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Introdução e objetivos: 
Algumas características presentes em indivíduos com síndrome de Down 
impactam diretamente no sistema osteomioarticular, podendo interferir em 
atividades motoras grossas e finas, e na destreza manual. Apesar dessas 
características diminuírem com o aumento da idade, não desaparecem nesses 
indivíduos. O objetivo do estudo foi analisar a destreza manual da mão dominante 
e não dominante de pacientes adultos com síndrome de Down de uma instituição 
em Vitória da Conquista – BA e comparar com a destreza manual de indivíduos 
sem a síndrome. 

Métodos: 
Trata-se de um estudo observacional e transversal, de caráter quantitativo, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 30350214.7.0000.5578). 34 
indivíduos foram analisados, com idade acima de 18 anos, de ambos os gêneros, 
sendo 17 indivíduos com síndrome de Down (GSD) e 17 indivíduos sem a 
síndrome, para caracterização do grupo controle (GC). Foi utilizado o Teste de 
Caixa e Blocos (TCB) que avalia a habilidade manual grossa, medindo a 
velocidade de manipulação e transferência de blocos de um compartimento para o 
outro durante um minuto, com ambas as mãos.  

Resultado: 
Os resultados indicaram que a destreza manual da mão dominante (p<0,0001) e 
não dominante (p<0,0001) no GSD foi inferior quando comparada com o GC. 
Comparando-se a destreza manual intra-grupo, foi observado que não há 
diferença na destreza manual da mão dominante com a mão não dominante no 
GSD (p=0,8717), porem, no GC a destreza da mão dominante se mostrou superior 
quando comparada com a mão não dominante (p=0,0119). Com relação ao gênero 
no GSD, não foram encontradas diferenças significativas na destreza manual intra-
grupo e intergrupo (p>0,05). 

 

Discussão e conclusão: 
Ao comparar os resultados do presente estudo com outros, a maioria corrobora 
com achados encontrados, principalmente com relação ao melhor desempenho da 
destreza para mão dominante no GC e defasagem de tempo da destreza manual 
dos indivíduos com SD quando comparados a indivíduos sem a síndrome. Na 
análise por gênero a maioria dos estudos concorda com os dados encontrados 
neste trabalho. Conclui-se que o GSD possui a destreza manual da mão 
dominante e não dominante em desvantagem em relação ao do GC. 

 


