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RESUMO 

 

A avaliação da força é essencial para a prescrição de exercícios no esporte e na reabilitação e, 

para isso, um equipamento válido de baixo custo permitiria o monitoramento contínuo do 

treinamento. Este trabalho teve por objetivo avaliar a validade de uma balança suspensa de 

baixo custo através da comparação de diferenças nas medidas da força pico (ou pico de força) 

com célula de carga de nível laboratorial durante abdução, flexão, extensão e rotações interna 

e externa do ombro. Trata-se de um estudo analítico, com uma amostra de trinta e dois 

indivíduos saudáveis, sem histórico de lesões ou cirurgias nos últimos seis meses. Nenhuma 

diferença foi observada durante a comparação dos resultados. O coeficiente de correlação 

intraclasse variou de 0,96 a 0,99, demonstrando excelentes resultados. O teste de Cronbach 

alfa retornou >0,99 para todas as comparações. O erro padrão da medida variou de 0,02 a 0,04 

kgf, com uma média de desvio padrão de 0,24 a 0,38 kgf. A correlação foi classificada como 

alta para todos os movimentos testados (r>0,99; p<0,001), com excelentes coeficientes de 

determinação ajustados (0,96 < r2 < 0,99). Os resultados do Bland-Altman mostraram níveis 

altos de associação com viés variando de 0,27 a 0,48. A balança suspensa fornece medidas 

válidas de força isométrica com medidas de produção semelhantes às da célula de carga de 

nível laboratorial. 

Palavras-chave: Força muscular. Membro superior. Contração isométrica. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Strength assessment is essential for prescribing sports and rehabilitation exercises. The valid 

low-cost equipment allows continuous monitoring of the training. To evaluate the validity of a 

very low-cost suspended scale, comparing differences in peak strength (or maximum strength) 

measurements with laboratory load cells during abduction, flexion, extension and internal and 

external rotation of the shoulder. Design: analytical study. 35 healthy individuals with no 

history of injury or surgery for at least 6 months. There was no difference in the comparison 

of results. The intraclass correlation coefficient ranged from 0.96 to 0.99, showing excellent 

results. The Cronbach test also yielded> 0.99 for all comparisons. The standard error of the 

mean varied from 0.02 to 0.04 kgf, with an average standard deviation of 0.24 to 0.38 kgf. 

The correlation was classified as high for all tested movements (r> 0.99; p <0.001), with 

excellent adjusted determination coefficients (0.96 <r2 <0.99). The Bland-Altman results 

showed high levels of acceptance with bias ranging from 0.27 to 0.48. The suspended scale 

provides valid measurements of isometric resistance with production measurements similar to 

those of the laboratory load cell. 

Keywords: Muscle strength. Isometric contraction of the upper limb. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A avaliação da força muscular é fundamental para mensurar a capacidade funcional 

dos indivíduos. Avaliar melhora ou piora da força se correlaciona intimamente com fins 

terapêuticos, sendo útil na predição ou prognóstico de limitações frente às atividades de vida 

diária. (KENDALL; MCCREARY; PROVANCE, 2007). 

A força muscular é a resultante da contração gerada por um músculo, ou grupo 

muscular, frente a um padrão de movimento e em uma determinada velocidade (FLECK; 

KRAEMER, 2006). Assim, a força manifestada depende da ação dos músculos contra a 

resistência externa (PIRES, 2014). Basicamente, ao se contrair, o músculo muda de forma e as 

suas duas extremidades aproximam-se uma da outra, uma delas exercendo tração sobre o 

ponto ou os pontos de inserção nas peças do esqueleto ou nas paredes de uma víscera, 

provocando o movimento (FLECK; KRAMER, 2017).  

Qualquer que seja o movimento se faz necessário um grau de força muscular (PIRES, 

2014), relacionando-se assim à aptidão física ligada à saúde e ao desempenho físico em 

atividades rotineiras e nos esportes (CARDOSO et al., 2011). Frente a isso, avaliar a força 

muscular é fundamental, pois permite identificar risco de lesões musculoesqueléticas, 

reconhecer doenças que afetem a capacidade de gerar essa força, verificar o impacto de um 

programa de treinamento, identificar o declínio dessa força em idosos, e aperfeiçoar o 

desempenho de atletas (STOELBEN et al., 2016). A força muscular pode se manifestar de 

diversas formas que dentre elas podemos citar a força dinâmica máxima que é realizada 

quando a resistência a vencer pode ser deslocada por pelo menos uma vez e força isométrica 

máxima que é utilizada em avaliações onde o objetivo é medir a força máxima real por ângulo 

articular e a tensão que o sistema neuromuscular consegue impor contra uma resistência que 

não pode ser superada (BADILLO; AYESTARÁN, 2002). Esse tipo de contração isométrica 

máxima é de bastante importância por ser uma alternativa viável de mensuração de força 

devido a facilidade de ser medidas por profissionais que atuam em ambientes clínicos de 

reabilitação ou ambientes esportivos de desempenho (FLECK; KRAMER, 2017). 

O treinamento de força é de suma importância para a promoção da saúde e aumento do 

desempenho físico (MELLO et al., 2017, PRETES et al.,2010), por aumentar o metabolismo 

basal e a massa magra, diminuir a adiposidade, reduzir o risco cardiovascular e metabólico, 

evitar lesões nas articulações, prevenir quedas, melhorar o equilíbrio e a coordenação motora, 
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além de resultar em hipertrofia muscular, aumento da densidade óssea e melhora da 

coordenação intramuscular (GARCIA et al., 2012; WILLOUGHBY, 2003; ADAMS et al., 

2004; KRAEMER; HAKKINEN, 2004; REJESKI; BRAWLEY, 2006; MINGES et al., 2013; 

MOTA et al., 2013). 

Sabe-se que a produção de força sofre influência da frequência de disparos de 

potenciais de ação que são, por sua vez, conduzidos pelos neurônios motores. (KAMER et al., 

2004). Logo no início do programa de treinamento, cerca de 48 horas após de uma sessão de 

treino, já é possível notar aumento na velocidade de condução elétrica e, consequentemente, 

um aumento transitório da força muscular (KAMER et al., 2004). As modificações neurais 

que contribuem para o aumento da força muscular podem ser divididas em alterações 

intramusculares (dentro do músculo) e intermusculares (entre os grupos musculares). 

(FLECK; KRAEMER, 2006; GABRIEL et al., 2006)  

Outro fator determinante para o aumento da força muscular é a hipertrofia muscular; 

embora o aumento da síntese de proteína seja notado após uma sessão de treinamento de 

força, mudanças significativas na hipertrofia muscular não são observadas até 

aproximadamente a oitava semana de treinamento. (CHESLEY et al., 1992, PHILLIPS et al., 

2000). A hipertrofia muscular pode ser considerada o aumento do número e/ou do diâmetro 

das miofibrilas, proporcionando, assim, aumento da área de secção transversa da fibra 

muscular (MINAMOTO et al., 2001). 

Em geral, treinamentos de força com ações concêntricas e excêntricas, em 

intensidades de exercício entre 60 e 85% da força máxima dinâmica, realizados com um 

volume moderado/alto (6 a 12 repetições para 3 ou 4 séries de 8 a 10 exercício) experimentam 

grandes respostas (agudas) imunológicas, maior alteração na síntese de hormônios anabólicos 

e maior ativação de células-satélite que são células mononucleadas e não especializadas, 

possuem potencial miogênico e estão envolvidas no crescimento e na regeneração do músculo 

esquelético (CARSLSON et al., 1983). Essas células respondem a sinais associados ao dano 

muscular (microlesões), alterações imunológicas e vasculares, sinalizações autócrinas e 

aumento da atividade do sistema nervoso simpático e da testosterona, fazendo com que se 

proliferem e migrem para o local da lesão, com o intuito de repará-la. Assim, as células-

satélite doam seu núcleo e, então, diferenciam-se em tecido contrátil (CARSLSON et al., 

1983; SCHOENFELD et al., 2010). 

Outro efeito que pode ocorrer apesar de bastante controverso é a hiperplasia muscular 

que se traduz por um aumento no número de células, neste caso as células (ou fibras) 

musculares em relação ao original (REITSMA et al., 1969). Existem evidências de que o 
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treinamento de força possa gerar alterações que culminam com o aumento do número de 

fibras musculares em animais (REITSMA et al., 1969; GONYE et al., 1980). Entretanto, nem 

todos os estudos demonstram isso e, possivelmente, o motivo dessa controvérsia pode estar 

relacionado aos diferentes protocolos de treinamento de força utilizados (TIMSON et al., 

1985; WILMORE  2001). Além disso, existem muitas contestações em relação à hiperplasia 

em seres humanos, não sendo evidente e caso ocorra seu aumento não é maior do que 5% 

necessitando mais estudos para corroborar esse fenômeno (BACURAU et al., 2001). 

Dentre os conceitos de força apresentado, a cintura escapular necessita de níveis 

adequados de força para estabilizar principalmente a articulação glenoumeral já que ela 

apresenta grandes variações de movimentos por se trata de ser uma articulação sinovial 

esferoide (ENOKA, 2000, HAMILL; KNUTZEN; DERRICK, 2012). Os músculos que 

contribuem para a abdução e flexão do ombro são semelhantes. O deltoide gera cerca de 50% 

da força muscular para elevação do braço em abdução ou flexão. A contribuição do deltoide 

aumenta com o aumento da abdução. O músculo é mais ativo ao longo de 90° a 180° 

(HAMILL; KNUTZEN; DERRICK, 2012, ANDREAS et al., 2020 ). 

Quando o braço se eleva, o manguito rotador (redondo menor, subescapular, 

infraespinal, supraespinal) também desempenha um papel importante, visto que o deltoide não 

pode abduzir ou flexionar o braço sem estabilização da cabeça do úmero. O manguito rotador 

como um todo é também capaz de gerar flexão ou abdução com cerca de 50% da força 

normalmente gerada nesses movimentos. (HAMILL; KNUTZEN; DERRICK, 2012). Nos 

primeiros estágios da flexão ou abdução do braço, a linha de tração do deltoide é vertical; 

assim, o músculo é ajudado pelo supraespinal, que produz abdução enquanto, ao mesmo 

tempo, comprime a cabeça do úmero e opõe resistência ao movimento superior da cabeça do 

úmero pelo deltoide. (HAMILL; KNUTZEN; DERRICK, 2012). Os músculos do manguito 

rotador se contraem em grupo para comprimir a cabeça do úmero e manter sua posição na 

cavidade glenoidal. Os músculos redondo menor, infraespinal e subescapular estabilizam o 

úmero em elevação, pela aplicação de uma força para baixo. O latíssimo do dorso também se 

contrai de forma excêntrica para ajudar na estabilização da cabeça do úmero e aumenta em 

atividade à medida que o ângulo aumenta (HAMILL; KNUTZEN; DERRICK, 2012). 

Outros músculos envolvidos na estabilização primária da escapula e seu movimento 

no tórax envolvem também a ação conjunta das fibras superiores e inferiores do músculo 

trapézio com os músculos serrátil anterior e romboides. (KIBLER et al., 2010). A porção 

superior do músculo trapézio realiza a rotação superior e elevação da escapula, a porção 
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média realiza a retração e a porção inferior, realiza os movimentos de rotação superior e 

rotação posterior (ESCAMILA et al., 2009). 

Durante o movimento de elevação do braço, a porção inferior do músculo trapézio 

ajuda a manter o centro de rotação da escápula através de sua fixação na espinha da escapula, 

o que permite uma linha reta de tração à medida que o braço se eleva, a escápula gira 

superiormente, criando assim, uma vantagem mecânica para manter esta posição. Além disso, 

durante a descida do braço ou retorno da elevação, a porção inferior do músculo trapézio 

estabiliza a escápula mantendo-a contra o tórax (KIBLER et al., 2010). A porção média do 

músculo trapézio tem apenas um pequeno braço de momento para a rotação superior da 

escápula e é provavelmente mais ativo para compensar a protração escapular (realizada pelo 

músculo serrátil anterior) realizando os movimentos de retração e rotação lateral da escápula 

durante a elevação e abdução do braço (CROWE et al., 2016; PHADKE et al., 2009). 

O músculo serrátil anterior é um estabilizador da escápula e da articulação 

glenoumeral, pois contribui em todos os movimentos escapulares normais durante a elevação 

do braço, que inclui rotação superior, inclinação posterior e rotação lateral. O músculo serrátil 

anterior também ajuda a estabilizar a borda medial e o ângulo inferior da escápula, evitando a 

rotação medial da escápula e inclinação anterior (DECKER et al., 1999; ESCAMILLA et al., 

2009; KIBLER et al., 2010), esse músculo é considerado um protrator e rotador superior da 

escápula. Além disso, o músculo serrátil anterior pode ser dividido em diferentes 

componentes funcionais, o componente inferior, o qual, traciona lateralmente na borda 

inferior da escápula, auxiliando os movimentos de rotação superior e lateral e também o 

movimento de protração. Já o componente superior do músculo serrátil anterior, realiza a 

protração da escápula (CROWE, 2016; EKSTROM et al., 2004; ESCAMILLA et al., 2009). 

O movimento de retração da escápula é realizado primariamente pelas fibras médias do 

músculo trapézio, e rombóides (COOLS et al., 2004; YOO et al., 2013). 

Nesse contexto, sabe-se que o desequilíbrio muscular e a fraqueza do ombro estão 

associados com dor no ombro em atletas praticantes de esportes que exigem movimentos dos 

braços acima da cabeça. Em um estudo com 15 jogadoras de tênis foram avaliados a 

resistência a fadiga dos músculos rotadores internos e externos através do dinamômetro 

isocinético e demonstrou que a produção de torque interno concêntrico e externo excêntrico 

diminui ao longo de vinte repetições (NIEDERBRACHT et al., 2009). Ainda, fraqueza em 

rotação externa de ombro na pré-temporada está associada com déficits de força do 

supraespinhoso, e durante a temporada as lesões se associam aos arremessos (ESCAMILLA 

et al., 2009). 
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Diferenças na força entre grupos musculares agonistas e antagonistas do ombro estão 

associadas com a taxa de lesão na cintura escapular em nadadores (JOHANSSON et al., 

2015). Em um estudo transversal com 236 nadadoras foi observado que grande parte das que 

se queixavam de dor apresentaram fraqueza de trapézios médios e rotadores internos além de 

movimento reduzido de flexão de ombro e encurtamento do peitoral menor e latíssimo do 

dorso (TATE et al., 2012). 

Medidas objetivas da função muscular fornecem informação válida para implementar 

um tratamento efetivo e um treino de exercícios. Equipamentos estão disponíveis para 

mensurar a força muscular, como os dinamômetros manuais e as células de carga.  O 

dinamômetro isocinético é geralmente referido como o padrão ouro, ao qual todas as outras 

medidas são comparadas (TOONSTRA; MATTACOLA, 2013). Entretanto, o dinamômetro 

isocinético é muito dispendioso/caro, não é portátil, requer longo treinamento da equipe, e é 

normalmente restrito a ambiente laboratorial.  

A Célula de Carga de nível Laboratorial é uma ótima alternativa ao isocinético, 

mostrando excelentes resultados tanto para validade quanto para confiabilidade (BUCKNER 

et al., 2015).  A célula de carga é usada, frequentemente, para fins de pesquisa e requer um 

conversor analógico-digital, com um software exclusivo para interpretar os resultados. Apesar 

de ser portátil e válida, a célula de carga também pode ser cara, e o software, geralmente, não 

é de fácil manuseio, requerendo treinamento e experiência para evitar vieses de avaliação.  

A Balança Suspensa pode ser uma alternativa econômica para garantir uma 

performance acurada e segura para avaliações de força muscular. O equipamento operado por 

bateria é utilizado para ponderar/pesar de modo suspenso, com boa precisão e com ampla 

faixa de peso.  

A Balança Suspensa utiliza o princípio do transdutor (com a célula de carga), que é 

essencialmente um elemento metálico resistente, mas elástico o suficiente para que uma carga 

o deforme. O transdutor possui um medidor de tensão anexado (denominado “strain-gauge”), 

que registra a mudança de resistência elétrica quando a carga é colocada no transdutor, ou 

seja, é capaz de medir a deformação superficial dos materiais e podem determinar as tensões e 

cargas atuantes em vários componentes. O fio resistivo presente no strain gauge altera sua 

resistência de acordo com o ‘alongamento’ da superfície que está colocada, gerando dessa 

maneira sinais elétricos que são interpretados pela placa de aquisição, transformando os 

valores em deformação.  A mudança da resistência elétrica é convertida em um sinal digital 

pelo medidor de tensão, que é legível no visor (HANAFEE; RADCLIFFE, 1967).   
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Enquanto a célula de carga tem demonstrado validade adequada para a medição da 

força isométrica, a balança suspensa ainda carece de estudos comprobatórios de sua validade 

para avaliar a força muscular isométrica do ombro.  
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2 OBJETIVO 

 

 

O objetivo deste estudo é avaliar a validade instrumental de uma balança suspensa de 

muito baixo custo pela comparação de diferenças nas medidas de força pico com uma célula 

de carga de nível laboratorial durante abdução, flexão, extensão e rotações interna e externa 

de ombro. 
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3 HIPÓTESE 

 

HP00: A balança suspensa apresenta valores equivalentes de validade instrumental 

quando comparado a célula de carga de nível laboratorial na avaliação de força isométrica de 

ombro 

HP01: A balança suspensa não apresenta valores equivalentes de validade instrumental 

quando comparado a célula de carga de nível laboratorial na avaliação de força isométrica de 

ombro   
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo transversal com amostra de conveniência com 32 indivíduos. 

Os dados antropométricos da amostra estão dispostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Dados Antropométricos da Amostra. 

(N=32)                Variáveis                Media e DP 

Idade (anos) 26 ± 10 

Altura (cm²) 1,72 ± 8 

Peso corporal (kg) 69 ± 5 

IMC (kg/m2)  23 ± 4 

Fonte: Autor (2020). 
*IMC: Índice de Massa Corporal. 

*DP: Desvio Padrão  

 

Todos os testes foram realizados no Laboratório de Avaliação Musculoesquelética da 

Clínica Escola da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Comitê de Ética para pesquisa em 

seres humanos da Universidade de Juiz de Fora aprovou os procedimentos aplicados no 

estudo (63883116.1.0000.5147). Os objetivos do estudo foram explicados aos sujeitos da 

amostra, e eles foram notificados dos benefícios e potenciais riscos envolvidos antes de 

assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual está apresentado no 

Anexo III.  

 

4.2 CALCULO AMOSTRAL 

 

Realizamos um cálculo amostral a priori (bicaudal) levando-se em consideração o estudo de 

Romero-Franco, 2016 (ROMERO-FRANCO et al.,2016). O nível alfa de 5% e 1-beta de 0,95 

foram considerados para o cálculo, bem como um tamanho de efeito de 1.36, obtido da maior 

diferença observada e um coeficiente de correlação de 0.97, retornando um total de 10 

indivíduos na amostra. Foi realizado ainda o cálculo amostral post hoc (two-tailed) para aferir 

o poder amostral, considerando um tamanho de efeito de 0,68 (obtido pela menor diferença 

entre grupos), um nível alfa de 5% e 1-beta de 0,95. O poder amostral obtido foi de 0.95 para 

uma amostra de 30 indivíduos. 
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4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram incluídos no estudo adultos de ambos os sexos com idade entre 18 e 40 anos, 

sem ombro doloroso disfuncional conforme testes ortopédicos (Anexo I), ter bom estado 

cognitivo com pontuação >17 no questionário do mini-exame do estado mental 

(BERTOLUCCI et al., 1994) (Anexo II) e que tenham assinado o termo de consentimento 

livre esclarecido. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Como critérios de exclusão foram considerados: não ter passado por nenhuma cirurgia 

prévia do ombro, diagnóstico de alterações compressivas cervicais, dor cervical ou no ombro 

devido a trauma agudo, alterações de sensibilidade motora grave em articulações distais do 

membro superior, avaliadas por fisioterapeuta. 

 

 

4.5 AVALIAÇÃO 

 

O membro superior dominante foi testado 3 vezes com contrações isométricas de 5 

segundos (com 5 minutos de repouso; a primeira tentativa foi considerada de familiarização) 

utilizando a balança suspensa conectada à célula de carga de nível laboratorial, que, por sua 

vez, foi fixada no espaldar com uma corrente (Figura 2). Para os testes foi escolhido o 

membro dominante, tendo sido definido como o membro utilizado para escrever.  

Flexão e abdução foram testados em 90º de flexão e abdução do ombro, 

respectivamente. Extensão foi testada aos 40º de extensão de ombro. O cotovelo permaneceu 

em extensão total durante os testes anteriores. Rotações interna e externa foram avaliadas com 

o braço ao longo do corpo, cotovelo flexionado em 90º, e em posição neutra (Figura 2). Todos 

os ângulos foram quantificados através de aferição com goniômetro. 
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Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 2 – Movimentos do Ombro. (A) Abdução, (B) extensão, (C) rotação interna, (D) 

rotação externa e (E) flexão. 

 
Fonte: Autor (2020). 

Figura 1 – Configuração do Equipamento. (A) Conversor analógico-digital. (B) Balança 

Suspensa. (C) Célula de Carga (B) 
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4.6 VARIÁVEIS UTILIZADAS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A variável dependente foi o pico de força (em quilograma-força). A variável 

independente foi o instrumento (célula de carga de nível laboratorial e balança suspensa). Os 

dados foram coletados utilizando a célula de carga de nível laboratorial (Miotec™; 

Equipamentos Biomédicos, Porto Alegre, RS, Brasil; máxima tensão de compressão = 

200kgf, precisão de 0,1kgf, máximo erro de medida = 0,33%) conectada ao módulo de 

aquisição - conversor analógico-digital com 8 canais (Miotec™, Equipamentos Biomédicos) 

com faixa de entrada de resolução de 16-bits, frequência de amostragem de 2kHz, módulo de 

rejeição comum > 100Db, Relação Sinal-Ruído <03 μV (RSR), e impedância de 109 Ω. A 

célula de carga foi calibrada utilizando 10% da carga máxima de tensão-compressão, 

seguindo as recomendações do fabricante. Uma balança suspensa calibrada e nova (modelo 

MNCS-M; Bode Technical Services, Denver, CO; máxima tensão-compressão = 200 kgf, 

precisão de 0,1 kgf, visor de 5 dígitos) foi usada como equipamento teste.  

 

4.9 EXTRAÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram janelados em 125 ms e analisados off-line utilizando o 

Miotec™Suite Software. O janelamento é uma técnica de pré-processamento para 

suavizar/filtrar o sinal. O tamanho da janela é pré-definido no sistema de conversão do sinal 

analógico para digital (hardware/software) e varia entre 100 e 300 ms, de acordo com a 

Sociedade Internacional de Eletrofisiologia e Cinesiologia (https://isek.org). 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Todas as tentativas foram usadas para análise, compondo um total de 64 medidas. Os 

dados foram apresentados em média e desvio padrão. O teste de Mann-Whitney foi utilizado 

para comparar diferenças entre medidas. Significância foi estabelecida de p < 0,05. O 

coeficiente de correlação intraclasse (CCI) foi calculado para avaliar a confiabilidade entre os 

resultados de ambos equipamentos. O teste de  alfa de Cronbach foi utilizado para avaliar a 

correlação esperada de ambos equipamentos medindo o mesmo constructo. O erro padrão de 

medida também foi calculado para fornecer uma medida estimada de erro. Para se estimar o 

coeficiente de correlação (r) e o coeficiente de correlação ajustado/adaptado (r2) foi utilizada a 
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técnica de regressão linear. O método de Bland-Altman estimou os vieses de medida, com 

limites inferiores e superiores de aceitação entre os resultados (intervalo de confiança de 

95%). Todas estatísticas foram feitas usando o software Jamovi (Versão 0.9, 2018). 
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5 RESULTADOS 

 

Nenhuma diferença foi observada comparando a força pico isométrica entre a célula 

de carga e a balança suspensa (p > 0,05). O coeficiente de correlação intraclasse variou de 

0,96 a 0,99, mostrando excelentes resultados. O teste de alfa de Cronbach também retornou 

valor > 0,99 para todas as comparações.  

O erro padrão da medida retornou uma variação de 0,02 a 0,04 kgf, com média de 

desvio padrão variando de 0,24 a 0,38 kgf. A correlação foi classificada como alta para todos 

os movimentos testados (r > 0,99; p < 0,001), com excelente coeficiente de determinação 

adaptado/ajustado (0,96 < r2 < 0,99). Os resultados do Bland-Altman mostraram altos níveis 

de aceitação com vieses variando de 0,27 a 0,48. Todos resultados estão descritos com 

detalhes na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultados Encontrados na Análise. 

Resultado Abdução Extensão Rotação 

interna 

Rotação 

externa 

Flexão 

CCL, kgf 7,24 (2,8) 8,67 (4,64) 9,94 (4,14) 7,47 (2,62) 7,38 (2,75) 

BS, kgf 6,97 (2,8) 8,29 (4,59) 9,47 (4) 7,06 (2,55) 7,1 (2,69) 

Valor P (diferença) 0,44 0,44 0,33 0,22 0,38 

Diferença média 0,26 0,34 0,41 0,39 0,3 

IC 95% 

Limite inferior - 1,02 - 1,3 - 1,28 - 1 - 1,05 

Limite superior 0,52 0,65 0,43 0,25 0,44 

CCI 1,1 0,985 0,988 0,983 0,969 0,986 

Cronbach α 0,995 0,999 0,997 0,994 0,997 

R 0,993 0,998 0,995 0,989 0,994 

R 2 ajustado 0,986 0,996 0,989 0,978 0,988 

Valor P (correlação) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Bland – Altman 

Viés 0,268 0,377 0,461 0,41 0,276 

MNC - 0,412 - 0,192 - 0,408 - 0,34 - 0,32 

NSC 0,948 0,945 1,331 1.161 0.872 

SEM 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 

Fonte: Autor (2020). 

Legenda: IC - Intervalo de Confiança; BS - Balança Suspensa; CCI - Coeficiente de Correlação Intra-

Classe; MNC - Menor Nível de Concordância; CCL - Célula de Carga de nível Laboratorial; R - Coeficiente 

de Correlação; R 2 - Determinação Coeficiente; NSC - Nível Superior de Concordância.  

Nota: Os dados descritivos são apresentados em média 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados deste estudo demonstraram que a força pico registrada dos movimentos 

do ombro foram muito similares (praticamente iguais) entre a célula de carga de nível 

laboratorial e a balança suspensa. Esses achados suportam a hipótese primária, que afirmava 

que a força pico isométrica registrada na balança suspensa alcançaria níveis aceitáveis de 

validade.   

Um estudo prévio mostrou não haver diferença significante nos valores de pico de 

torque entre a célula de carga e dinamômetro isocinético para flexão e extensão de joelho, 

sugerindo a célula de carga como dispositivo padrão para avaliar força muscular 

(TOONSTRA; MATTACOLA, 2013). Outro estudo mostrou validade aceitável para medir a 

força pico isométrica (CCI = 0,88) utilizando uma célula de carga conectada a uma placa fixa, 

testada contra uma plataforma de força enquanto realizava-se uma tração no meio da coxa 

(JAMES et al., 2017). 

Monitorar melhorias na força durante o treino é essencial para adequar o exercício às 

necessidades do indivíduo. A validação da balança suspensa pode ajudar profissionais da 

saúde a monitorar a força objetivamente sem problemas técnicos (como experiência do 

avaliador, treinamento prévio para utilizar o equipamento/software) ou financeiros 

(equipamentos caros). Melhorias na contração isométrica máxima refletem a combinação de 

adaptações centrais e periféricas na força muscular (JAMES et al., 2017). Portanto, testes 

isométricos são opções viáveis e disponíveis para avaliar a produção de força muscular, já que 

são facilmente padronizáveis, requerendo mínima familiarização (PELTONEN et al., 2018). 

Outras características também reforçam a importância de medidas de contração 

isométrica máxima. Em um ensaio clinico com amostra de 38 homens saudáveis foi realizado 

a divisão em dois grupos. Em um foi realizado treinamento de força máxima e energia, e o 

outro recebeu treinamento de hipertrofia progressiva, nesses dois grupos foi demonstrado que 

o monitoramento em isometria pode ser considerado válido e eficaz nas adaptações de 

treinamento de força. (PELTONEN et al, 2018). Em outro estudo que testou confiabilidade 

teste reteste e a validade de critério da curva força tempo por um dispositivo isométrico de 

tração na coxa em 15 homens, foi encontrado uma confiabilidade muito alta (CCI 0,96) e 

validade aceitável (CCI: 0,88) para a medida de pico de força (JAMES et al 2017). 

Sendo assim, foi mostrado que a produção de torque medida com ângulo constante é 

mais sensível a influências produzidas pelo tipo de fibra muscular do que pelo pico de torque 
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durante contrações dinâmicas com ângulo independente (JAMES et al., 2017; PELTONEN et 

al., 2018). 

Avaliação válida e rápida da força pode potencialmente reduzir o risco de lesões de 

ombro pela adequação do exercício de resistência às necessidades imediatas e/ou futuras dos 

indivíduos. Considerando sua portabilidade e o baixo custo, a balança suspensa pode ser 

considerada como um equipamento padrão válido para avaliação de força muscular do ombro. 

O sistema completo da célula de carga custa aproximadamente R$ 10.215,20, enquanto a 

balança suspensa utilizada neste estudo foi comprada por R$ 188,98.  

Existem inúmeros métodos para avaliar força, entretanto existem diversas limitações 

nos métodos comumente usados para medir esse resultado. Embora o teste manual muscular 

seja amplamente utilizado, é um método apenas descritivo, extremamente subjetivo e de 

pouca responsividade (SIMMONND et al., 1997). A balança suspensa oferece mensurações 

objetivas e válidas, permitindo ao avaliador controlar a carga de maneira eficiente em um 

protocolo de reabilitação de acordo com as limitações momentâneas do paciente.   

Um equipamento que também pode ser utilizado na clínica para mensurar a força 

muscular é o dinamômetro portátil, um instrumento que fornece mensurações objetivas, 

válidas, precisas e sensíveis da força muscular com procedimentos similares aos adotados 

pelo Teste Muscular Manual; no entanto seu custo relativamente alto dificulta seu uso na 

maioria dos contextos clínicos incluídos aqueles que possuem recursos insuficientes 

(ANDREWS et al., 2000). A balança suspensa apresenta ainda a vantagem de ter um custo 

muito menor comparada ao dinamômetro, permitindo a rápida avaliação de uma ampla gama 

de movimentos por sua portabilidade, o que seria mais difícil com o dinamômetro isocinético 

por suas demandas técnicas e de posicionamento do paciente.  

Já a medida perimétrica constitui uma abordagem clínica clássica. O uso de uma fita 

métrica flexível para medir a circunferência constitui provavelmente o método clínico mais 

comum para obtenção das dimensões musculares (ANDREWS et al., 2000). A mensuração 

vem sendo usada há muito tempo para registrar a progressão durante o processo de 

reabilitação (ANDREWS et al., 2000). Efetuada bilateralmente utilizando-se referências de 

acidentes ósseos, ela permite somente uma apreciação pouco precisa do volume muscular, 

pois reflete não somente a musculatura agonista e antagonista, mas igualmente os tecidos 

cutâneos, adiposos e os elementos ósseos. Neste caso em esportes com desempenho de força 

unilateral os déficits bilaterais poderão ser estimados.   

O objetivo da perimetria difere do almejado com a balança suspensa, pois aquela 

analisa o aumento do volume do músculo (ou hipertrofia) (FLECK; KRAEMER, 2006). Na 



28 
 

 

realização de avaliações sucessivas, erros na mensuração podem acontecer devido às 

dificuldades que podem ser encontradas, tais como: a localização exata da região de medida 

(pontos anatômicos), dificilmente reproduzível; a tensão variável entre a fita métrica; o estado 

de contração muscular; e a presença de edema (ANDREWS et al., 2000).  

Outro equipamento utilizado é o esfigmomanômetro, que fornece medidas objetivas, 

confiáveis e válidas, tendo baixo custo em relação aos dinamômetros portáteis e isocinéticos 

(ANDREWS et al., 2000). Apresenta, entretanto, desvantagens em comparação à balança 

suspensa. Uma delas consiste na maior dificuldade em estabilizar o equipamento quando o 

mesmo não sofre adaptações específicas para essa finalidade (SOUZA et al., 2014).  Alguns 

estudos demonstram que o esfigmomanômetro é uma ferramenta eficaz e capaz de medir a 

força muscular para flexão de cotovelo, extensão de joelho, e flexão de tronco. No entanto, os 

mesmos autores relataram dificuldades em estabilizar o equipamento durante a avaliação de 

força para extensão de joelho. Tal limitação é frequentemente reportado na literatura, sendo 

que maior nível de confiabilidade é alcançado apenas quando o avaliador é capaz de exercer 

maior força que o sujeito avaliado (DEONES et al., 1994, MARTIN et al., 2006). A Balança 

Suspensa não necessita de estabilização pelo examinador, conseguindo ainda mensurar uma 

faixa de carga mais ampla (a balança utilizada no estudo tem capacidade máxima de 200 Kg). 

Neste sentido, a avaliação de indivíduos que dispensam força considerável não seria uma 

adversidade enfrentada pelo avaliador.  

O dinamômetro Lafayette apresenta correlação de moderado a alto (r=0,60-0,90) nos 

movimento de flexão, abdução e rotação interna do quadril em comparação ao dinamômetro 

isocinético que é padrão ouro para avaliação de força. (MARTINS et al.,2017). Em um estudo 

com cinquenta individuo jovens e saudáveis foi testado a validade do esfigmomanômetro com 

o mesmo dinamômetro nos movimentos de flexão do ombro (r=0,92 e CCI=0,89), rotação 

externa (r=0,84 e CCI=0,81) e rotação interna (r=0,82 e CCI=0,81) para mensuração de força 

isométrica (BARBOSA et al.,2018).  

Apesar de o esfigmomanômetro ter apresentando boa correlação, o nosso estudo 

apresentou valores de correlações bastante altas nos mesmos movimentos (r=0,98-0,99 e CCI 

=0,96-0,98) em comparação com uma célula de carga de laboratorial que já tinha boa validade 

para avaliação de força de pico isométrica comparado ao dinamômetro isocinético 

(TOONSTRA; MATTACOLA, 2013, JAMES et al., 2017). Sendo assim, podemos supor que 

apesar do esfigmomanômetro ser mais barato, a balança parece ser mais precisa na avaliação 

desses movimentos.  
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Em relação a calibração o fabricante recomenda uma calibração completa do 

esfigmomanômetro a cada dois anos (dependendo da frequência de uso) em um serviço 

autorizado (INMETRO). Para concluir que Balança Suspensa esteja calibrada é necessária 

uma comparação com um peso pré-definido. Nisso, a balança suspensa demonstra melhor 

benefício por apresentar um display de fácil visualização, a checagem para visualizar se a 

balança esta calibrada pode ser feita antes de realizar uma avaliação. 

           Existem algumas limitações deste estudo. Confiabilidade intra-avaliador e inter-

avaliador não foram testadas. Contudo, podemos concluir que a balança suspensa parece ser 

um método válido de avaliação de força isométrica do ombro. A portabilidade, o custo-

benefício, e o sistema de fácil utilização fornecem meios efetivos de mensurar força 

isométrica do ombro. 
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ANEXO III - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa  VALIDADE DE UMA 

BALANÇA SUSPENSA DE BAIXO CUSTO PARA AVALIAÇÃO DE FORÇA ISOMETRICA DO OMBRO. 

Nesta pesquisa pretendemos comparar a validade de uma balança suspensa em comparação com uma 

célula de carga. O estudo tem como objetivo analisar esses dois instrumentos e fornecer ao clinico uma maneira 

eficiente e de baixo custo para avaliar de forma quantitativa a força do ombro. 

Há o risco de ocorrer fadiga intensa no participante ao realizar a força, tal risco será minimizado dando 

intervalo adequado a cada realização do movimento. Estabelecer parâmetros adequados de força 

quantitativamente e essencial tanto pra um tratamento clinico ou mudança na rotina de treinamento. Para 

participar deste estudo o Sr. (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar 

disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, o Sr. (a) tem assegurado o 

direito a indenização. 

O Sr. (a) terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que o Sr. (a) é atendido (a). O pesquisador tratará a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. O (A) Sr. (a) não será identificado 

(a) em nenhuma publicação que possa resultar. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será 

arquivada pelo pesquisador responsável, na clínica escola de fisioterapia da UFJF campus Governador 

Valadares e a outra será fornecida ao Sr. (a). Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados 

com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Os 

pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira 

(Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins 

acadêmicos e científicos. 

 

Eu,   , portador do 

documento de Identidade  fui informado (a) dos objetivos da pesquisa 

“VALIDADE DE UMA BALANÇA SUSPENSA DE BAIXO CUSTO DURANTE MOVIMENTOS ISOMETRICOS 

DO OMBRO” de maneira clara e detalhada, e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 

solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 

      Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste termo de 

consentimento      livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

Governador Valadares, __________ de _____________ de ________. 

 
 

_____________________________ 
Assinatura do Participante 

 
 

_____________________________ 
Assinatura do (a) Pesquisador (a) 
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