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Introducao: A Síndrome de Down (SD) é caracterizada pela presença adicional do cromossomo 21, acarretando em diversos atrasos do
desenvolvimento, com acometimentos funcionais. Esses indivíduos, ao desenvolverem atividades que envolvam controle motor,
planejamento motor e integração visomotora, apresentam déficits, inclusive na musculatura da mão, fatores esses preditores da escrita.

Objetivos: Correlacionar o desempenho em testes de destreza motora manual com o desempenho em tarefas escolares de escrita, em
crianças com desenvolvimento típico (DT) e crianças com SD, na faixa etária entre 6 a 11 anos.

Método: Após aprovação do estudo na Plataforma Brasil sob CAAE 54870916.4.0000.0084 e parecer 1517119, participaram do estudo
23 crianças, sendo 13 com DT, e 10 com SD, autorizadas pelo responsável. As crianças deviam compreender instruções básicas dos
testes aplicados, sendo não incluídos quem apresentasse alterações ortopédicas de membros superiores, alterações cognitivas ou
neurológicas importantes. Os dados foram coletados em uma instituição especializada na cidade de São Paulo para o grupo SD, e em
escolas privadas da mesma cidade para o grupo DT. Foi realizada avaliação única, utilizando-se quatro instrumentos: Questionário Van
Strien para estabelecer a dominância manual; Teste Caixa e Blocos (TCB), que avalia a destreza manual e a habilidade dos indivíduos;
Teste de Função Manual Jebsen Taylor (TFMJT), composto por sete tarefas manipulativas similares às cotidianas; e o Teste de
Desempenho Escolar (TDE), sendo nesta pesquisa utilizada somente a avaliação da escrita.

Resultados: Nos resultados do grupo SD, seis crianças não realizaram o TDE, e quatro realizaram, com necessidade de adaptação do
teste para transcrição. Observou-se correlação linear positiva entre TCB e TDE para grupo DT e correlação linear negativa entre TFMJT
e TDE, verificando-se que o desempenho melhora com acréscimo da idade. O grupo SD não apresentou correlação estatística, porém a
análise descritiva sugere relação entre desempenho na escrita e escores dos testes. O grupo SD que realizou o TDE executou o TFMJT
em tempo inferior e transferiu mais blocos no TCB quando comparado ao grupo que não realizou a escrita.

Conclusão: Observa-se provável relação entre habilidades motoras manuais e o desempenho na tarefa escolar de escrita, tanto para
grupo SD quanto para DT. Percebe-se que o teste mais sensível para avaliação da destreza motora manual na população com SD é o
TCB, devido a maior facilidade na aplicação, compreensão e execução."
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