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Resumo: 

A destreza motora vem sendo estudada na literatura a partir do uso de testes 

padronizados e reconhecidos pela comunidade científica para populações com 

desenvolvimento normal ou com características peculiares. Todavia, poucos 

estudos discutem o uso desses instrumentos para pessoas com déficit 

intelectual. A síndrome de Down caracteriza-se por ser uma das deficiências 

intelectuais mais comuns, sendo necessários estudos dirigidos a esta 

população. O presente estudo teve como objetivo avaliar a destreza motora em 

jovens com síndrome de Down por meio da utilização de três diferentes testes 

e comparar os resultados obtidos de cada um deles na aplicação com essa 

população. Esta amostra foi composta por 10 crianças e jovens com SD, entre 

9 e 13 anos, de ambos os sexos que frequentavam uma instituição 

especializada. Foram utilizados os testes de caixa e blocos (TCB), o Minnesota 

Dexterity Test e o Teste de Função Manual de Jebsen e Taylor (TFMJT). 

Observou-se correlação entre quase todas as tarefas propostas nos testes para 

os participantes. Todavia, houve maior dificuldade na aplicação do Minnesota, 

no qual o desempenho foi prejudicado pela dispersão durante sua realização. 

Conclui-se que a escolha do teste pode influenciar nos resultados obtidos, 

devendo, portanto, haver preocupação na busca dos melhores instrumentos 

para testar as habilidades de pessoas com déficits intelectuais. 

Palavras-chave: Destreza Motora, Avaliação, Síndrome de Down 

1. Introdução 

A Síndrome de Down (SD) é uma doença cromossômica caracterizada pela 

expressão de cópias dos genes presentes no cromossomo 21 em triplicata. 



Estima-se que a incidência da SD é de 1 para cada 600/800 nascidos vivos, 

tendo uma média de 8000 novos casos no Brasil (MATOS et al., 2007). 

A diminuição do tônus muscular é um dado altamente consistente que auxilia 

no diagnóstico, sendo uma das causas do atraso e dificuldade na realização de 

movimentos adequados dentro do desenvolvimento motor normal. A hipotonia 

interferirá no desenvolvimento motor da criança com SD, atrasando a aquisição 

de habilidades, a exploração do ambiente, causando déficits sensoriais e 

vivenciais, refletidos também no desempenho cognitivo. Quanto ao 

desenvolvimento de habilidades motoras, as crianças com SD, 

comparativamente às crianças com desenvolvimento normal, passam por todas 

as etapas, porém, apresentam atraso e lentidão nas aquisições do padrão 

motor básico (GUIMARÃES et al., 2012).  

Restrições intrínsecas como a hipotonia muscular e a hipermobilidade articular 

contribuem para o atraso no desenvolvimento motor, para a lentidão na 

realização dos movimentos e para alterações no controle postural. Essas 

características diminuem a possibilidade de experiências motoras e de 

exploração do ambiente, o que prejudica o desempenho das habilidades 

motoras finas e destreza manual (COPPEDE et al., 2012).  

Alguns estudos sobre a destreza motora avaliada por testes da função manual 

vem sendo realizados. Guimarães e Blascovi-Assis (2012) usaram o teste caixa 

e blocos para avaliar a destreza manual. Observaram que, ao contrário do que 

acontece com crianças e jovens com desenvolvimento títpico, as crianças e 

jovens com SD parecem não evoluir significativamente nesta habilidade com o 

passar da idade. Guimarães, Blascovi-Assis e Macedo (2012) chamam a 

atenção ainda para o fato de que o desempenho nos testes de destreza não 

difere em aproveitamento com o uso da mão dominante ou não dominante, 

também diferentemente da população típica. 

Priosti, Guimarães e Blascovi-Assis (2013) descrevem as adaptações 

necessárias para o uso do teste caixa e blocos junto à população com SD. 

Além da orientação em fechar os furos centrais para não interferir no 

movimento do transporte dos blocos, as autoras sugerem contar em voz alta 

para estimular o melhor desempenho.  

Utilizando o caixa e blocos, Souza et al. (2012) estabelecem correlações entre 

o desempenho funcional, a destreza e a força de preensão, indicando a 



necessidade de estudos que investiguem a interferência dessas variáveis nas 

atividades de vida diária. Destacam que estudos nessa área podem contribuir 

para processos de avaliação mais criteriosos, estabelecimento de metas 

terapêuticas e planejamento de atividades para melhorar o desempenho. 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a destreza motora em jovens com 

síndrome de Down por meio da utilização de três diferentes testes e comparar 

os resultados obtidos de cada um deles na aplicação com essa população. 

2. Metódo 

Participaram do estudo 10 crianças e jovens com SD, entre 9 e 13 anos, de 

ambos os sexos que frequentam a instituição APAE de Barueri.  

Os dados foram coletados na APAE de barueri, em uma sala onde estavam 

disponíveis os três testes de avaliação motora selecionados para esse estudo 

(Teste de Caixa e Blocos, Minnesota e Jebsen-Taylor), em horário agendado 

com o responsável pela instituição.  

Após a indicação e aprovação do projeto pelo comitê de ética (CAAE 

21657913.1.0000.0084 número de parecer 485.887), os mesmos foram 

convidados a participar do estudo. 

A avaliação dos participantes com apresentação das tarefas foi realizada na 

ordem a seguir: a) Teste de caixa e blocos; b) Teste Minnesota; c) Teste 

Jebsen-Taylor. Se fosse observado cansaço ou desinteresse do sujeito 

avaliado a avaliação poderia ser realizada em dois dias.  

Na sala da coleta estavam disponíveis os materiais necessários para aplicação 

do Teste de caixa e blocos, como uma caixa com uma divisória no meio e 

vários blocos em que se contavam quantos blocos a criança ou jovem passava 

de um lado para o outro durante 60 segundos, foram feitas duas tentativas com 

a criança sentada. Após aplicação do TCB foi aplicado o teste Minnesota (em 

sua primeira bateria, o Placing Test) com o paciente em pé, no qual era 

necessário encaixar as peças no tabuleiro, foi cronometrado o tempo para ver o 

desempenho, logo em seguida foi aplicado o teste Jebsen-Taylor, dividido em 

sete sub-testes, 1) escrita; 2)virar cartas; 3)pegar objetos pequenos; 4) 

empilhar damas; 5) simular alimentação; 6) mover latas leves; 7) mover latas 

pesadas; todos os sub-testes foram aplicados duas vezes com os pacientes 

sentados, apenas o de escrita foi aplicado uma única vez, em cada um foi 

cronometrado o tempo que o paciente levava para realizar a tarefa, em todos 



os testes foi aplicado primeiro com a mão não dominate e em seguida com a 

mãe dominante. Três dos participantes realizaram o teste em dois dias, dois 

deles por cansaço e um por desinteresse.  

Análise dos dados: Foram considerados para análise: o resultado do teste 

caixa e blocos; o resultado do teste Minnesota e as sete medidas do teste de 

Jebsen Taylor, para cada um dos participantes, em cada uma das mãos. 

Foram testadas as aderências à distribuição Normal de cada uma das 

variáveis, sendo que quando contempladas foram calculados intervalos de 

confiança t-de-Student com 95% de confiança para as médias 

correspondentes. 

Para verificar se há uma relação linear entre pares de variáveis foi calculado o 

coeficiente de correlação linear e testada a hipótese de que este é igual a zero. 

Desta forma, ao se obter um nível descritivo p < 0,05 (nível de significância 

adotado), pode-se concluir que a correlação linear encontrada é significante. 

Para ilustrar tais resultados foram construídos gráficos da matriz de dispersão. 

3. Resultados e Discussão 

O teste de caixa e blocos foi realizado sem problemas, por duas vezes 

sequencialmente (medidas 1 e 2), com boa participação das crianças, que 

compreenderam bem as instruções. Observou-se variação na pontuação 

individual, mas nenhum dos participantes deixou de realizar a tarefa solicitada.  

O teste Jebsen Taylor foi aplicado por duas vezes (medidas 1 e 2), com boa 

participação do grupo. O tempo foi contabilizado em segundos.  

A Tabela 5 apresenta os valores descritivos (valor-p) para os testes de 

aderência à distribuição Normal realizados. 

Não houve aderência à normalidade apenas para as variáveis JT(1) D e JT(7) 

E. Como no caso da variável JT(1) D o nível descritivo foi igual a 0,048, muito 

próximo do valor do nível de significância adotado (0,05), optou-se por calcular 

mesmo assim um intervalo de confiança t de Student para a média uma vez 

que o cálculo do mesmo é robusto à pequenas fugas das suposições de 

modelo. Já no caso da variável JT(7) E não foi possível o cálculo paramétrico 

do intervalo de confiança. 

 
Tabela 5 – Resultados dos testes de aderência realizados 



Valor-p Conclusão Valor-p Conclusão

TCB 0,515 aderiu 0,369 aderiu

Minessota 0,314 aderiu 0,774 aderiu

JT(1) 0,048 não aderiu 0,15 aderiu

JT(2) 0,12 aderiu 0,218 aderiu

JT(3) 0,421 aderiu 0,143 aderiu

JT(4) 0,747 aderiu 0,539 aderiu

JT(5) 0,069 aderiu 0,788 aderiu

JT(6) 0,054 aderiu 0,068 aderiu

JT(7) 0,223 aderiu 0,015 não aderiu

Variável
Direita Esquerda

 
 

A Tabela 6 apresenta algumas estatísticas descritivas e intervalos com 95% de 

confiança para a média. 

Tabela 6 – Tamanho da amostra, média, desvio padrão, erro padrão e intervalo 
de confiança para a média 

Variável N Média DP EP I.C

TCB D 10,00 22,00 9,69 3,07 (15,07; 28,93)

TCB E 10,00 20,60 11,54 3,65 (12,35; 28,85)

Minessota D 10,00 199,80 87,30 27,60 (137,3; 262,2)

Minessota E 10,00 190,80 66,20 20,90 (143,5; 238,2)

JT(1) D 10,00 21,33 5,07 1,60 (17,71; 24,96)

JT(1) E 10,00 24,99 9,21 2,91 (18,40; 31,58)

JT(2) D 10,00 17,83 11,22 3,55 (9,80; 25,86)

JT(2) E 10,00 18,20 11,28 3,57 (10,13; 26,27)

JT(3) D 10,00 14,30 5,82 1,84 (10,14; 18,47)

JT(3) E 10,00 15,58 6,65 2,10 (10,82; 20,34)

JT(4) D 10,00 31,50 9,19 2,91 (24,93; 38,07)

JT(4) E 10,00 36,16 14,43 4,72 (25,48; 46,84)

JT(5) D 10,00 10,95 7,32 2,31 (5,72; 16,18)

JT(5) E 10,00 11,91 4,27 1,35 (8,86; 14,97)

JT(6) D 10,00 8,73 5,02 1,59 (5,14; 12,32)

JT(6) E 10,00 8,39 4,13 1,31 (5,43; 11,35)

JT(7) D 10,00 11,56 7,07 2,24 (6,50; 16,62)

JT(7) E 10,00 13,23 9,06 2,87 ─  
 

Na variável JT(1), para a mão direita, os participantes 3 e 10 apresentaram 

valores discrepantes e para a mão esquerda, o participante 8 apresentou valor 

discrepante. Esta tarefa refere-se à escrita, sendo prejudicada pela 

característica do défict intelectual presente na síndrome de Down. Sendo 

assim, nem todos os participantes conseguiram executá-la. 

Já o participante 4, para a mão direita, apresentou valores discrepantes para a 

variável JT(5) e para a mão esquerda, apresentou valores discrepantes para a 

variável JT(6) e JT(7). Este participante, especificamente, mostrou-se disperso 

na maior parte da aplicação dos testes, obtendo valores individuais que 



retratavam desempenho prejudicado na maioria das tarefas quando comparado 

aos seus pares do grupo. 

A Tabela 7 apresenta as correlações lineares com seus respectivos níveis 

descritivos para as variáveis estudadas com respeito à mão direita. As 

correlações significantemente diferentes de zero estão destacadas. O gráfico 3 

ilustra os resultados encontrados. 

 

Tabela 7 – Coeficientes de correlação linear (acima) e nível descritivo do teste 
(abaixo) para as variáveis medidas na mão direita 

TCB Minessota JT(1) JT(2) JT(3) JT(4) JT(5) JT(6)

-0,853

0,002

0,417 -0,271

0,231 0,449

-0,748 0,874 -0,155

0,013 0,001 0,669

-0,732 0,812 -0,213 0,843

0,016 0,004 0,555 0,002

-0,592 0,635 0,231 0,658 0,567

0,072 0,048 0,522 0,039 0,087

-0,652 0,894 -0,026 0,812 0,776 0,650

0,041 0,000 0,943 0,004 0,008 0,042

-0,820 0,835 -0,130 0,759 0,910 0,536 0,795

0,004 0,003 0,719 0,011 0,000 0,111 0,006

-0,797 0,908 -0,192 0,892 0,972 0,620 0,882 0,942

0,006 0,000 0,596 0,001 0,000 0,056 0,001 0,000

Minessota

JT(1)

JT(2)

JT(3)

JT(4)

JT(5)

JT(6)

JT(7)
 

 
 

Gráfico 3 – Matriz de dispersão para as variáveis medidas na mão direita 

 



A Tabela 8 apresenta as correlações lineares com seus respectivos níveis 

descritivos para as variáveis estudadas com respeito à mão esquerda. As 

correlações significantemente diferentes de zero estão destacadas. O gráfico 4 

ilustra os resultados encontrados. 

 
Tabela 8 – Coeficientes de correlação linear (acima) e nível descritivo do teste 

(abaixo) para as variáveis medidas na mão esquerda 
TCB Minessota JT(1) JT(2) JT(3) JT(4) JT(5) JT(6)

-0,869

0,001

0,772 -0,667

0,009 0,035

-0,749 0,893 -0,421

0,013 0,001 0,226

-0,729 0,872 -0,499 0,858

0,017 0,001 0,142 0,001

0,475 -0,232 0,569 -0,031 -0,316

0,166 0,519 0,086 0,933 0,375

-0,673 0,813 -0,760 0,775 0,683 -0,108

0,033 0,004 0,011 0,008 0,029 0,766

-0,682 0,776 -0,369 0,855 0,810 -0,050 0,678

0,030 0,008 0,295 0,002 0,004 0,890 0,031

-0,609 0,731 -0,330 0,907 0,824 0,023 0,721 0,942

0,062 0,016 0,351 0,000 0,003 0,949 0,019 0,000

JT(6)

JT(7)

Minessota

JT(1)

JT(2)

JT(3)

JT(4)

JT(5)

 

 
 

Gráfico 4 – Matriz de dispersão para as variáveis medidas na mão esquerda 

 

 

A avaliação de tarefas específicas de destreza para populações com défict 

intelectual vem sendo estudada mais recentemente na literatura brasileira 

(GUIMARÃES; BLASCOVI-ASSIS, 2012; GUIMARÃES et al, 2012; SOUZA et 



al. 2012; PRIOSTI et al. 2013). Observa-se que o desempenho, como já 

esperado, é inferior na população com SD quando comparada a outros grupos 

estudados que não apresentam déficit intelectual (COPPEDE et al., 2012). 

Todavia, há carência ainda de estudos que possam indicar quais são os testes 

mais adequados para que o desempenho referido pelo mesmo não seja 

prejudicado por dificuldades de compreensão da tarefa. 

Nesse estudo observou-se que houve correlação linear indicando similaridade 

no desempenho para quase todas as tarefas avaliadas, exceto para a tarefa da 

escrita e para a tarefa da simulação de alimentação, ambas pertencentes ao 

teste de Jebsen Taylor. Embora Lima et al (2012) sugiram em seu trabalho que 

esta tarefa não deve ser realizada no Brasil por exigir conhecimento da língua 

inglesa, foi realizada tentativa de aplicação com frase escrita no idioma 

português com 24 letras conforme texto original sobre o teste (JEBSEN et al. 

1969). Todavia, devido à dificuldade na escrita aconselha-se a não aplicar esta 

tarefa para pessoas com a SD. A tarefa 4, de simular alimentação, mostrou 

correlação fraca com as demais tarefas.  

Observou-se que, para este grupo, as tarefas que mais froam de interesse dos 

participantes foram as relacionadas ao teste caixa e blocos, cuja ordem de 

aplicação é simples, pois requer apenas a transferência de blocos de um 

compartimento ao outro, e as tarefas que compõem o teste de Jebsen-Taylor. 

O teste de Minnesota foi de difícil aplicação, havendo dispersão na 

concentração dos participantes. Poucos estudos referem o uso desse teste 

com pessoas com SD. Todavia, os trabalhos encontrados não apontaram 

dificuldades para ministrar o teste (BARBOSA, 2006; PEREIRA, 2010). 

Outros estudos se fazem necessários para que esses achados se confirmem, 

considerando o número reduzido de participantes. Outras limitações do estudo 

foram não ser possível realizar análise por gênero e não considerar 

desempenho entre mão preferida e não preferida na realização das tarefas. 

Entretanto, o objetivo inicial proposto pode ser atingido, uma vez que foram 

identificadas algumas dificuldades e facilidades na aplicação dos três testes 

estudados. 
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