhões de diabéticos em todo o mundo. No Brasil vem 
acontecendo significativa elevação da sua prevalência, prin-
cipalmente do diabetes do tipo II, já que fatores como taxas 
de sobrepeso e obesidade, alterações de estilo de vida e o 
envelhecimento populacional aumentam na mesma pro-
porção3.
De acordo com Toscano e col.4, os custos para cada novo 
caso diagnosticado de DM são significativos e serviços de 
atenção primária são necessários num contexto de organi-
zação de um sistema de saúde.
A hiperglicemia crônica consequente do diabetes está asso-
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ciada às lesões e disfunções de vários órgãos, especialmente 
olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. Essas com-
plicações podem causar morbidade e mortalidade prematu-
ras e levar à sérios problemas sociais e econômicos1,5.
O diabetes mellitus está associado com várias desordens 
musculoesqueléticas, e apesar de a patofisiologia não ser 
ainda bem elucidada sugere-se que alterações no tecido 
conjuntivo, vasculopatia, neuropatia, ou a combinação de 
vários desses fatores sejam os responsáveis por essas alte-
rações6. 
As complicações musculoesqueléticas intrínsecas do diabe-
tes mellitus incluem a mobilidade limitada das articulações, 
a síndrome da mão enrijecida e o infarto muscular diabé-
tico. Outras desordens musculoesqueléticas têm incidência 
aumentada no DM como a doença de Dupuytren, a cap-
sulite de ombro, a artropatia neuropática, osteopenia (no 
caso do diabetes tipo I), tenossinovite dos flexores, artrite 
séptica, neuropatia proximal aguda, piomiosite e há uma 
possível associação com osteoartrite e síndrome do túnel 
do carpo6.
Os testes de força de preensão palmar são convenientes, 
seguros e não necessitam de grandes equipamentos ou de 
alto custo. Dessa forma, a força de preensão palmar tem 
sido utilizada como indicador de força muscular geral7,8, 
inclusive em pacientes diabéticos5. 
O declínio na função motora, incluindo um decréscimo na 
força e no desempenho muscular, leva à redução da autono-
mia evidenciada na realização das atividades de vida diária 
como caminhar, subir escadas e sentar ou levantar de uma 
cadeira, principalmente em idosos9.
A força de preensão palmar pode ser um representativo da 
força muscular geral devido a sua alta correlação com ou-
tras mensurações de força, incluindo músculos envolvidos 
na flexão do cotovelo, na extensão do joelho e na flexão e 
extensão do tronco7,8.
A habilidade de realizar uma preensão ou manipular um 
objeto pode ser a mais importante função da mão, sendo 
assim, torna-se cada vez mais importante o conhecimento 
das mudanças da força muscular e da perda funcional, já 
que a expectativa de vida está aumentando, bem como a 
incidência de doenças crônico-degenerativas como o dia-
betes2. 
Foi realizada uma pesquisa eletrônica da literatura utilizan-
do as bases de dados MedLine, SciElo, BIREME, LILACS 
e diretório CAPES. Foram utilizados os seguintes descrito-
res: força de preensão palmar, função manual, dinamome-
tria, desordens musculoesqueléticas, diabetes mellitus. Os 
estudos analisados deveriam atender aos seguintes critérios 
de inclusão: 1) apresentar como tema principal a força de 
preensão palmar e diabetes mellitus; 2) artigos originais, 
metanálises, revisões sistemáticas e revisões de especialistas; 
3) publicados até fevereiro de 2009; 4) estar escrito nas lín-
guas inglesa ou portuguesa; 5) estar disponíveis no formato 

eletrônico. Além disso, alguns artigos não disponíveis fo-
ram solicitados via e-mail diretamente aos autores. 
O objetivo deste estudo foi rever na literatura a relação en-
tre a força de preensão manual e o diabetes mellitus.

FORÇA MUSCULAR E DIABETES Mellitus

Uma força muscular adequada é essencial para o desem-
penho físico, assim como a sua redução é um preceptor de 
limitações físicas.
A patofisiologia exata das desordens musculoesqueléticas 
em diabéticos continua obscura, mas a presença de desor-
dens do tecido conjuntivo, neuropatias, vasculopatias ou a 
sua combinação, podem aumentar a incidência dessas com-
plicações no diabetes mellitus6.
Os sintomas sensoriais em diabéticos são frequentes na po-
lineuropatia diabética10, no entanto os sintomas motores 
são mais tardios e difíceis de reconhecer, o que torna essa 
manifestação pouco descrita na literatura.
Considerada uma das principais complicações tardias do 
diabetes mellitus, a neuropatia diabética (ND) é definida 
como a presença de sinais ou sintomas de disfunção neuro-
lógica em pacientes diabéticos, após exclusão de outras cau-
sas. A incidência da ND é de aproximadamente 2% ao ano 
em pacientes com DM do tipo I e do tipo II recentemente 
diagnosticados, os valores aumentam para 6% a 10% ao 
ano em pacientes com mais tempo de doença, sendo que 
a polineuropatia distal diabética (PNDD) é a forma mais 
comum, afetando em torno de 50% dos pacientes após 20 
a 25 anos de doença11.
A polineuropatia diabética apresenta-se com distúrbios sen-
soriais e em casos mais graves e tardios podem ocorrer dis-
túrbios motores. A fraqueza muscular associa-se com atrofia 
do músculo estriado esquelético, provavelmente decorrente 
de reinervação insuficiente10,12.
Nos estudos iniciais de Andersen e col.13, pacientes com 
neuropatia sintomática apresentaram fraqueza de músculos 
de membros inferiores, assim como diabéticos com neu-
ropatia assintomática ou sem neuropatia mostraram força 
muscular normal. Ainda de acordo com Andersen e col.13, 
em pesquisa onde foi avaliado quantitativamente o desem-
penho muscular de extremidades superiores e inferiores em 
36 diabéticos do tipo II, em todos os pacientes houve redu-
ção na força isocinética máxima de 14% nos extensores do 
tornozelo, de 17% nos flexores do tornozelo, de 14% nos 
flexores do joelho não sendo encontrada redução na força 
muscular de punho ou cotovelo.
Uma redução na densidade da fibra mielinizada tem sido 
identificada como um fator de mensuração de neuropatia 
em pacientes diabéticos14.
O comprometimento do músculo estriado esquelético (in-
farto ou piomiosite) em pacientes com diabetes mellitus é 
raro, em contraste com a neuropatia e podem levar à redu-
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ção da força muscular15. 
A fadiga muscular é comum em pacientes diabéticos du-
rante os períodos de hiperglicemia. Após estudo duplamen-
te encoberto realizado com oito diabéticos do tipo I, An-
dersen, Schmitz e Nielsen16 concluíram que poucas horas 
de hiperglicemia podem levar à redução do desempenho 
muscular isométrico.

FORÇA DE PREENSÃO PALMAR 

De acordo com Bohannon17 e Moreira e col.18 a mensura-
ção de força de preensão oferece condições de se estabelecer 
um índice objetivo da integridade funcional dos membros 
superiores e, no Japão19, ela tem sido utilizada como pa-
râmetro para avaliação do estado geral de força do indiví-
duo.
Os testes de força de preensão palmar são convenientes, se-
guros e não necessitam de grandes equipamentos ou de alto 
custo. Dessa forma, a força de preensão manual tem sido 
utilizada como um indicador de força muscular geral7,8. 
Um dos instrumentos para mensuração da força de pre-
ensão palmar reconhecido na literatura é o dinamômetro 
Jamar®, que mostra bons índices de confiabilidade e vali-
dade20. De acordo com Moreira e col.18, Moreira, Godoy 
e Silva Júnior21 e Godoy e col.22 este aparelho hidráulico 
tem sido mais aceito para avaliar força de preensão palmar 
desde 1954, por ser relativamente simples e fornecer leitura 
rápida e direta. 
Grande número de estudos8,23,24 tem mostrado que uma 
força de preensão reduzida aumenta em todas as causas de 
mortalidade em pessoas idosas. Esses pacientes apresentam 
valores mais baixos para força e potência muscular do que 
em jovens25. Com o avançar da idade, principalmente em 
mulheres, a redução na força de preensão palmar teve forte 
associação com causas específicas de mortalidade como do-
enças cardíacas, pulmonares obstrutivas crônicas, diabetes 
mellitus e com a mortalidade geral24.

FORÇA DE PREENSÃO PALMAR COMO AVALIA-
ÇÃO CLÍNICA NO DIABETES Mellitus

A relação entre o diabetes mellitus e a força de preensão 
manual foi avaliada em diversos estudos5,26-33 e foi encon-
trada redução nos valores de preensão palmar em pacientes 
diabéticos5,26-28,30,31.
No estudo realizado por Cetinus e col.5, com o objetivo de 
avaliar as funções da mão em 76 pacientes com diabetes 
mellitus do tipo II (média de idade de 50,11 anos), a for-
ça de preensão palmar com uso do dinamômetro Jamar® 
apresentou valores significativamente mais baixos, quando 
comparados com os pacientes do grupo controle. Não hou-
ve relação estatisticamente significativa entre proteinúria, 
hipertensão e índice de massa corporal (IMC) com a força 

de preensão manual.
Sayer, Dennison e Sydall26 avaliaram 1.391 homens e mu-
lheres, com idade entre 60 e 70 anos e aqueles com diabetes 
conhecidamente diagnosticados apresentaram valores de 
preensão palmar mais baixo, particularmente os homens.
Com o objetivo de mensurar o declínio da força e a quali-
dade muscular em adultos idosos com diabetes do tipo II, 
Park e col.27 avaliaram 3.075 participantes do The Health 
ABC Study, nos Estados Unidos, a partir da realização da 
dinamometria isométrica com uso do dinamômetro Jamar® 
e constataram que em homens diabéticos havia força mus-
cular de preensão manual significativamente mais baixa 
quando comparado aos não diabéticos, enquanto que nas 
mulheres essa diferença não foi significativa. No mesmo es-
tudo, observaram que homens idosos com diabetes do tipo 
II tiveram maior massa muscular nos braços e que apesar 
disso a força muscular foi menor.
Savas e col.28, em estudo para a avaliação da força muscu-
lar manual e as disfunções da mão, mensuraram a força 
de preensão palmar em 44 pacientes diabéticos do tipo II 
com média de idade de 60 anos. Nos pacientes diabéticos, 
tanto a força de preensão palmar quanto a de pinça foram 
menores do que nos não diabéticos em ambas as mãos. 
Além disso, as mensurações de força de preensão e pinça 
não tiveram correlação com a duração do diabetes, com os 
níveis glicêmicos ou com a presença de retinopatia, ou ne-
fropatia.
Cederlund e col.29 examinaram as desordens, sintomas e 
funções nas mãos, atividades de vida diária e satisfação com 
a qualidade de vida em homens idosos com diabetes do 
tipo II há mais de 15 anos. Em um grupo de 69 homens 
diabéticos na Suécia não encontraram diferenças estatistica-
mente significativas na força de preensão manual, quando 
comparados com idosos não diabéticos.
De acordo com o estudo de Wallymahmed e col.30, onde 
tiveram como objetivo elucidar a relação entre a capacidade 
aeróbica e a força de preensão palmar com o controle glicê-
mico em pacientes diabéticos do tipo I, a força de preensão 
manual se correlacionou positivamente com a capacidade 
aeróbica e negativamente com o controle da glicemia.
Özdirenç, Biberoglu e Özcan31 ao compararem a capacida-
de funcional em 30 pacientes diabéticos do tipo II, com 30 
pacientes sem diabetes no grupo controle, descreveram em 
seus resultados, menor VO2max, um déficit de equilíbrio, 
além de menor força de preensão em pacientes diabéticos.
Lazarus, Sparrow e Weiss32 examinaram a relação entre a 
força muscular de preensão manual através da dinamome-
tria e níveis de insulina em jejum. No estudo encontraram 
uma associação negativa entre força de preensão palmar e 
níveis de insulina em jejum, após ajustamento para confun-
didores em potencial como idade, IMC, relação cintura-
quadril, atividade física usual e uso de álcool. Os achados 
sugerem que a fraqueza musculoesquelética possa preceder 
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e predizer o desenvolvimento de resistência à insulina.
A hipoglicemia é um estado bastante comum em diabéti-
cos do tipo I ou insulino-dependente. No estudo de Ge-
ddes, Deary e Frier33 os autores examinaram os efeitos da 
hipoglicemia induzida por insulina de ação rápida em 16 
pacientes diabéticos tipo I e em 20 voluntários adultos sem 
diabetes na função motora. Nos resultados houve maior 
prejuízo psicomotor nos indivíduos sem diabetes do que 
nos diabéticos após a hipoglicemia, sendo que não foi ob-
servada deterioração significativa na força de preensão pal-
mar em ambos os grupos durantes as fases de hipoglicemia 
e na euglicemia. Os diabéticos do tipo I talvez tenham essa 
vantagem em relação aos não diabéticos por já terem vivido 
outros momentos de hipoglicemia ou apresentarem uma 
adaptação cerebral induzida pela hipoglicemia.

CONCLUSÃO

Na literatura atual existem poucas referências que relacio-
nam diretamente a avaliação da força de preensão palmar 
como um elemento de avaliação clínica em diabéticos. Os 
resultados demonstraram que há um declínio na força de 
preensão palmar em pacientes com diabetes mellitus. A ava-
liação da força de preensão palmar por um profissional da 
saúde em diabéticos é importante já que por meio desta 
pode-se estabelecer um índice objetivo da integridade fun-
cional dos membros superiores, servir de parâmetro para a 
avaliação da força muscular geral, servir como base de diag-
nóstico diferencial ou para acompanhamento da evolução 
de complicações tardias nesses pacientes.
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