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Introducao: A mão humana tem um importante papel na interação do indivíduo com o ambiente e seu desenvolvimento, sendo que o
pequeno tamanho das mãos e dos dedos pode interferir nas suas habilidades motoras e manipulativas.

Objetivos: Investigar as variáveis preferência manual, força de preensão e destreza manual e suas correlações nos indivíduos com
síndrome de Down.

Método: Participaram deste estudo 30 crianças e jovens sem alteração no desenvolvimento e 30 indivíduos com síndrome de Down, de
ambos os sexos, na faixa etária escolar de 11 a 14 anos. A preferência manual foi avaliada pelo protocolo de Van Strien de 2002, versão
curta. A avaliação da força de preensão palmar foi aferida pelo dinamômetro Jamar® e a análise do desempenho funcional manual dos
membros superiores foi mensurada pelo teste de função manual de Jebsen-Taylor e o Teste de Caixa e Blocos . Todos os procedimentos
foram realizados por três vezes com cada mão, alternando a execução entre elas, sendo considerado o melhor resultado em cada mão
para análise de dados. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer 343.289/ CAAE
11719212.5.0000.0084.

Resultados: Os dados finais demonstraram uma tendência a destralidade na população com síndrome de Down bem como um maior
número de indivíduos sinistros e ambidestros. Em todos os testes observou-se um desempenho inferior destes quando comparados ao
grupo controle, sem diferenciação da performance entre a mão preferida e a mão não preferida e a correlação entre as habilidades
aferidas. O teste de Jebsen-Taylor mostrou-se sensível a esta população com exceção da escrita.

Conclusão: Novos estudos que averiguem a função manual destes e a sua sensibilidade a novos testes devem ser realizados bem como a
verificação da escrita no teste de Jebsen-Taylor em outros estudos para que se possa ampliar o conhecimento das habilidades manuais
nestes indivíduos e suas correlações."
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