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Introdução e objetivos: Crianças com síndrome de Down (SD) apresentam
hipotonia muscular, que afeta diretamente a força de preensão manual. Esta
força está relacionada com atividades do cotidiano das crianças, e pode
influenciar diretamente em sua qualidade de vida e relações pessoais,
portanto, é de grande importância sua mensuração e compreensão. Este
estudo tem como objetivo avaliar a força de preensão máxima de crianças
com síndrome de Down dos 5 aos 10 anos e 11 meses e comparar com a de
crianças típicas.

Métodos: Participaram do estudo dois grupos: Experimental (GE), 10
crianças com SD (± 101.1); e Controle (GC), 10 crianças com
desenvolvimento típico (± 102.6) pareadas pelo gênero e idade. A força de
preensão foi mensurada com um dinamômetro eletrônico certificado no
INMETRO, na posição sentada, com ombro aduzido em rotação neutra,
cotovelo fletido a 90º, antebraço e punho em posição neutra. Foram
realizadas 3 medidas, com intervalo de 1 minuto entre elas. Na análise
estatística foram utilizados testes de hipótese para a média assim como para
correlação linear de Pearson (nível de confiança de 95%). O projeto de
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar e possui
apoio do CNPq.

Resultado: Considerando as variáveis força de preensão máxima da mão
direita (FD) e esquerda (FE) realizamos testes de hipótese (H_0:
μ_GE=μ_GC) para comparar a igualdade das médias dos grupos GC e GE.
Comparando ambos os grupos, os testes de hipótese retornaram para FD
(GC= 13.72; GE= 8.06; p=0,0011) e FE (GC=13.01; GE= 7.99; p=0,0031),
logo, FD e FE diferem estatisticamente em relação aos grupos. Podemos
observar que o GC possui um desempenho maior que o GE. Verificamos
também que o gênero não influencia FD e FE. Por fim, considerando teste de
correlação observamos que a idade está altamente correlacionada de forma
positiva com as variáveis FD e FE.



Discussão e conclusão: Pudemos observar que GC apresentou um
desempenho maior que GE na força de preensão manual, conforme esperado
segundo a hipótese de que a hipotonia muscular afetaria esta habilidade e
que quanto maior a idade maior a força da preensão palmar. Concluímos que
a força de preensão manual deve ser uma habilidade a ser trabalhada em
intervenções com crianças com síndrome de Down, além de possíveis
adaptações para atividades manuais, buscando sempre a autonomia em suas
atividades de vida diária.
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