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reSumo

a mão humana apresenta uma estrutura complexa com múltiplas funções que lhe pro-

porcionam uma característica peculiar de habilidades. indivíduos com síndrome de down 

apresentam um pequeno tamanho de mãos e dedos em relação ao padrão normal, o que 

pode vir a interferir em suas habilidades motoras e manipulativas. este estudo teve como 

objetivo correlacionar as variáveis antropometria manual, força de preensão palmar, des-

treza manual e desempenho funcional das pessoas com síndrome de down. avaliou-se 

35 indivíduos com síndrome de down e 35 com desenvolvimento típico com idades entre 

7 anos e 6 meses a 14 anos, de ambos os sexos, recorrendo a um paquímetro, a um dina-

mômetro Jamar®, ao teste de Caixa e blocos e ao inventário de avaliação pediátrica de 

incapacidade - pedi. a análise estatística mostrou correlação positiva entre as variáveis: 

comprimento da mão x força de preensão, largura da mão x força de preensão, largura da 

mão x destreza manual e comprimento da mão x área de autocuidado. em todas as funções 

analisadas os indivíduos com síndrome de down apresentaram um desempenho inferior ao 

grupo controle, demonstrando que o pequeno tamanho de sua mão pode influenciar suas 

habilidades manuais e consequentemente a funcionalidade – avaliada através do pedi.
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06anthropometry of the hand and hand function 

of children and youth with down syndrome.

reSumo

the human hand has a complex structure with multiple functions that 

provide a unique characteristic of skills. individuals with down syndrome 

have a small size of hands and fingers in relation to the normal pattern 

which might interfere with their motor skills and manipulative. the 

objective of this study was to correlate the variables hand anthropometry, 

grasping force, manual dexterity and functional performance of people 

with down syndrome. We evaluated 35 individuals with down syndrome 

and 35 with typical development with aged 7 years and 6 months to 

14 years, both sexes, using a caliper, a Jamar® dynamometer, the box 

and block test and inventory pediatric evaluation of disability - pedi. 

statistical analysis showed a positive correlation between the variables: 

hand length x grip strength, hand width x hand grip strength, hand width 

x manual dexterity and hand length x area of self-care. in all functions x 

length of hand grip strength, width x hand grip strength, hand breadth x 

manual dexterity and hand length x area of self-care. analyzed individuals 

with down syndrome had a lower performance compared to its control 

group, demonstrating that the small size of your hand can influence their 

manual skills and thus functionality - assessed by pedi. 

Key woRdS: 

Down syndrome. 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of daily 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INTroDuÇÃo

a síndrome de down (sd) é considerada a mais antiga e comum alteração cromossômica 

relacionada a uma deficiência intelectual (2), com grandes variedades fenotípicas e mais 

de 80 características clínicas associadas (27). suas principais alterações estão relacio-

nadas ao atraso na linguagem, na cognição e na motricidade global, além da presença 

de pés e mãos pequenos e espessos com abdução do quinto dedo, hipotonia, frouxidão 

ligamentar, anomalias esqueléticas, entre outras (13, 14).  

o controle da força e a precisão do movimento durante uma determinada tarefa são 

funções peculiares da mão, que se caracteriza como um órgão sensorial que transmite 

informações ambientais ao cérebro. essas funções podem ser comprometidas mediante 

os distúrbios do desenvolvimento na criança, uma vez que desempenham um importante 

papel em nosso dia a dia em atividades como a preensão e a manipulação de objetos (4).

Funções manuais como a força de preensão palmar e as variáveis antropométricas po-

dem auxiliar na avaliação clínica funcional do membro superior (3). o pequeno tamanho das 

mãos e dos dedos pode interferir nas habilidades motoras e manipulativas das crianças (25).

a anatomia da mão, a hipotonia muscular, a hiperfrouxidão ligamentar e as disfunções 

nervosas centrais dos indivíduos com sd são os principais responsáveis pelo déficit na 

manipulação motora fina (28). 

Um estudo realizado por Fernandes et al. (5), em adultos típicos, correlacionando a for-

ça de preensão com os dados antropométricos dos indivíduos, mostrou que existe uma 

correlação positiva entre as variáveis envolvidas. a maior força nos homens está relacio-

nada com a medida transversal e com o trofismo da mão e, contrariamente, nas mulheres 

a maior força está associada ao maior comprimento longitudinal da mão.

a força de preensão manual em crianças típicas de 4 a 12 anos foi avaliado por mole-

naar et al. (21) e relacionada com o sexo, mão dominante, peso e altura. os autores obser-

varam que a força aumenta com o passar das idades, com maior predominância na mão 

preferida e no gênero masculino. 

Jover et al. (12) avaliaram 35 indivíduos com sd e 35 indivíduos típicos, de 4 a 18 anos, 

em tarefas manuais simples como a apreensão de blocos e observaram que o grupo com 

sd utilizou um menor número de dedos na apreensão, aprisionando os blocos em garra, 

estendendo os demais dedos. os autores mencionam, ainda, que o desenvolvimento per-

ceptivo-motor dos indivíduos com sd, deve ser analisado em termos de desenvolvimento 

e não como um atraso atípico no desenvolvimento.

Com base nesses conhecimentos, buscou-se por meio deste estudo verificar a possível 

correlação da antropometria manual com a força de preensão palmar, a destreza manual 

e o desempenho funcional das crianças e jovens com sd.
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06meToDoLoGIA

a amostra foi composta por 70 crianças e jovens na faixa etária de 7 anos e 6 meses a 14 

anos, de ambos os sexos, sendo 35 indivíduos com síndrome de down que compuseram o 

grupo sd (Gsd) e 35 indivíduos com desenvolvimento típico que formaram o grupo-con-

trole (GC) e os 35 principais cuidadores dos integrantes do Gsd, aos quais foi aplicado o 

instrumento de avaliação de desempenho funcional. Foram excluídos no Gsd crianças e 

jovens que apresentassem alterações ortopédicas e neurológicas associadas à síndrome 

e/ ou problemas auditivos e visuais que interferissem na execução dos testes. para o GC, 

foram excluídas as crianças e jovens que apresentassem diagnósticos ortopédicos ou 

neurológicos e que fizessem uso de medicação sistemática. 

os participantes com sd estavam vinculados a instituições de atendimento especia-

lizado e os participantes do GC a instituições de ensino público, ambos de cidades do 

interior do estado de são paulo. 

os indivíduos foram subdivididos em três grupos, por faixa etária: grupo 1, dos 7 anos e 

6 meses ao 9 anos incompletos; grupo  2, dos 9 anos aos 12 anos incompletos e; grupo 3, 

dos 12 anos aos 15 anos incompletos. 

o grupo 1 contou com 10 indivíduos pertencentes ao GC sendo 5 do gênero feminino e 

5 masculino e 11 participantes do Gsd com 4 integrantes do sexo feminino e 7 do mas-

culino. o grupo 2 foi composto por 13 participantes do GC com 10 indivíduos do gênero 

feminino e 3 do masculino e 14 integrantes do Gsd sendo 8 participantes do gênero fe-

minino e 6 do masculino. o grupo 3 contou com 12 indivíduos do GC sendo 4 do gênero 

feminino e 8 do masculino e 10 integrantes do Gsd com 6 indivíduos do gênero feminino 

e 4 do masculino.

todas as avaliações ocorreram nas dependências das instituições participantes de for-

ma individualizada. a mão dominante foi definida pelo teste de negrine (22), que consiste 

na simulação de três atividades: escrever o nome ou fazer um determinado desenho no 

espaço, simular o arremesso de uma pedra o mais longe possível e simular que está se 

penteando. registra-se, posteriormente, o segmento utilizado para a realização da tare-

fa, direito ou esquerdo, sendo considerado como membro dominante aquele que executa, 

pelo menos, duas das três tarefas propostas.

os testes foram repetidos por três vezes, utilizando como dado da pesquisa somente 

o seu melhor resultado. os procedimentos duraram em torno de 60 minutos e foram

realizados por um único avaliador.

para a análise do tamanho da mão utilizou-se um paquímetro de hastes longas, mensu-

rando o comprimento da mão pela distância compreendida entre a linha média-estiloidal 

da ulna a parte mais distal do terceiro quirodáctilo e a largura, pelo comprimento da linha 

metacarpofalangiana. a sua aferição foi feita com a mão estendida, apoiada sobre uma 

mesa, com a palma voltada para cima.



a mensuração da força de preensão palmar foi realizada através do dinamômetro Jamar®
(6), onde o avaliado permanecia sentado, com uma flexão de braço a 90º, onde devia pressio-

nar as barras de aferição do dinamômetro que era sustentado pelo avaliador a sua frente (11). 

a destreza manual foi avaliada pelo teste Caixa e blocos (19), no qual o participante 

deve transferir os cubos presentes em um compartimento da caixa para o outro compar-

timento no tempo de um minuto, contabilizando-se o número de cubos transferidos. du-

rante este procedimento, a contagem era feita em voz alta, evitando a distração do par-

ticipante durante a atividade, conforme as instruções de Guimarães e blascovi-assis (10).  

esta caixa de madeira possui 53.7 cm de comprimento, com uma divisória mais alta que 

as bordas da caixa, separando-a em dois compartimentos de dimensões iguais. os blocos, 

também de madeira, apresentam formatos cúbicos, de 2.5 cm de lado, sendo 150 cubos.

o desempenho funcional dos sujeitos foi avaliado por meio do teste Pediatric Evalu-

ation of Disability Inventory (pedi), que é constituído de um questionário que avalia as 

habilidades funcionais de crianças entre 6 meses e 7 anos e meio de idade, podendo ser 

aplicado em crianças com idade superior, se estas apresentarem desempenho funcio-

nal semelhante a esta faixa etária, sendo então possível sua aplicação com indivíduos 

com sd, desde que seja utilizado o modelo de escore contínuo proposto pelo teste. este 

instrumento foi originalmente desenvolvido e padronizado por pesquisadores norte-

-americanos para documentar de forma quantitativa a capacidade e independência fun-

cional da criança. Foi traduzido para o português e adaptado conforme as características

sócio-culturais brasileiras, com autorização dos autores (17).  o pedi é composto por três 

partes, que avaliam (1) as habilidades funcionais; (2) a assistência do cuidador e (3) as

modificações inseridas no ambiente físico na rotina da criança. Cada parte é subdividida

em três áreas: autocuidado, mobilidade e função social.

 a aplicação deste inventário se dá por meio de uma entrevista estruturada com o 

cuidador da criança com duração média de 60 minutos. para este estudo foi utilizada 

somente a parte 1 do inventário (habilidades funcionais), em suas duas primeiras áreas 

(autocuidado e mobilidade), já que somente estas incluem o uso da mão nas atividades 

propostas. são avaliados 73 itens para o autocuidado e 59 itens para a mobilidade, nos 

quais o avaliado pode ser considerado capaz (1) ou incapaz (0), gerando com esta pon-

tuação seu escore final. o uso da somatória obtida convertida para a tabela do escore 

contínuo permite que o desempenho na habilidade avaliada chegue ao máximo de 100 

pontos, o que equivale à capacidade plena para realização da habilidade estudada.

os dados coletados foram analisados com o auxílio do programa estatístico minitab®. 

nesta pesquisa adotou-se para todos os testes de hipóteses realizados um nível de signi-

ficância α igual a 5% sendo portanto rejeitadas todas as hipóteses cujos testes apresen-

taram um valor de p menor ou igual a 0.05. realizou-se o teste qui-quadrado de indepen-

dência entre pares de variáveis para comprovar a semelhança quanto às faixas etárias 
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06nos grupos estudados. Foram realizadas análises descritivas dos resultados, além de 

testes de aderência à distribuição normal. ao se comparar a média de três grupos (no 

caso das respostas em função da faixa etária) foram realizadas análises de variância. 

Quando a variável tinha distribuição normal, foi realizada a análise de variância para-

métrica que se utiliza do teste F de Fisher. no caso de rejeição da hipótese de igualdade 

das médias nos três grupos, foram calculados os contrastes dois a dois pelo método de 

tukey. a análise de variância não-paramétrica foi realizada por meio do teste de Kruskal-

-Wallis. na comparação de médias para duas amostras (grupos com síndrome de down

e Controle) não pareadas com variâncias desconhecidas foi utilizado o teste t-de student.

para testar a igualdade de variâncias utilizou-se o teste F de Fisher, quando ambas as

variáveis tinham distribuição normal, e teste de levene, caso contrário. Foram também

testadas diversas correlações lineares entre pares de variáveis aleatórias utilizando-se

o coeficiente de correlação linear de pearson.

o estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa, sob processo Cep/ Upm nº1213/

04/ 2010 e Caae nº 0021.0.272.000-10, e seguiu todos os procedimentos éticos exigidos 

inclusive as normas internacionais de experimentação com humanos (declaração de hel-

sínquia de 1975), sendo realizado no período de outubro de 2010 a junho de 2011.

reSuLTADoS

o grupo com sd apresentou uma constância na destreza manual durante as médias das 

três faixas etárias estudas (p=0.072), não havendo diferença significativa. 

a força de preensão palmar evolui com o passar dos anos apresentando um valor médio 

de força diferente entre as idades avaliadas (p<0.001) sendo maior no grupo de 12 a 14 anos.

o tamanho da mão também cresceu em comprimento e largura demonstrando uma 

diferença entre as médias dos grupos etários analisados, com valores significativos para 

o comprimento (p<0.001) e a largura (p=0.004). o maior crescimento das mãos, destes,

ocorreu entre a segunda e a terceira faixa etária diferentemente do encontrado no grupo

controle que foi entre a primeira e segunda faixa etária.

o grupo controle demonstrou um crescimento nas médias das três faixas etárias es-

tudas, sendo suas médias diferentes em cada grupo, condizente com o desenvolvimento 

normal, obtendo-se um nível descritivo p<0.001 para a destreza manual, a força de pre-

ensão e a antropometria.

a avaliação do desempenho funcional a partir do inventário pedi ocorreu somente 

para os integrantes do Gsd, sendo que na área de autocuidado os mesmos apresentaram 

ganho significativo de habilidades com o passar das idades, apresentando uma diferença 

entre as médias dos grupos estudados (p=0.001), principalmente entre a primeira e se-



gunda faixa etária. Já na área da mobilidade, a amostra não apresentou ganhos com o de-

correr da idade, tendo um valor médio muito próximo entre faixas estudadas (p =0.186).

a correlação linear entre a largura da mão, tanto no Gsd como no GC, com a des-

treza manual mostrou-se positiva para o Gsd (r=0.443, p=0.008) e para o GC (r=0.635, 

p<0.001), conforme o figura 1. 

não houve, entretanto, correlação linear entre as variáveis destreza e comprimento da 

mão no Gsd (r=0.285, p=0.097), porém tal correlação ocorreu no GC (r=0.724, p<0.001), 

conforme figura 2.

figura 1 — Largura da mão x Destreza Manual.

figura 2 — Comprimento da Mão x Destreza Manual.
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06a análise entre o comprimento da mão e a força de preensão palmar mostrou uma corre-

lação linear positiva em ambos os grupos (gc: r=0.871, p<0.001 e gsD: r=0.692, p<0.001) 

bem como entre  largura da mão e a força de preensão palmar (gc: r=0.885, p<0.001 e 

gsD: r=0.592, p<0.001), conforme as figuras 3 e 4.

figura 3 — Comprimento da Mão x Força de Preensão Palmar.

figura 4— Largura da Mão x Força de Preensão Palmar.

o  desempenho  funcional,  na  área  de  autocuidado  (PeDi-1),  apresentou  correlação  line-

ar  tanto  com  o  comprimento  da  mão  (r=0.407,  p=0.015)  como  com  a  largura  (r=0.393, 

p=0.019), conforme ilustrado na figura 5. 



figura 5— Comprimento e Largura da Mão x área de Autocuidado (PEDi).

a área da mobilidade não apresentou correlação linear com a antropometria manual, tanto 

com o comprimento da mão (r=0.195, p=0.262) como com a largura (r=0.123, p=0.481).

DIScuSSÃo

o objetivo desse estudo foi verificar as possíveis correlação da antropometria manual com 

a força de preensão palmar, a destreza manual e o desempenho funcional das crianças e 

jovens com sD.

foi possível observar que em todas as variáveis estudadas o escore final confirmou o 

atraso para o desenvolvimento da pessoa com sD (1, 18, 25)  o que pode estar relacionado com 

as características típicas da síndrome, como a hipotonia, a frouxidão ligamentar (1,  20), os 

déficits intelectuais (16, 26) e os déficits motores (8, 9) que compõem o quadro.

a evolução da destreza manual avaliada pelo teste de caixa e blocos foi descrita também 

por guimarães e blascovi-assis  (10); Priosti et al.  (23), com resultados semelhantes que de-

monstraram não haver evolução significativa do escore com o aumento da idade, diferente-

mente do encontrado para o gc. todavia, a força de preensão palmar aumentou com o decor-

rer da idade em ambos os grupos sendo sempre menor no gsD em relação ao grupo controle.

o desempenho funcional avaliado pelo inventário PeDi demonstrou que os indivíduos 

com  síndrome  de  Down  apresentam  atrasos  nas  habilidades  funcionais  de  autocuidado 

e mobilidade mesmo em idades superiores as que já haviam sido estudadas por Mancini 

et al. (18), de 2 e 5 anos. observou-se que a maioria dos participantes apresentou escores 

abaixo de 100 para a área de autocuidado e, todos, abaixo de 100 para a área de mobilidade. 

esses resultados, obtidos a partir da utilização do escore contínuo, indicam a persistência 



87  —  RPcd 13 (3)

06no atraso de habilidades funcionais para as duas áreas estudadas, mesmo com o avanço 

da idade, demonstrando que este atraso persiste em relação ao desenvolvimento típico. 

o tamanho da mão se mostrou crescente em ambos os grupos, porém de formas diferen-

tes. no gsD observa-se que o maior crescimento, em comprimento e largura da mão, ocor-

reu entre a segunda e terceira faixa etária e no gc ela ocorre entre a primeira e segunda faixa 

etária. esse fato pode estar relacionado às diferenças de crescimento (24) quando compara-

dos com crianças sem a síndrome e às características na velocidade reduzida de crescimen-

to linear (15). a mão do indivíduo com sD cresceu mais em comprimento do que em largura. 

a correlação entre a antropometria manual e a força de preensão palmar nos grupos estu-

dados indicou que pode haver uma influência do tamanho da mão na pegada e na força de pre-

ensão já que os dados estatísticos comprovam um maior grau de força de preensão palmar no 

grupo controle e uma correlação positiva da variável força com comprimento e largura da mão.

as tarefas manuais também sofrem influência do pequeno tamanho das mãos das pes-

soas com sD como apontam alguns autores (4, 25), já que a largura da mão apresentou uma 

correlação linear positiva com a destreza manual e na área de autocuidado e o comprimen-

to da mão com o desempenho funcional na área de autocuidado. 

os resultados aqui encontrados vão ao encontro da literatura quando se fala em atraso 

global do desenvolvimento, confirmando que a destreza, a força e o desempenho funcional 

encontram-se defasados quando se compara a criança com sD a outras sem alteração no 

desenvolvimento, para as quais a destreza manual e a área de mobilidade do PeDi manti-

veram-se constantes nas faixas etárias avaliadas. o tamanho da mão também se mostrou 

inferior em relação ao grupo controle, havendo diferenças na idade em que o crescimento 

se mostra mais acelerado para os dois grupos, sendo mais tardio para o gsD.

coNcLuSÃo

a partir dos resultados deste estudo pode-se concluir que além do atraso peculiar no de-

senvolvimento de habilidades específicas na sD, existem correlações entre algumas va-

riáveis  estudadas,  sugerindo-se  que  o  tamanho  das  mãos  possa  influenciar  a  execução 

de algumas habilidades, como a força de preensão palmar, a largura da mão na destreza 

manual e o comprimento e  largura da mão nas atividades de autocuidado. tais achados 

indicam que a função manual de pessoas com sD merece estudos mais detalhados a fim de 

ampliar o conhecimento sobre as especificidades e necessidades desta população. 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