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1. RESUMO 

A Síndrome de Down (SD) é uma disfunção genética frequente e se caracteriza pelo 

atraso global no desempenho motor. As tarefas motoras de destreza manual 

permanecem defasadas e necessitam de estímulo na adolescência e os jogos 

virtuais podem configurar-se como estratégia motivadora de intervenção. O estudo 

possui como objetivo avaliar a destreza manual de um grupo de adolescentes com 

SD antes e após a implementação de um programa de intervenção com o uso de 

jogos virtuais que envolvem o uso dos membros superiores. Participaram do estudo 

dez adolescentes, entre 10 e 15 anos, com autorização dos responsáveis. Para 

avaliação inicial foi utilizado o Teste Caixa e Blocos (TCB) para destreza manual. 

Foram realizadas 12 sessões de prática de jogos virtuais, com a escolha de dois 

jogos por dia, durante 15 minutos cada, totalizando 35 minutos de sessão com 5 

minutos de intervalo entre os jogos, duas vezes por semanas. Após a intervenção, 

os participantes foram reavaliados pelo mesmo método. Foi possível observar 

mudanças no desempenho da avaliação de destreza manual para o grupo de 

participantes, com valores significantes para mão dominante e não dominante, 

considerando-se como referência p≤0,05. Conclui-se que a destreza pode ser 

beneficiada por programas de intervenção com uso da realidade virtual para jovens 

com SD, em frequência semanal. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A Síndrome de Down (SD) é uma desordem genética conhecida, também, como 

trissomia do cromossomo 21. É resultante de uma não disjunção do par de 

cromossomos 21 durante o processo de meiose celular do feto. Em 90% dos casos 

a não ocorrência da disjunção meiótica acontece durante a primeira meiose 

materna, enquanto somente 10% dos casos se dá na segunda meiose paterna. Em, 

assim sendo, a SD é uma expressão de cópias dos genes presentes no 

cromossomo 21 em triplicata, ou seja, os fetos afetados apresentam três 

cromossomos 21, ao invés de somente dois (BORGES-OSÓRIO; ROBINSON, 

2013). 

De acordo com a literatura mais recente disponível sobre o assunto, a SD é a mais 

associada ao déficit intelectual. Além do comprometimento cognitivo, a pessoa com  



SD pode desenvolver outras co-morbidades como cardiopatia congênita, em 50% 

dos casos; hipotonia, em 100% dos casos; problemas de audição, em 50 a 70% dos 

casos; de visão, em 15 a 50% dos casos; alterações na coluna cervical, em 1 a 10% 

dos casos; distúrbios da tireóide, com percentual variável desde 15% até quase 50% 

dos casos; problemas neurológicos, em 5 a 10% dos casos; obesidade e 

envelhecimento precoce. Além disso, a criança com SD também apresenta atraso 

nas aquisições do padrão motor básico. Ou seja, essas ocorrem em tempo 

diferenciado das crianças com desenvolvimento normal (MATOS et al., 2007; LOBE 

et al., 2013). 

O nascimento de uma criança com a síndrome é um fato comum no Brasil e em 

outros países. Pode ocorrer em qualquer família independentemente de cor, raça, 

nível cultural, social, ambiental ou econômico. Ao lado disso, a chance do 

nascimento de uma criança com SD aumenta com o avanço da idade materna: em 

torno dos 20 anos a probabilidade é de 1:1500, subindo para 1:380 aos 35 anos e 

1:28 aos 45 anos. Segundo dados divulgados, no ano de 2007, a incidência da 

síndrome era de 1 para cada 600 nascidos vivos. Já em 2012, houve uma pequena 

diminuição nos dados para 1 em cada 700 nascidos vivos. Ou seja, cerca de 270 mil 

pessoas possuem SD no Brasil atualmente (MATOS et al., 2007).  

A suspeita do diagnóstico, logo após o nascimento, pode ser realizada a partir da 

presença de algumas características típicas para o portador como olhos 

amendoados, menor estatura, cabelos lisos e finos, cabeça achatada na parte de 

trás, nariz pequeno e achatado, presença de muita gordura na nuca, linha única na 

mão, maior dobra no quinto dedo, céu da boca mais encurvado, menor número de 

dentes, língua protrusa devido ao estreitamento das vias aéreas, separação grande 

entre primeiro e segundo dedos do pé, baixa implantação das orelhas, ossos mais 

delgados, dentre outras (BORGES-OSÓRIO; ROBINSON, 2013).  

O bebê com SD pode apresentar, nos primeiros dias de vida, dificuldades nas 

funções de sucção e deglutição. Além disso, apresentam uma grande hipotonia 

muscular determinada geneticamente. Alguns estudos relacionam essa hipotonia às 

alterações de ordem central e podem indicar imaturidade na integração de impulsos 

aferentes. Outro fator importante a ser destacado é que os bebês com SD possuem 

um atraso no desaparecimento de alguns dos reflexos como o de preensão, reflexo 

de Moro e da marcha automática. Com frequência, a criança adota a postura supina 



com os braços em abdução, membros inferiores discretamente abduzidos e em 

rotação externa com as pernas em semi flexão (SCHWARTZMAN et al., 1999).  

A literatura nacional e internacional é vasta sobre a SD. Todavia, quando se trata de 

programas de intervenção para estimulação do desenvolvimento da destreza manual 

em crianças e jovens observa-se uma lacuna nos trabalhos de pesquisa. O foco, de 

modo geral, é voltado aos primeiros anos de vida e aquisição de habilidades básicas 

como controle de cabeça, sentar, andar, engatinhar, dentre outros. Entretanto, 

alguns trabalhos atuais têm demonstrado que as habilidades motoras continuam 

defasadas para essa população. 

Guimarães; Blascovi-Assis e Macedo (2012) avaliaram a destreza manual de um 

grupo de crianças e jovens com SD e comparam o desempenho no teste caixa e 

blocos com um grupo controle pareado. Os resultados mostraram que na infância e 

na adolescência a desvantagem no número de blocos transportados por minuto é 

maior para o grupo controle, indicando necessidade de programas terapêuticos que 

estimulem essa habilidade. Priosti et al. (2013) encontraram correlação entre a força 

de preensão e a destreza manual no grupo com SD estudado e também referiram 

escores menores para este grupo quando comparado ao grupo controle.  Carvalho, 

Carrogi-Vianna e Blascovi-Assis (2014) relataram evolução na força de preensão 

palmar e na destreza manual na Distrofia Muscular de Duchenne, após uma 

intervenção com jogos do Nintendo Wii. O teste de destreza usado nos três estudos 

foi o Caixa e Blocos. 

Com base em levantamento realizado na literatura nacional foi encontrado um artigo 

que comparou os testes Minesota, Jebsen Taylor e o teste caixa e blocos (TCB), 

aplicados para um grupo de jovens com SD. Nesse estudo, apesar da amostra ser 

de apenas dez participantes, foi possível demonstrar que o TCB e o Jebsen-Taylor 

foram mais adequados a essa população, uma vez que o Minessota exige o 

cumprimento de ordens mais complexas para sua realização (RUFINO et al., 2016).  

A fisioterapia dispõe de recursos variados para o estímulo de habilidades funcionais 

que fazem parte da rotina de pessoas com SD. Atualmente, a reabilitação virtual 

desponta como uma estratégia que gera várias vivências de inúmeras situações 

para um aprendizado motor, de maneira individualizada, possibilitando um 

aprimoramento funcional. São de extrema importância para a correção de postura, 

equilíbrio, aumento na capacidade de locomoção e melhora na amplitude de 



movimento do paciente como um todo. Além disso, a realização da terapia com a 

utilização de um recurso atual, o videogame, é uma forma de motivar o paciente a 

continuar a terapia (Cardeal et al., 2016). 

  

3. OBJETIVOS 

Avaliar a destreza manual em adolescentes com SD por meio do TCB e realizar uma 

intervenção com a utilização de jogos de videogame.  

 

4. METODOLOGIA 

Participaram 10 adolescentes, com idades entre 10 e 15 anos. As condições para a 

participação na pesquisa foram o aceite dos responsáveis legais para que seus 

filhos participassem voluntariamente do estudo, que tivessem compreensão das 

instruções básicas do TCB e que frequentassem regularmente uma instituição de 

atendimento especializado na região metropolitana de São Paulo. O critério para 

exclusão foi a presença de diagnósticos neurológicos ou ortopédicos associados à 

síndrome ou o não comparecimento às datas da realização da avaliação inicial e 

final e às sessões de intervenção propostas. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie com número de parecer 649.020 e CAAE 

30454214.8.0000.0084.   

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As aplicações do teste foram realizadas em locais sem ruídos, bem iluminados com 

o participante acomodado em cadeira própria para seu tamanho. Para definição da 

mão dominante foi aplicado o teste de Negrine (NEGRINE, 1986), que é composto 

por solicitações de gestos de mímicas para execução de tarefas simples.  Para a 

testagem com o TCB, a caixa foi colocada à frente do avaliado, com a divisória 

alinhada à cabeça do participante. Antes de realizar a contagem do número de 

blocos colocados, cada participante realizou um breve treino para familiaridade com 

o instrumento. Após esse treino, os blocos foram colocados na posição inicial e a 



contagem foi iniciada. Foi realizada uma avaliação com a mão dominante e uma 

com a mão não dominante, em intervalos de um minuto.  

Após a avaliação foi implantado um programa de intervenção baseado na prática de 

jogos virtuais com uso do Nintendo Wii. Foram selecionados jogos que estimulavam 

a movimentação dos membros superiores e os mesmos foram praticados pelos 

participantes do estudo.  

Foram realizadas 12 sessões de prática de jogos virtuais, com a escolha de dois 

jogos por dia, durante 15 minutos cada, totalizando 35 minutos de sessão com 5 

minutos de intervalo entre os jogos, duas vezes por semanas. 

Após a intervenção, a reavaliação ocorreu seguindo os mesmos procedimentos da 

avaliação inicial. Os resultados foram descritos comparando-se as medidas tomadas 

na primeira e última avaliações. Foram aplicados testes estatísticos para 

investigação de significância dos resultados. 

 

6. RESULTADOS  

A amostra estudada apresentou 10 adolescentes com idade média de 11,9 anos. 

Após a realização das sessões programadas, os resultados foram analisados 

considerando os escores obtidos para a destreza manual através do TCB.  

O gráfico apresenta a comparação da pontuação média obtida no TCB entre a 

avaliação inicial e final para a mão dominante (MD) e para mão não dominante 

(MND). Para MD obteve-se a média de 22,2 blocos/minuto e de 27,5 blocos; para 

MND a pontuação foi de 21,4 blocos e 25,9 blocos, conforme ilustrado.  

Os dados do TCB foram analisados por meio do programa estatístico Minitab. Fixou-

se um nível de significância igual a p≤0,05. Com isso, as diferenças das medidas 

iniciais e finais foram significantes para o MD (p=0,005) e para o MND (p=0,007), 

através do teste não paramétrico de Wilcoxon. 

O desempenho do grupo de participantes foi melhor na segunda avaliação do que 

na primeira, com valores descritivos maiores para o lado dominante. Este dado 

concorda com os resultados referidos por Mathiowetz et al. (1985) e Guimarães e 

Blascovi-Assis (2012), que indicam melhor desempenho no teste para o lado 

dominante. Este dado pode também estar associado à familiarização com o material 



apresentado, bem como maior compreensão da tarefa solicitada no período de 

reavaliação. 

Gráfico. Média de Blocos Transferidos durante a Avaliação e Reavaliação 

 

O grupo de participantes do presente estudo demonstrou interesse e assiduidade 

quanto às atividades propostas por meio dos jogos de videogame, tornando as doze 

sessões propostas, não somente uma terapia, mas um momento para superar 

obstáculos com motivação e diversão, tornando-os mais comprometidos, fato que 

concorda com a pesquisa de Bresciani e Conto (2012). 

Com relação aos ganhos observados na destreza manual, através da aplicação do 

TCB, após a prática de 12 sessões somando 6 semanas de jogos, o resultado do 

presente estudo concorda com o observado por Berg et al. (2012), principalmente 

em jogos que exigiam precisão de controle manual para a manipulação do Wii 

remoto, velocidade do movimento do braço, controle de frequência e principalmente 

destreza manual com os botões nos jogos de boliche, basquete e boxe, revelando 

um ganho no controle motor. 

Os benefícios jogos de realidade virtual em pacientes neurológicos podem exercer 

influência positiva no desempenho de habilidades motoras específicas e facilitam a 

manutenção da motivação da criança durante o processo de reabilitação. Portanto 

se caracteriza como uma importante estratégia e ferramenta para despertar a 

motivação, interesse e envolvimento da criança e/ou adolescente. A realidade virtual 

envolve e fascina a criança nos jogos, uma atividade que compõe inovações e 

variedades, a partir de atividades lúdicas, com elevado nível de prazer e satisfação, 

22,2 21,4 

27,5 
25,9 

0

5

10

15

20

25

30

MD MND

Avaliação

Reavaliação



contribuindo com o envolvimento da criança no processo terapêutico e como 

consequência, a evolução do seu quadro. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no estudo apresentado, a utilização do Nintendo Wii na fisioterapia é uma 

estratégia a ser considerada devido à alta aceitação do tratamento pelo paciente. 

Dentre os dados coletados, percebeu-se o feedback visual como sendo um dos 

elementos mais positivos deste estudo, permitindo ao paciente acompanhar seu 

desempenho e evolução com base no demonstrado na televisão e por sua 

pontuação.  

Os dados apresentados sugerem que, a prática dos jogos de videogame 

supervisionados por um fisioterapeuta, podem promover melhor desempenho de 

funções manuais gerando ganhos na destreza manual em adolescentes com 

Síndrome de Down.  

Contudo, outros estudos são necessários para que a compreensão dos efeitos deste 

meio de tratamento fisioterapêutico possa ser discutida e conhecida por mais 

profissionais, pois há uma limitação na literatura nacional e internacional, a fim de 

investigar maiores benefícios sobre esse meio de intervenção.  
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