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Introdução. A função plena e a força adequada da mão são requisitos para lidar com as demandas da vida diária. 
A manipulação satisfatória exige que o indivíduo tenha controle preciso da força de preensão para prevenir a defor-
mação do objeto ou a fadiga muscular.  Dada sua importância, a avaliação da preensão é frequentemente utilizada 
na clínica como um indicador de força física global e de saúde. Entretanto, a força muscular muda com a idade e o 
gênero, tornando necessário estudos nacionais para se obter valores de referência da força de preensão. Objetivo. 
Estabelecer valores normativos da força de preensão palmar de crianças entre 5 e 10 anos de idade nos gêneros 
masculino e feminino. Método. Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal de São Carlos (CAEE: 22863113.9.0000.5504). Participaram 365 crianças saudáveis (187 
meninas), nascidas a termo, distribuídas de acordo com a faixa etária: 5 anos (n=45), 6 anos (n=60), 7 anos (n=79), 
8 anos (n=50), 9 anos (n=77) e 10 anos (n=54). Os participantes foram submetidos a uma única avaliação em dia e 
horário previamente definidos. Mediu-se a força manual por meio do dinamômetro Digital Saehan DHD-1A, seguindo-
se as recomendações da American Society of Hand Therapy. Foram realizadas três tentativas para cada mão, de 
forma alternada para se evitar a fadiga. Foram calculados a média e o desvio-padrão dos valores da força de preensão 
máxima das mãos dominante e não dominante de cada criança. A normalidade e homogeneidade dos dados foram 
verificadas pelos testes Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. Foi realizada Análise de Variância (ANOVA three 
way) para comparar a força de preensão manual (variável dependente) entre os grupos etários, gêneros e dominância 
(variáveis independentes), assim como a interação entre os fatores. Foi considerado p<0.05. Resultados. Os da-
dos revelaram aumento significativo da força de preensão palmar em ambos os gêneros ao longo das idades (p<0.01), 
exceto entre 8 e 9 anos. Observou-se diferença significativa entre os gêneros em todas as idades, tanto para o lado 
dominante quanto para o não dominante (p<0.001), indicando que os meninos são mais fortes independente da idade 
e do lado testado. Conclusão. A força de preensão palmar aumenta significativamente, em ambos os gêneros nas 
idades 5, 6, 7 e 10 anos. Os meninos são mais fortes do que as meninas, independente do lado testado. A mão domi-
nante é mais forte em todas as idades. 

Descritores: Preensão Máxima; Força; Crianças Típicas. 
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