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Introducao: Os Transtornos do Espectro Autista (TEA) englobam um grupo de afecções do neurodesenvolvimento que envolvem
alterações da comunicação, da interação social e do comportamento. Aspectos motores ainda são pouco investigados nessa população,
porém a literatura indica que tarefas motoras de destreza manual permanecem defasadas em relação à população sem TEA.

Objetivos: Avaliar a destreza manual de crianças e adolescentes com TEA por meio da utilização de três diferentes testes,
correlacionando-os com a avaliação cognitiva e a força de preensão palmar e verificar qual deles mostra-se mais sensível e adequado
para avaliação da população com TEA.

Método: Participaram deste estudo transversal 20 crianças e jovens com TEA, entre 10 e 14 anos, sendo 18 meninos e duas meninas, que
frequentavam uma instituição especializada no interior do Estado de São Paulo e que mostraram compreensão das instruções básicas
sobre as tarefas de avaliação motora. Foi aplicado por uma psicóloga o teste WASI para avaliação da inteligência. A dominância lateral
foi definida pela aplicação do teste Van-Strien e a força de preensão palmar foi registrada pelo dinamômetro Jamar. A destreza manual
foi avaliada por três instrumentos: o Teste Caixa e Blocos (TCB), o teste de Função Manual Jebsen-Taylor (TFMJT) e o Teste
Minnesota. As avaliações foram realizadas em média em quatro encontros e todos os participantes tiveram permissão de seus
responsáveis legais para participação no estudo.

Resultados: Na análise estatística não foi encontrada normalidade da amostra, adotando-se então o teste não-paramétrico de Sperman
para o estudo das correlações. Foi encontrada correlação alta para dinamometria, TCB e TFMJT indicando que quando o participante
tem bom desempenho com mão dominante, apresenta também bom desempenho com mão não dominante. Não foi encontrada
correlação entre força de preensão palmar e destreza em nenhum dos testes. O único teste a apresentar resultado significante quando
correlacionado aos escores do WASI foi o Minnesota (p≤0,02), indicando que quanto maior a pontuação no teste de inteligência, menor
o tempo de execução da tarefa.

Conclusão: A população com TEA apresenta escores inferiores quando relacionados às crianças e adolescentes em desenvolvimento
típico. Verificou-se que o teste Minnesota é melhor realizado pelos que apresentam escores cognitivos maiores e que o mais sensível a
essa população foi TFMJT, seguido do TCB."
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