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Resumo 
 

O presente estudo pretende investigar o desenvolvimento da preferência 
manual (PM) e a sua relação com a proficiência manual em crianças portadoras de 
Síndrome de Down (SD) e crianças ditas normais (DN), em idade pré-escolar. A 
amostra é constituída por 60 crianças, sendo 24 portadoras de SD e 36 DN. As 
crianças foram agrupadas, segundo a idade, em três escalões etários (3, 4 e 5 anos). 
O instrumento usado para avaliar a PM foi um teste de recolha de objectos, colocados 
à vez, em três posições distintas (linha média; 30º à esquerda e 30º à direita da linha 
média) sobre uma mesa. Assim, foram apresentados três objectos num total de nove 
observações. A proficiência manual foi avaliada através de um teste de destreza 
manual que consistiu em colocar, no menor tempo possível, sete objectos em sete 
orifícios. Para o grupo DN usou-se ainda o teste de tapping manual, também este 
adaptado. Estas variáveis foram analisadas em função da idade, do sexo, da 
consistência da PM, do tipo de preensão, do nível mental, do estatuto socioeconómico 
e da prática de actividade desportiva. Os procedimentos estatísticos utilizados 
compreenderam a estatística descritiva e a estatística inferencial (testes não-
paramétricos). O nível de significancia foi estabelecido em p≤0,05. As principais 
conclusões foram: (i) Através dos escalões etários observa-se que o grupo SD 
aumenta a frequência de utilização da mão esquerda e o grupo DN aumenta a 
frequência de utilização da mão direita, verificando-se diferenças significativas na PM 
entre os dois grupos. Para desenhar, 33,3% das crianças SD usam a mão esquerda 
contra 5,6% das DN. Não se observam diferenças significativas entre os sexos; (ii) 
Verificam-se diferenças significativas entre os grupos na proficiência manual. O grupo 
SD é significativamente mais lento que o grupo DN, em todos os escalões etários; (iii) 
Em cada grupo verifica-se uma melhoria da proficiência manual com a idade, 
revelando ser a mão direita a mais proficiente; (iv) Em 66,6% do grupo SD e em 50% 
do grupo DN, a mão preferida para desenhar é a mais proficiente. No entanto, existe 
uma percentagem de crianças que preferindo a mão direita para desenhar é mais 
proficiente com a mão esquerda ou apresenta valores semelhantes na proficiência 
entre as duas mãos; (v) Apenas o grupo DN revela diferenças significativas na 
consistência da PM. As crianças consistentes, de ambos os grupos, apresentam maior 
frequência na utilização da mão direita. Através da idade, o grupo SD perde 
consistência, enquanto o grupo DN ganha consistência; (vi) O grupo DN possui uma 
percentagem superior de preensão correcta e o grupo SD uma percentagem superior 
de preensão imatura e incorrecta; (vii)  No grupo SD não há diferenças significativas 
na PM e na proficiência manual em função quer do nível mental, quer do estatuto 
socioeconómico; (viii) Relativamente à pratica de actividade desportiva, os resultados 
revelam-se sem diferenças significativas para a PM e inconclusivos para a proficiência 
manual, verificando-se uma tendência para a melhoria da proficiência manual nas 
crianças praticantes. 

 
Palavras-chave: Preferência manual, proficiência manual, Síndrome de Down, idade 
pré-escolar.  
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Abstract 
 

The present work aims at studying the development of the hand preference 
(HP) and its relation with the manual proficiency both in children having Down’s 
Syndrome (DS) and in so-called normal children (SN), all being preschoolers. A 60 
children sample was used, 24 being SN and 36 being DS. They were divided in three 
groups according to their age: 3, 4 and 5 year olds. The method used to assess the HP 
consists of picking up objects placed on a table in one of three different positions at a 
time: in the middle, 30° to the left and 30° to the right of middle line. Hence, three 
distinct objects were presented in a total of nine different possibilities. HP was 
assessed upon performing a manual dexterity test that consisted of positioning seven 
objects in seven holes in the shortest time possible. Children in the SN group were also 
subject to an adapted form of the manual tapping test. These variables were analysed 
according to age, sex, MP consistency, prehension, mental level, social status and 
practice of sports. The statistical methods used included descriptive statistics and 
inferential statistics (no-parameter tests). The significance level was set at p≤0,05. The 
main conclusions were: (i) As the age increases, DS children use their left hands, while 
SN children resort to their right hands more and more frequently, respectively, with 
marked differences between the HP of the two groups. When drawing, 33,3% of DS 
children use the left hand, while just 5,6% of the SN do the same. There are no marked 
differences based on sex; (ii) There are clear differences between the groups as far as 
manual proficiency is concerned. The DS group children are significantly slower than 
the SN group children in all age groups; (iii) In both groups the manual proficiency 
improves with age, the right hand turning out to be the most skilful; (iv) The hand used 
to draw is the most skilful one in 66,6% of the DS group and in 50% of the SN group. 
However, there are several children who, while preferring to draw with the right hand, 
are either more skilful with the left hand or equally skilful with both hands; (v) Just the 
SN group shows significant differences in the HP consistency. Consistent children from 
both groups use more frequently the right hand. As they get older, the DS group loses 
consistency, whereas the SN group gains consistency; (vi) The SN group children have 
a higher percentage of correct prehension, while the DS group children exhibit a higher 
percentage of immature and incorrect prehension; (vii) In the DS group there are 
significant differences neither in the HP, nor in the manual proficiency dependent on 
the mental level or on the social status; (viii) As far as the practice of sports is 
concerned, the results show no relevant differences in the HP and no conclusions may 
be drawn for the manual proficiency, apart from a tendency for a better manual 
proficiency in the cases of children who practice sports. 
 
Keywords: Hand preference, manual proficiency, Down’s Syndrome, preschool age. 
 
 
 
 
 
 

 XIV



Résumé 
 

La présente étude porte sur le développement de la préférence manuelle (PM) 
et sur sa relation avec l’habileté manuelle chez des enfants porteurs du Syndrome de 
Down (SD) et des enfants dits normaux (DN), en âge pré-scolaire. L’échantillon est 
constitué de 60 enfants, dont 24 porteurs du SD et 36 DN. Les enfants furent 
regroupés selon leur âge en trois groupes (3, 4, et 5 ans). L’instrument utilisé pour 
évaluer la PM fut un test de reconnaissance d’objets placés sur une table, 
successivement en trois positions distinctes (sur une ligne médiane; à 30° à gauche et 
à 30° à droite de la ligne médiane). Ainsi ont été présentés trois objets en neuf 
observatinos au total. L’habileté  manuelle a été définie à travers un test de dextérité 
manuelle consistant à placer, le plus rapidement possible, sept objets dans sept 
orifices. Pour le groupe DN a été de plus utilisé le test de tapping manuelle, également 
adapté. Ces variables ont été analysées en fonction de l’âge, du sexe, de la 
consistance de la PM, du type de préhension, du niveau mental, du statut socio-
économique et de la pratique d’activité sportive. Les procédés statistiques utilisés 
comprennent la statistique descriptive et la statistique déduite (tests non paramétrés). 
Le niveau significatif a été établi à p≤0,05. Les principales conclusions ont été: (i) Avec 
l’âge, on observe que dans le groupe SD augmente la fréquence d’utilisation de la 
main gauche, et dans le groupe DN augmente la fréquence d’utilisation de la main 
droite; des différences significatives de PM s’observent entre les deux groupes. Pour 
dessiner, 33, 3% des enfants SD utilisent la main droite, contre 5, 6% d’enfants DN. On 
n’observe pas de différence significative entre les sexes; (ii) On constate des 
différences significatives entre les groupes pour l’habileté manuelle. Le groupe SD est 
plus lent que le groupe DN, à tous les âges; (iii) Dans chaque groupe, on constate une 
amélioration de l’habileté manuelle avec l’âge, et il s’avère que la main droite est la 
plus habile; (iv) Chez 66, 6% du groupe SD et 50% du groupe DN, la main préférée 
pour dessiner est la main habile. Pourtant, il existe un pourcentage d’enfants qui, tout 
en préférant la main droite pour dessiner, est plus habile avec la main gauche ou 
présente pour son habileté des valeurs semblables pour les deux mains; (v) Juste le 
groupe DN présente des différences significatives dans la consistance d la PM. Les 
enfants consistentes des deux groupes présentent une fréquence supérieure dans 
l’utilisation de la main droite. Avec l’âge, le groupe SD perd consistance, tandis que le 
groupe DN gagne consistance; (vi) Le groupe DN a présenté un pourcentage supérieur 
de préhension correcte et le groupe SD un pourcentage supérieur de préhension 
immature et incorrecte; (vii)  Dans le groupe SD, il n’y a pas de différences 
significatives dans la PM et dans l’habileté manuelle en fonction soit du niveau mental, 
soit du statut socio-économique; (viii) A propos de la pratique du sport, les résultats se 
sont révélés sans différence significative pour la PM et sans consulsion poru l’habileté 
manuelle; on vérifie une tendance une amélioration de l’habileté manuelle chez les 
enfants sportifs.  

 
Mots-clés: Préférence manuelle, habileté manuelle, Syndrome de Down, âge pré-
scolaire. 
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1. Propósitos e problema do estudo 

 
A preferência manual (PM) define-se como sendo a mão mais 

frequentemente usada para executar tarefas unimanuais. Aproximadamente 

90% da população tem preferência pela mão direita (Annett, 1985), enquanto 

os outros 10% preferem a esquerda. Mas não só se prefere uma mão à outra, 

como também essa mão tende a ser a mais rápida e proficiente.  

Esta temática, ao longo dos tempos, tem constituído uma questão 

controversa, despertando o interesse de muitos investigadores. Este facto é 

facilmente comprovado pelos inúmeros trabalhos existentes em áreas tão 

distintas, mas complementares, como a psicologia, a medicina e a 

antropologia, entre outras. 

Enquanto um grande número de investigações têm sido feitas no sentido 

do desenvolvimento da PM relativamente a crianças ditas normais (DN), 

poucas o têm considerado em crianças especiais.  

Assim, a maioria dos estudos entre os portadores de Síndrome de Down 

(SD) sugere que a PM esquerda é mais frequente nesta população (Vlachos e 

Karapetsas, 1999). No entanto, e como foi referido, pouco se sabe quanto ao 

seu desenvolvimento; apenas que algumas crianças demoram mais tempo na 

sua definição (Troncoso et al., 1999). Esta informação é de extrema 

importância para a autonomia das actividades da vida diária, como comer, 

escrever, ou mesmo para as actividades laborais. 

Em Portugal, apesar de não haver dados oficiais, estima-se que existam 

entre 12 a 15 mil pessoas portadoras de SD, nascendo anualmente cerca de 

150 a 170, com uma esperança de vida actual de 55 a 60 anos (Troncoso, 

2003). 

O futuro destas crianças será, pois, fruto de uma conjugação de factores, 

no qual o potencial geneticamente determinado é actualizado em função de 

factores externos directos (como por exemplo a relação e interacção mãe-

criança) e indirectos, como sejam todas as oportunidades de estimulação que 

lhes forem proporcionadas ao longo da vida (Pimentel, 1999). 
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Ao longo das últimas décadas têm-se ainda verificado grandes 

modificações na forma de encarar a deficiência. Em todos os países pôde-se 

assistir, não só à desinstitucionalização de crianças e jovens portadores de 

deficiência, como à implementação de programas de Intervenção Precoce (dos 

0 aos 6 anos), pois é durante esta fase do desenvolvimento que se formam as 

bases que vão prevalecer para o resto da vida. É precisamente no período pré-

escolar que se observam significativos avanços no controlo motor e 

consequentemente no desenvolvimento das capacidades manipulativas. Daí, a 

sua vital importância para a criança, uma vez que a vai preparar para a escola 

básica e para a vida futura (Landers, 2004).  

No entanto, para os portadores de SD, os problemas de coordenação 

motora constituem apenas uma pequena fatia de todos os desafios que vão ter 

que enfrentar ao longo da vida. A deficiência mental juntamente com a 

coordenação motora pobre é, indubitavelmente, o maior e mais frequente 

problema do seu quotidiano (Latash et al., 2002).  

Para além disso, se associarmos a mão a uma futura ocupação 

profissional, que provavelmente será a mais adequada a esta população, então 

teremos que valorizar o mais possível o trabalho manual. Não é de admirar, 

que desde muito cedo se tentem definir objectivos e actividades (adaptados às 

características e possibilidades de cada criança) direccionados ao 

desenvolvimento de uma melhor destreza.  

Assim, para que estes objectivos sejam atingidos, a nossa tarefa é tentar 

conhecer melhor estas crianças, avaliando de que modo se desenvolve a PM. 

Para isso, através da sua relação multidimensional, incluindo o comportamento 

da preferência, a observação do uso da mão e a proficiência manual, perante 

as actividades propostas, vamos compará-las com crianças DN, em idade pré-

escolar. 

Desta forma, tentaremos perceber quais as suas necessidades, que 

objectivos são os mais importantes e como deveremos programar e actuar de 

um modo eficaz, sejamos familiares ou profissionais da área educativa ou da 

saúde, para assim potenciarmos áreas fortes e prevenirmos consequências 

nas áreas mais fracas, reduzindo ao máximo os factores de prejuízo. 

 4



Introdução 
____________________________________________________________________________________ 

2. Estrutura do estudo 
 

A presente dissertação está dividida em nove capítulos, o primeiro dos 

quais subordinado à apresentação dos propósitos e finalidades do estudo, bem 

como à descrição sumária da estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo remete-nos para uma revisão da literatura, onde 

apresentamos alguns conceitos sobre a mão e a PM. Relativamente à PM 

refere-se a prevalência, as causas, a relação com a proficiência manual, a 

avaliação, o desenvolvimento e a PM em populações especiais, fazendo 

referência aos autores mais importantes. Fazemos também a apresentação do 

portador de SD, salientando-se a etiologia, as características gerais e 

neurológicas, o desenvolvimento perceptivo-motor e a mão.  

No terceiro capítulo, apresentamos os objectivos e as hipóteses que 

orientaram a nossa pesquisa. 

No quarto, fazemos a caracterização da amostra. No que respeita à 

metodologia, recorremos a testes para avaliar a PM e a proficiência manual, 

adaptados à idade e às limitações da amostra em questão. Por fim, 

apresentamos os procedimentos a ter em conta na administração dos testes, 

os procedimentos estatísticos usados na análise dos resultados, bem como 

algumas considerações sobre a metodologia usada. 

O capítulo cinco descreve, analisa e discute os resultados encontrados, 

o que nos possibilita a compreensão e interpretação do objecto de estudo, bem 

como a verificação da pertinência das hipóteses formuladas. Para tal, 

procuramos articular a informação empírica recolhida quer com o nosso quadro 

teórico, quer com os resultados encontrados por outros investigadores, que se 

movimentaram em torno da mesma problemática, de forma a melhor 

compreendermos e fundamentarmos as nossas conclusões. Estas mesmas 

serão o cerne do sexto capítulo. 

No sétimo capítulo apresentamos algumas propostas para trabalhos 

futuros, enquanto no oitavo expomos a literatura utilizada na realização da 

pesquisa. No nono revelamos os anexos que consideramos importantes para a 

clarificação dos procedimentos, métodos e análise de resultados. 
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1. Preferência Manual 
 

  1.1. Introdução 
 

Há cerca de 6 milhões de anos os hominídeos dividiram-se, desde a 

linha principal aos modernos chimpanzés, sendo a característica que mais os 

distingue a postura bípede. O bipedalismo veio possibilitar a libertação dos 

membros superiores e mãos, criando um aumento de oportunidades para o 

desenvolvimento da expressão e habilidades manuais, onde se inclui a PM.  

A PM define-se como a preferência por uma mão em detrimento da 

outra, quando existe possibilidade de escolha. É demonstrada por humanos e 

por muitas outras espécies, incluindo mamíferos, pássaros e anfíbios (Bisazza 

et al., 1996).  

Contudo, a PM é um termo vago e pode ter diferentes significados. Na 

nossa sociedade, a maior parte das pessoas define-a como a mão usada para 

escrever, no entanto, na comunidade científica esta definição tem sido tema de 

grande debate. Os investigadores definem-na com base em diferentes 

pressupostos e dependendo da classificação que utilizam.  

No geral, há acordo quanto à PM ser uma função cerebral, em vez de 

ser apenas uma função da mão. Esta, está relacionada com a lateralização e a 

especialização hemisférica (Pedersen et al., 2003), no entanto, pode sofrer 

influências socioculturais e ambientais.  

A PM é só uma das formas de assimetria funcional, sendo as outras, a 

preferência por um olho, pé ou ouvido. A especialização hemisférica cerebral 

das funções da linguagem traduz também uma forma de assimetria funcional 

(Hinojosa et al., 2003).  

Um exemplo da relação da PM com as assimetrias da organização 

cerebral é apresentado no estudo de White et al. (1994). Os autores verificaram 

que o córtex cerebral que controla a mão preferida é geralmente mais 

volumoso que o do lado oposto em cerca de 7%. No entanto, é difícil 

determinar se esta diferença é a causa da preferência ou, se pelo contrário, é o 

resultado do uso preferencial de uma mão. 
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Sabe-se ainda que a PM começa a manifestar-se vários meses antes do 

nascimento, podendo este facto ser demonstrado em ecografias (Hepper et al., 

1990). Embora muitos bebés comecem a mostrar preferência por uma mão 

antes de nascerem, outros levam mais tempo a definirem essa preferência, 

tornando-se mais tarde destrímanos (com PM direita) ou sinistrómanos (com 

PM esquerda) e permanecendo um pequeno número ambidestro, por toda a 

vida. Aliás, Pedersen e Vereijken (2003) concluíram que existe uma tendência 

lateral que está presente numa fase muito precoce do desenvolvimento, mas 

que flutua mediante as características da tarefa e com a prática.  

A avaliação da PM faz-se através de questionários ou de pequenas 

tarefas unimanuais em que o indivíduo é solicitado a escolher uma das mãos 

para pegar no objecto. Para além disso, pode-se também avaliar as diferenças 

de performance de cada mão. Assim, através da medição das diferenças de 

preferência, bem como de destreza (velocidade, força e precisão) entre as 

duas mãos de um certo número de pessoas, poder-se-á classificar a sua PM. 

Esta pode ser definida de forma dicotómica, isto é, esquerda ou direita ou 

direita e não direita, além de ainda poder ser considerada em três categorias, 

quando se inclui a ambidextria. Contudo, facilmente se irá notar que a PM não 

é uma questão de uma ou outra mão, mas sim uma questão de gradação 

(Pedersen e Vereijken, 2003). Considera-se, então, que há uma continuidade 

entre esquerda e direita, onde é legítimo falar em graus de PM. Os graus de 

PM referem-se à consistência de utilização de uma das mãos numa variedade 

de tarefas (Murray, 1995). 

Todavia, uma das grandes dificuldades do estudo da PM é o porquê das 

pessoas serem diferentes, permanecendo por esclarecer como estas 

preferências aparecem e qual a participação da cultura no processo biológico. 

 
  1.2. A mão e a preensão 
 

Antes de se dissertar sobre a PM há necessidade de se conhecer algo 

sobre a mão e a sua função, pois esta é o mais precioso instrumento que o 

Homem pode ter. 
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Apenas 26 dias após a fertilização, num embrião de 4 mm, começam a 

florescer os cotos que darão origem aos membros superiores. Com 48 dias, o 

embrião já possui dedos bem formados e individualizados, deixando de existir 

diferenciação e verificando-se apenas o aumento do tamanho da mão 

(Connolly, 1998). 

De acordo com Gesell e Ames (1947), a progressão do desenvolvimento 

no primeiro ano começa com o uso de uma mão, seguindo-se a outra, depois 

alternando as duas e, por fim, o uso de ambas em simultâneo, primeiro 

simetricamente (cerca dos 4 meses), para passar uma a assistir a outra (por 

volta dos 12 meses).  

Após esta fase vem o período pré-escolar, durante o qual se observa um 

desenvolvimento significativo do controlo motor (global e fino), que vai 

depender tanto da maturidade cerebral, como da experiência decorrente da 

prática (Erhardt, 2003). 

A capacidade de executar actividades motoras finas é o resultado da 

utilização dos músculos pequenos durante a manipulação de objectos, 

juntamente com o feedback visual. Isto é, através da capacidade de coordenar 

o uso dos olhos e das mãos, de forma eficiente, precisa e em simultâneo, as 

crianças nesta idade vão aprender a manipular objectos (Erhardt, 2003).  

Mas antes de mais, a normal função da mão depende da sensibilidade, 

da preensão e da força para segurar o objecto, sendo o primeiro requisito 

desta, obviamente, a capacidade de alcançar, ou seja, a capacidade de mover 

a mão para o objecto. 

A preensão, ou seja, a acção de pegar em objectos, sendo uma das 

mais importantes funções da mão, torna-se num aspecto fundamental de 

destreza e numa das maiores características comportamentais do Homem. O 

desenvolvimento desta revela grandes alterações na coordenação e controlo 

da mão ao longo da vida, nomeadamente durante a infância e na velhice.  

Durante a infância este processo é moroso e segue algumas etapas 

específicas. Assim quando o bebé nasce apenas possui a reacção reflexa de 

preensão; aos 3 meses já é possível a preensão voluntária, se o objecto for 

colocado no interior da mão e do lado cubital (no entanto, não há envolvimento 
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do polegar e o punho está flectido); aos 5 meses, o bebé faz preensão palmar, 

ou seja, o objecto é agarrado pelos dedos e pela adução do polegar; aos 7 

meses a preensão é radio-palmar, na qual existe oponência do polegar e 

posição neutra do punho; aos 8 meses, a preensão é radio-digital, isto é, o 

objecto é agarrado pela oponência do polegar e extremidades dos dedos, 

podendo ser visível um espaço entre o polegar e os dedos; e por último, aos 10 

meses de idade, o bebé faz pinça trípode com o polegar, e os segundo e 

terceiro dedos (Erhardt, 2003).    

Quanto às competências para a escrita, estas iniciam-se entre os 12 e 

os 18 meses, com preensão supino-palmar. Esta faz-se utilizando todos os 

dedos e o punho ligeiramente flectido; o antebraço com alguma supinação e o 

ombro estabilizado, enquanto o braço se move como um todo. 

Entre os 2 e os 3 anos, as crianças fazem preensão prono-digital e, 

neste caso, a caneta é agarrada com os dedos e o polegar, ficando o punho 

em posição neutra e o antebraço ligeiramente pronado. Aqui o cotovelo é 

estabilizado para que o antebraço se possa mover como um todo. 

Entre os 3½ e os 4 anos, verifica-se a trípode estática, onde se observa 

uma aproximação grosseira entre o polegar e os segundo e terceiro dedos, 

ficando os restantes dedos ligeiramente flectidos. Aqui o antebraço mantém 

uma ligeira supinação. O punho estabilizado e em posição neutra vai permitir 

que a mão se mova como um todo. Nos três tipos de preensão apresentados 

anteriormente, a caneta é agarrada proximalmente. 

Por último, entre os 4½ e os 6 anos já existe uma trípode dinâmica. Esta 

faz-se com oposição precisa entre as extremidades do polegar e dos segundo 

e terceiro dedos. O quarto e o quinto dedos ficam flectidos para formar um arco 

estável e as articulações metacarpo-falângicas mantêm-se estabilizadas 

durante o movimento das articulações interfalângicas. O punho está 

ligeiramente flectido e, neste caso, a caneta é agarrada distalmente (Erhardt, 

2003).  

Como se pode verificar, o desenvolvimento das capacidades 

manipulativas passa por todo um processo que abarca não só as condições 
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neuro-musculo-esqueléticas, como também todas as oportunidades 

exploratórias e de vivência a que a criança pode ser sujeita. 

 

  1.3. Lateralidade, lateralização e especialização hemisférica 
 

As assimetrias laterais acontecem em todo o mundo vivo, desde o 

declínio electromagnético de partículas fracas, passando pela configuração do 

DNA e amino-ácidos, à direcção do serpentear das trepadeiras ou das conchas 

dos caracóis, até à preferência por uma pata em muitas espécies animais. 

Assim, a PM pode emergir em organismos simétricos, com membros que 

podem ser usados independentemente (Connolly, 1998). 

Malashichev e Wassersug (2004) referiram que há um padrão comum de 

especialização hemisférica cerebral, que tem sido documentado em todas as 

classes de vertebrados, mesmo nas classes mais baixas (como é o caso dos 

anfíbios). Assim, estudos feitos com gatos e ratos revelaram que mais de 

metade dos animais usam uma só pata, mais do que o Homem usa a mão 

dominante. No entanto, a grande diferença reside no padrão da preferência, ou 

seja, quase 90% dos seres humanos usam a mão direita, enquanto nestes 

animais a diferença entre a preferência por uma ou outra pata está igualmente 

distribuída. No entanto, como estes animais pertencem a um nível mais baixo 

que o Homem na escala de evolução, podiam não ser os mais apropriados 

para comparação, pensando-se que estudos com primatas teriam maior 

validade (Coren, 1993). 

Com isto, embora uma forte tendência pelo uso de uma só mão não 

tenha sido referida de forma uniforme pelas diferentes espécies, Pedersen e 

Vereijken (2003) demonstraram que os grandes primatas têm preferência pela 

mão direita mediante certas condições. Assim os gorilas, chimpanzés e 

orangotangos mostram um certo nível de PM direita no alcançar através da 

postura bípede, mas não pela postura quadrúpede. Só a postura bípede 

permite-lhes a libertação das duas mãos possibilitando, assim, assumir funções 

diferenciadas.  
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No entanto, para Corballis (2003), apesar de haver muitos exemplos de 

assimetrias nas várias espécies, a forte predominância pelo uso da mão direita 

surge como uma característica unicamente humana. Para além disso, segundo 

Pedersen e Vereijken (2003), esta característica provem da elevada incidência 

de acções manipulativas nos humanos, favorecendo a especialização manual e 

fortalecendo, desta forma, as tendências iniciais. 

Assim, a lateralidade define-se como sendo as assimetrias no SN que 

levam a influências laterais ao nível do comportamento, de que a PM é um dos 

exemplos mais notórios (Pedersen et al., 2003). Por outro lado, a lateralização 

pode-se descrever como o processo que conduz a uma assimetria no SN 

(Geschwind e Galaburda, 1985).  

Aparentemente, o cérebro humano consiste em dois hemisférios 

simétricos com relação de complementaridade (Erhardt, 2003). Estes diferem 

em termos de macroestrutura, ultraestrutura, fisiologia e química (Braun et al., 

2002). Na maior parte das pessoas, os hemisférios cerebrais também diferem 

nalgumas funções. A especialização hemisférica sugere ainda que os dois 

lados do cérebro estão especializados no controlo de diferentes aspectos do 

comportamento, onde se inclui a PM. Assim, o hemisfério esquerdo é 

sobretudo responsável pelo controlo da mão direita, fala e funções linguísticas, 

o raciocínio e as habilidades matemáticas, enquanto o hemisfério direito tem 

um papel importante nas funções não verbais, como habilidades espaciais, 

percepção e padrões de melodia, e ainda nas emoções (Landers, 2004). No 

entanto, se houver uma lesão ou disfunção cerebral numa destas áreas, existe 

a possibilidade de reorganização das estruturas perilesionais ou do hemisfério 

oposto através de mecanismos de recuperação da função (neuroplasticidade). 

O controlo manual reside nos lobos frontais e a PM está claramente 

relacionada com as assimetrias anatómicas dos lobos frontais (Foundas et al., 

1995, cit. Braun et al., 2002), com as assimetrias da fisiologia hemisférica e 

com o sexo do indivíduo, de forma interactiva (Gur, 1992 cit. Braun et al., 

2002). Actualmente, através de estudos feitos com Ressonância Magnética 

(RM), observaram-se também evidências de certas assimetrias químicas no 

cérebro, que distinguem destrímanos de sinistrómanos e homens de mulheres. 
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No entanto, o significado comportamental fisiológico destas descobertas 

permanece obscuro (Braun et al., 2002). 

O mais interessante, é a relação que se verifica entre as assimetrias 

cerebrais e a mão. Para Bryden et al. (1996), aproximadamente 90% da 

população é destrímana. Esta característica da PM parece dever-se ao facto da 

musculatura distal da mão direita ser quase exclusivamente controlada pelo 

hemisfério cerebral esquerdo (isto é, através das vias neuronais contralaterais), 

o qual parece ter um papel importante na organização do movimento em 

ambos os lados do corpo. Ou seja, a mão direita, para a maioria das pessoas, 

tem acesso directo ao sistema neuronal que é mais eficiente na selecção e 

tempo de resposta muscular dos membros (Elliott e Chua, 1996).  

Contudo, algumas pessoas não têm o padrão típico de assimetria, 

podendo ter a fala dependente do hemisfério direito, ou dos dois, e serem 

destrímanas, contrariamente ao que foi anteriormente referido (Connolly, 1998). 

Assim, a dominância cerebral direita ocorre em 4% dos destrímanos, 

comparada com 27% dos sinistrómanos (Van Agtmael et al., 2003). 

No caso dos sinistrómanos, não se trata de uma predominância ou de 

um desenvolvimento inverso a nível dos hemisférios cerebrais, mas de toda 

uma organização cerebral que leva à PM esquerda (nunca se podendo, por 

isso, tomar uma situação como melhor ou pior que a outra). Portanto, a 

preferência pela mão esquerda não se trata de qualquer defeito mas apenas de 

uma dada estrutura neurológica que se desenvolveu mais no hemisfério 

cerebral direito, que no esquerdo.  

 

  1.4. Preferência manual esquerda, preferência manual ambígua e 
ambidextria 
 

Há um grupo minoritário e negligenciado que constitui cerca de 10% da 

população humana (Van Agtamael et al., 2003). Como tantas outras minorias 

tem sido objecto de humilhação e discriminação, não pela religião, cor da pele, 

idade ou nacionalidade, mas simplesmente com base na mão que mais utiliza 

nas actividades da vida diária, como lavar os dentes ou pregar um prego. Este 
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grupo consiste nos sinistrómanos, ou seja, nas pessoas que usam 

preferencialmente a mão esquerda.  

Apesar da predominância de destrímanos, as evidências da escrita 

demonstram que os sinistrómanos estiveram minoritariamente presentes, pelo 

menos desde o séc. XVII, quando Thomas Browne investigou os registos do 

Antigo Testamento (Van Agtamael et al., 2001). 

Os costumes sociais, e mesmo a linguagem, colocam os sinistrómanos à 

parte, como pessoas diferentes, que estão muitas vezes erradas nas suas 

acções e que são provavelmente más (Coren, 1993). Esta posição tem 

prevalecido, e os sinistrómanos são ainda considerados em certas regiões do 

Mundo como indivíduos pouco favoráveis, nocivos, agoirentos ou “sinistros” 

(Hall, 2002).  

Nas várias etapas da história, a PM esquerda tem sido considerada 

como um mau hábito, uma inconveniência social ou uma marca do diabo, um 

sinal de neurose, de psicopatologia, de atraso mental, de criminalidade, ou de 

homossexualidade (Coren, 1993). Com toda esta carga negativa, não é de 

estranhar que a PM esquerda tenha implicações sociais, educacionais e 

psicológicas, influenciando vários aspectos ligados à saúde, bem-estar e 

duração de vida. Todavia, os sinistrómanos também têm sido associados a 

criatividade, a habilidade artística e musical, a genialidade e a proficiência 

desportiva (Coren, 1993). 

Os grandes problemas dos sinistrómanos residem nas dificuldades de 

adaptação a técnicas que são especificamente de um mundo de destrímanos, 

como certos utensílios e situações que requerem procedimentos da esquerda 

para a direita (como por exemplo a leitura e a escrita nas línguas ocidentais). 

No que respeita à PM ambígua e à ambidextria, estas duas definições 

são muitas vezes confundidas (Hauck e Dewey, 2001), sendo por isso 

necessário defini-las concretamente. Assim, um indivíduo demonstra PM 

ambígua, mista ou inconsistente quando troca de mão para a mesma tarefa. 

Como exemplo, um indivíduo com PM ambígua escreve, atira uma bola e pega 

numa moeda com qualquer mão.  
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Ambidextria, pelo contrário, define-se como sendo PM consistente numa 

determinada tarefa, embora alternando de mão conforme a tarefa (Soper et al., 

1986). Como exemplo, um indivíduo ambidestro pode lavar os dentes com a 

mão direita, mas fazer outras tarefas com a mão esquerda.  

A PM ambígua nas crianças pequenas, surge como um estádio precoce 

no normal desenvolvimento da PM. Contudo, por altura da idade escolar, só 

uma pequena percentagem destas crianças (aproximadamente 4%) mantém 

PM ambígua (Ozturk et al., 1999). Em crianças mais velhas e adultos, a 

completa ausência de PM sugere grave disfunção nos sistemas neuronais 

(Hauck e Dewey, 2001), o que frequentemente acontece, por exemplo, nos 

atrasos mentais ou em indivíduos portadores de autismo. Aliás, muitas vezes a 

PM ambígua refere-se mais propriamente à população autista devido à 

ausência de dominância manual (Soper et al., 1986). Esta ausência de PM 

pressupõe uma inconsistência na PM para uma actividade particular através de 

testes repetidos (Soper et al., 1986). 

McManus et al. (1992) verificaram que as crianças portadoras de 

autismo não demonstram diferenças de performance entre as duas mãos. No 

entanto, quase todas as crianças com deficiência mental, bem como as 

crianças DN, mostram boa performance com a mão preferida (Cornish e 

McManus, 1997).  

Bishop (1990) sugeriu que o aumento da prevalência da PM esquerda 

(18%) e a fraca consistência de PM, com aumento da preferência ambígua 

(36%) observada em indivíduos portadores de autismo se devia a défices nas 

competências motoras e não a uma consequência directa de lesão no 

hemisfério esquerdo. Para além disso, o hemisfério esquerdo tem sido referido 

como um possível local de disfunção nos portadores de autismo, contudo, 

evidências recentes indicam que os problemas estão mais relacionados com a 

especificidade da tarefa (por exemplo, tarefas pouco motivantes), do que com o 

comprometimento do hemisfério esquerdo (Cornish et al., 1997). Mais tarde, 

verificou-se que acontecia o mesmo com o Síndrome do X-Frágil (Dykens et 

al., 1994; Cornish et al., 1997), levando os autores a concluírem que não se 

tratava de uma característica do espectro autista.  
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No entanto, o estudo de McManus e Cornish (1997) revelou que 

contrariamente aos resultados obtidos por Bishop (1990), esta população 

demonstrou ter valores semelhantes de PM esquerda (15 a 20%) 

comparativamente com as crianças DN.  

 

  1.5. Prevalência da preferência manual 
 

Dos vários estudos feitos, De Agostini et al. (1997) concluíram que a PM 

esquerda é mais elevada na Europa Ocidental e na América do Norte (10%) do 

que em alguns países do Oriente e de África (5% ou menos). No entanto, 

parecem também existir diferenças de prevalência de sinistrómanos entre o 

Norte (10%) e o Sul da Europa (4%) (Dellatolas et al., 1991). Contudo, como foi 

referido, não é muito fácil referir um número certo de prevalência, uma vez que 

não há acordo relativamente à classificação da PM. 

A variedade de classificações da PM, que resultam numa diversidade de 

divisões dos indivíduos em sinistrómanos, destrímanos e ambidestros, conduz 

a grandes problemas na investigação sobre este tipo de preferência. Assim, há 

uma grande divergência entre os resultados apresentados pelas várias 

investigações que tentaram avaliar a percentagem de sinistrómanos nas 

diferentes populações. Por exemplo, Peters (1998) verificou que com o mesmo 

questionário de avaliação, a prevalência de não destrímanos varia de 86,7% a 

9,4%, em função do critério de classificação utilizado.  

O que se pode concluir desta tão grande divergência é a enorme 

dificuldade em definir o que é, de facto, a PM esquerda, uma vez que não é 

possível estabelecer qualquer fronteira objectiva entre esquerda e direita. 

Enquanto algumas pessoas são nitidamente destrímanas, outras são 

nitidamente sinistrómanas, mas entre estes dois extremos situa-se um grande 

número de indivíduos mais ou menos lateralizados e mais ou menos 

ambidestros, de difícil definição concreta.  

O número de sinistrómanos varia também com a idade das pessoas 

observadas, sendo maior em crianças. No entanto, muitas crianças por 

influência do meio no decorrer do seu desenvolvimento, acabam por ter 
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preferência pela mão direita. Em idades mais avançadas a frequência da PM 

esquerda cai vertiginosamente para cerca de 2%, (Van Agtamael et al., 2001) e 

acredita-se que pode ser devido a várias influências naturais ou patológicas, 

tais como factores genéticos, culturais e ambientais na dominância cerebral 

(Annett, 2004). 

Outro dos grandes obstáculos reside na interferência sociocultural. É 

óbvia a influência que a sociedade exerce nalgumas actividades manuais do 

quotidiano. As pressões efectuadas quanto ao uso da mão esquerda variam de 

tal maneira que por exemplo, na Coreia as pessoas que escrevem com a mão 

esquerda são menos de 1%, enquanto nos EUA vai até aos 12% ou mais 

(Davidson e Hugdahl, 1998). Estas informações revelam que em países como 

os EUA e o Canadá, já não se fazem pressões contra o uso da mão esquerda 

na escrita, no entanto continuam a existir pressões em sub-populações étnicas 

e religiosas. Por este motivo é importante considerar os aspectos culturais 

quando se avalia a PM. Outro ponto importante é o facto de a mão esquerda 

ser mais frequentemente utilizada em actividades que requerem menos 

destreza manual. 

No geral e relativamente ao sexo, estima-se que as pessoas que 

escrevem com a mão esquerda são 10,5% das mulheres e 13% dos homens, 

na geração corrente (Davidson e Hugdahl, 1998). Em estudos como os de 

Annett (1970) e de Coren (1995), observou-se igualmente maior incidência de 

sinistrómanos no sexo masculino. Já para Curt et al. (1995), os autores 

verificaram diferenças entre os sexos quanto ao grau de PM e quanto ao grau 

de assimetria funcional das mãos, sendo o sexo feminino mais fortemente 

lateralizado que o masculino da mesma idade. Outros estudos revelaram que 

tanto em crianças como em adultos não se verificam diferenças na distribuição 

da PM, em relação ao sexo (Porac e Coren, 1981). 

 

  1.6. Causas da preferência manual 
 

Frequentemente levanta-se a questão de quais as razões que levam um 

indivíduo a ser destrímano ou sinistrómano. 
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Acredita-se que a PM direita predomina em todas as populações 

humanas, pelo menos desde o aparecimento do Homo sapiens sapiens, como 

demonstram alguns estudos antropológicos levados a cabo por Steele (2000). 

Desde há várias décadas que têm sido propostos vários modelos 

explicativos da PM, no entanto o conhecimento actual permite afirmar que os 

factores biológico-genéticos são os mais importantes na determinação desta 

(Vasconcelos, 2004). Contudo, factores socioculturais, geográficos, ambientais 

e contextuais, como a própria tarefa (precisão e força), os materiais (tamanho, 

forma e peso) e a posição (do indivíduo e do objecto) influenciam escolhas 

como o alcançar, o pegar, o transportar e o uso uni ou bimanual.  

A dominância geral do hemisfério esquerdo nas vocalizações, a 

preferência pela mão e pelo pé e a colocação da cabeça do bebé para um lado, 

sugerem que as assimetrias iniciais são, sem dúvida, determinadas 

filogeneticamente (Pedersen e Vereijken, 2003). Já durante a gestação, a 

presença de movimentos lateralizados sugere ser a chave de posteriores 

assimetrias cerebrais, parecendo ter origem genética. Facto comprovado por 

McCatrney e Hepper (1999) ao estudarem movimentos dos braços em fetos de 

12 a 27 semanas de gestação. Em todos os períodos de observação, 83% dos 

fetos mostraram mais movimentos com o braço direito do que com o braço 

esquerdo.  

Relativamente aos modelos genéticos propostos para explicação da PM, 

dá-se especial destaque à teoria Right Shift de Annett (1985), uma vez que foi 

a primeira a ser apresentada. Esta descreve um gene right shift dominante (rs) 

que leva à distribuição da PM no sentido da destralidade. Como o rs é 

dominante, ambos os genótipos rs+/+ e rs+/- conduzem à PM direita. O rs está 

sob controlo genético e os indivíduos que possuem rs+ serão destrímanos. 

Quem tem falta de rs (ou seja, rs-) terá assimetria flutuante, isto é, terá 50% de 

hipóteses de ser destrímano ou sinistrómano sendo, neste caso, o meio uma 

forte influência no desenvolvimento da PM.  

Das teorias genéticas mais recentes, salienta-se o Modelo de Klar (1996, 

cit. Van Agtamael, 2001) que propõe que o gene Direito causa PM direita. Este 

terá dois alelos, D e d, resultando os genótipos homozigóticos DD e os 
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heterozigóticos Dd em PM direita. O genótipo homozigótico dd leva a 

assimetria flutuante e, assim, metade aleatória terá PM direita e a outra metade 

PM esquerda. 

Van Agtmael et al. (2003) fizeram ainda, o scan do genoma humano a 

127 indivíduos (72 destrímanos e 55 sinistrómanos) e concluíram que a PM é 

uma característica humana muito complexa, determinada pela interacção de 

diferentes locus e, como tal, requer mais investigações para a identificação de 

novos locus de PM. Da observação dos resultados, os autores referiram 

também que os modelos genéticos não mendelianos até então propostos, 

estavam incorrectos.  

Para além disso, embora vários genes determinantes de assimetrias em 

síndromes estruturais, como é o caso do situs inversus, tenham sido 

caracterizados nos últimos anos (Supp et al., 1997, cit. Van Agtmael et al., 

2001) o modelo genético exacto da PM humana permanece por esclarecer 

(Van Agtmael et al., 2003). Mediante isto, pode-se verificar que a genética da 

PM é um assunto altamente debatido. 

Para James e Orlebeke (2002) as teorias genéticas, por si só, não são a 

justificação da PM, uma vez que os resultados obtidos no seu estudo com 

gémeos introduzem componentes não genéticas nos modelos genéticos. Para 

os autores, alguns factores ambientais aparentemente relacionados com a 

condição do bebé ao nascer têm influencia e são possivelmente responsáveis 

pela grande quantidade de sinistrómanos entre os gémeos, como a ordem de 

nascimento e o peso à nascença.  

No que diz respeito às teorias ambientais, estas sugerem que a PM é 

aprendida pelas crianças através dos modelos dos adultos e pela pressão 

parental no sentido do uso de uma mão em detrimento da outra. É, porém, 

extremamente difícil separar a influência da hereditariedade da influência da 

educação, dado que todos os mecanismos hereditários podem rapidamente ser 

desenvolvidos ou encobertos pelas influências do meio. 

Pedersen e Vereijken (2003) concordaram com a possibilidade de 

existência de tendências laterais iniciais, levando a pequenas diferenças de 

performance que aumentam a probabilidade de se optar por uma das mãos, ou 
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pela outra. Assim, qualquer diferença de performance dos comportamentos 

motores será o resultado da combinação das assimetrias iniciais 

geneticamente determinadas e das posteriores pressões do contexto e da 

tarefa, que conduzem a maior assimetria. 

Mediante estes factos, Gabbard e Rabb (2000) realizaram um estudo 

com 300 destrímanos e 85 sinistrómanos adultos, para alcançarem pequenos 

cubos colocados à esquerda e à direita, para se avaliar a influência da tarefa 

na PM. Os autores observaram que os participantes preferiam executar 

movimentos ipsilateralmente, em vez de terem que atravessar a linha média. O 

facto da mão não preferida também ser usada foi consistente com o trabalho 

efectuado por Harris e Carlson (1993) e por Bryden et al. (1999). Assim, 

estando o aumento do uso da mão não-dominante relacionado com o trajecto 

mais curto para o acto de alcançar, pensa-se que haverá uma tendência 

hemisférica que favorece a resposta do mesmo lado do estímulo.  

Para além disso, o facto da mão não preferida também ser usada, é 

consistente com o trabalho efectuado por Harris e Carlson (1993), no qual se 

avaliou a PM através dum teste que consistia em pegar objectos colocados em 

três posições diferentes. Embora a mão preferida fosse usada mais vezes, a 

posição do objecto também exercia influência. Ao centro, 68-85% das vezes 

era executado pela mão preferida. Quando o objecto era colocado do lado 

dominante, a mão preferida pegava em 90% das vezes. Quando era colocado 

do lado não dominante, 25% a 40% das vezes era efectuado pela mão 

preferida. Estes resultados, bem como os de Gabbard e Rabb (2000) e de 

Verfaellie e Heilman (1990), indicam a grande probabilidade da mão preferida 

atravessar a linha média. Com isto, os autores presumem que quando se 

programam movimentos contralaterais é necessário uma grande comunicação 

inter-hemisférica, que vai resultar numa perda de eficiência do movimento 

(Gabbard e Rabb, 2000). 

Portanto, embora a dominância motora seja um forte factor de selecção 

da mão para o acto de alcançar na linha média e no lado dominante, coacções 

externas à própria tarefa vão influenciar o uso de uma mão em detrimento da 

outra. Isto acontece devido a uma apresentação lateral do estímulo que 
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favorece a mão ipsilateral, bem como devido às características da tarefa que 

vão estimular mais um hemisfério que o outro (Gabbard e Rabb, 2000; Leconte 

e Fagard, 2004). O tamanho do próprio objecto, por exemplo, pode influenciar a 

preensão e, como tal, a performance (Bryden, 1999). 

Devido à falta de definição concreta das causas da PM, estas têm sido 

associadas às mais variadas origens. Por exemplo, a PM parece variar em 

função da estação do ano em que se nasce. Assim, o estudo de Nicholls (1998) 

revelou um aumento da incidência de nascimentos de sinistrómanos no Inverno 

e no Outono, comparativamente com os nascimentos no Verão e na Primavera. 

Este aspecto foi mais evidente entre os elementos do sexo feminino. O autor 

explicou estes acontecimentos baseando-se nas variações sazonais ao nível 

hormonal. Isto é, a exposição a altos níveis de testosterona no primeiro 

trimestre de gestação promove o desenvolvimento do hemisfério direito. No 

entanto, as diferenças relativamente ao sexo podem estar relacionadas com as 

diferenças hormonais existentes entre os sexos. Outro exemplo, é a 

associação da PM com a asma e os problemas alérgicos. Assim, Krommydas 

et al. (2003) sugeriram que há uma tendência no sentido da PM esquerda em 

crianças asmáticas de 4 a 8 anos de idade, sendo os valores mais elevados os 

de ambidextria. Os autores associam estes resultados à hipótese de 

Geschwind-Behan-Galaburda (Geschwind e Behan, 1982, cit. Fink et at., 2004; 

Geschwind e Galaburda, 1987, cit. Fink et at., 2004) que sugere que altos 

níveis de testosterona durante o período fetal conduzem ao desenvolvimento 

de PM esquerda. Esta dever-se-á ao atraso de crescimento do hemisfério 

esquerdo, ao mesmo tempo que afecta o desenvolvimento do timo, 

favorecendo o aparecimento em fases precoces de doenças auto-imunes e 

alérgicas. 

 

  1.7. Avaliação da preferência manual e da assimetria funcional 
 

O facto de se mostrar preferência por uma ou outra mão para tarefas 

específicas, tem sido tema de interesse por parte dos investigadores, tendo-os 

levado a estudar as questões relacionadas com a avaliação da PM.  
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A avaliação desta pode ser feita através da aplicação de questionários e 

de testes de preferência. Em ambos os casos, observa-se o comportamento da 

PM, medindo-se o grau de lateralidade.  

Para além de se avaliar a PM, também se pode avaliar a assimetria 

funcional, através da comparação da proficiência entre uma mão e a outra, 

medindo-se a destreza, a velocidade, a força e a precisão.  

Porém, Brown et al. (2004) referem que devido à subjectividade de 

ambas as medidas (preferência e proficiência) devem ser consideradas as 

duas avaliações em estudos de investigação. 

A distribuição da PM na população, bem como a correlação desta com a 

proficiência manual, variam de acordo com o método usado (Curt et al., 1992).  

Embora nos adultos se use muito a avaliação através de questionários, 

nas crianças acima dos 2½ anos a avaliação faz-se por observação de tarefas. 

No caso de indivíduos portadores de deficiência mental solicita-se, igualmente, 

a execução de actividades manuais (McManus e Cornish, 1997). 

 

   1.7.1. Testes de preferência manual 
 

Existem diferentes métodos de avaliação da PM que podem ser 

classificados em três grandes grupos: a auto-definição, os questionários e as 

tarefas motoras. 

A auto-definição é o método mais simples e mais antigo, mas também o 

mais incerto e o mais permeável à pressão sociocultural, pois os indivíduos 

baseiam-se na mão utilizada para a escrita. Actualmente este critério começa a 

ser credível devido à ausência (ou quase ausência) da pressão cultural no 

sentido da utilização da mão direita na escrita nas sociedades ocidentais (em 

países asiáticos essa pressão mantém-se). Contudo, indivíduos com mais de 

40 anos não deverão ser inquiridos sobre a sua preferência manual com base 

neste critério, devido à pressão a que possam ter sido sujeitos no caso de 

pretenderem usar inicialmente a mão esquerda na escrita (Peters, 1998). 

Nas tarefas motoras (de preferência), o indivíduo é observado a realizar 

tarefas unimanuais, sendo uma só mão requerida ou uma a liderar e a outra a 
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assistir o movimento. Os resultados são baseados na proporção de utilização 

de cada mão, referindo-se como exemplo o WatHand Box Test – WBT (Bryden 

et al., 2000).  

No entanto, se se optar pela escrita como tarefa do teste motor, é 

necessário ter alguma atenção pois, como referido, a PM poderá ter sido 

influenciada pelas pressões culturais. Este facto revela que algumas avaliações 

de PM podem ser mais sensíveis a etiologias especificas da PM que outras 

(Medland et al., 2004). 

Os questionários são o método mais frequentemente utilizado entre 

indivíduos adultos. Como exemplos de questionários existem: Annett 

Handedness Inventory (Annett, 1970), Edinburgh Handedness Inventory 

(Oldfield, 1971) e Waterloo Handedness Questionnaire (Singh e Bryden, 1994). 

Os questionários deverão conter entre oito a catorze itens e reportar-se às 

principais classes de movimentos da mão e braço (Kronenberg e Beukelaar, 

1983).  

Uma desvantagem deste método é o igual peso que a maior parte dos 

investigadores dá a cada item, apesar de não existir qualquer evidência de que 

eles sejam equivalentes (Peters, 1998). De acordo com Annett (1970) será 

muito mais significativo desenhar ou cortar com tesoura utilizando a mão 

esquerda do que distribuir cartas ou utilizar uma colher.  

Nos questionários, os indivíduos respondem qual a mão que preferem 

numa variedade de actividades, tais como escrever, lançar uma bola ou abrir 

uma caixa. A avaliação da preferência é afectada pela interpretação das 

categorias de respostas. Enquanto umas categorias englobam possibilidades 

de resposta como “sempre” ou “às vezes” usa uma mão, ou as duas de “igual 

forma”, outras implicam “a mão direita”, “a mão esquerda” ou “as duas mãos” e 

outras ainda apenas “a mão direita” ou “a mão esquerda”. 

Sendo assim, há indivíduos que demonstram forte PM quando todos ou 

quase todos os itens são executados com uma das mãos; ou fraca PM, 

quando, embora grande parte dos itens sejam executados com uma mão, uma 

percentagem significativa é executada pela outra mão. Esta percentagem é 

definida de diferentes formas por diferentes investigadores, não havendo 
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regras universais para determinar se a pessoa demonstra forte ou fraca PM. 

Para além disso, um indivíduo que não use a mesma mão de forma consistente 

para actividades unimanuais (por exemplo no uso do martelo), pode ser 

considerada pessoa com PM ambígua (Murray, 1995). Portanto, o tipo de 

classificação da PM é variável, pois diferentes estudos usam diferentes 

avaliações, categorias e regras de classificação.  

 

   1.7.2. Testes de proficiência manual 
 

Uma forma alternativa de avaliar a assimetria manual baseia-se na 

observação da performance de cada mão na realização de testes motores. 

Este método permite distinções muito precisas entre os graus de proficiência 

manual numa escala quantitativa, permitindo analisar a relação entre a PM e a 

assimetria motora funcional. Além disso, podem-se utilizar tarefas em que os 

indivíduos não tenham recebido um treino específico (Vasconcelos, 2004). 

Estes testes avaliam as assimetrias motoras ao nível das mãos através 

das diferenças nas habilidades manuais entre uma e a outra mão. Assim, 

existem testes que avaliam: (i) a destreza manual, tal como o Teste de Peg-

moving (Annett, 1985), o Teste de Tapping Manual (Provins e Magliaro, 1989), 

o Teste de Pontilhação (Dot-filling) (Bryden et al, 1994), ou ainda o Teste de 

Destreza Manual de Minnesota – TDMM (Lafayette Instrument, 1998); (ii) a 

coordenação visuo-manual, como o Teste de Pursuit Rotor (Lafayette 

Instrument, 1998) e o Teste de Purdue Pegboard (Lafayette Instrument, 1998); 

(iii) a força manual, através da dinamometria manual; (iv) e a sensibilidade 

proprioceptiva manual, de que é exemplo o Teste de Discriminação de Pesos 

(Lafayette Instrument, 1998).  

Tipicamente, as habilidades manuais desenvolvem-se com grandes 

assimetrias (Singh et al., 2001). No entanto, a maior parte dos estudos testam 

a performance em tarefas unimanuais, com clara distinção da actividade entre 

as duas mãos. Esta distinção implica, muitas vezes, manipulação por parte de 

uma mão e função de estabilização por parte da outra. Estas tarefas irão 
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favorecer a especialização de cada mão e com a prática levarão a um aumento 

das diferenças entre as duas mãos (Pedersen e Vereijken, 2003). 

O grau de lateralidade difere de pessoa para pessoa e entre grupos. 

Assim, Singh et al. (2001) observaram que o grau de assimetria das 

habilidades manuais aumenta com a idade e que a mão ganha mais força à 

medida que a idade avança (Dellatolas et al., 1997). Annett (2004) verificou, 

ainda, que em estudantes universitários existem menos variações nas 

assimetrias manuais do que nas crianças do ensino básico. 

 

  1.8. Relação entre preferência manual e proficiência manual  
 

A noção de que a mão preferida é a mais rápida ou a mais forte, está 

implícita quando a designamos por mão dominante. Embora haja evidências de 

que a PM e a proficiência manual estejam relacionadas, esta relação 

permanece controversa (Triggs et al., 2000). Mesmo que inicialmente a PM 

seja determinada de forma filogenética, a proficiência manual é determinada, 

em grande parte, pelo desenvolvimento ontogénico (Pedersen e Vereijken, 

2003). 

Assim, a mão preferida (ou seja, a mão escolhida quando apenas uma 

pode ser utilizada) nem sempre será a que melhor desempenha as habilidades 

motoras, no geral ou em particular. É necessário, por isso, fazer uma distinção 

clara entre PM e proficiência manual. Por exemplo, um indivíduo pode preferir 

utilizar uma mão para determinada actividade que desempenharia de forma 

mais eficaz com a outra, ou então um indivíduo pode mostrar preferência por 

uma mão quando executa movimentos finos, mas preferir a outra quando se 

tratam de actividades que requerem velocidade ou força (Murray, 1995).  

Por outro lado, algumas tarefas implicam uma PM mais acentuada do 

que outras. Por exemplo, para desenhar, as crianças usam quase sempre a 

mesma mão, no entanto se a tarefa for chegar com a mão ao nariz, muitas 

delas usam qualquer das mãos. Entre os adultos, carregar uma mala ou 

segurar a trela de um cão são actividades que, em princípio, não requerem 

uma forte preferência, enquanto martelar, atirar uma bola ou escrever, já 
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implicam uma preferência bem definida. Em geral, as actividades que exigem 

maior preferência são as que requerem mais prática e precisão, ou 

coordenação de grupos musculares para uma acção rápida, mas suave 

(Pedersen e Vereijken, 2003). 

Seguindo esta linha de raciocínio, Steenhuis e Bryden (1999) avaliaram 

100 universitários sendo 52 destrímanos e 48 sinistrómanos, caracterizando as 

tarefas por “actividades hábeis”, como escrever ou atirar um dardo e 

“actividades menos hábeis”, como pegar em objectos ou fazer festas a um cão. 

Nas “actividades hábeis”, os resultados mostraram que é a mão preferida a 

mais proficiente, a que tem mais força e a que é usada mais vezes (61% nos 

sinistrómanos e 75% nos destrímanos). Por outro lado, para “actividades 

menos hábeis”, apenas 25% dos indivíduos mostraram forte preferência por 

uma mão. Os sinistrómanos usaram mais a mão não preferida (8-12%) para 

um número substancial de actividades, tendo sido a mão não preferida dos 

destrímanos pouco usada para a manipulação e mais usada para pegar em 

objectos. Pela observação dos resultados, Steenhuis e Bryden (1999) referiram 

que os destrímanos são mais consistentes que os sinistrómanos.  

Para além disso, Judge e Stirling (2003) verificaram que a diferença de 

performance entre as duas mãos é menor nos sinistrómanos, ou seja, a mão 

não preferida dos sinistrómanos tem uma melhor performance que a mão não 

preferida dos destrímanos. No entanto, Nalçaci et al. (2001) não encontraram 

evidências de melhor performance da mão direita nos destrímanos quando 

comparada com a mão preferida nos outros grupos de PM.  

Kilshaw e Annett (1983) elaboraram um estudo para avaliar a PM e a 

proficiência manual relativamente ao sexo e à idade (desde os 3½ até aos 50 

anos). Os resultados revelaram que a distribuição das duas variáveis não 

evidenciou grandes alterações com a idade. As crianças pequenas mostraram 

ser mais variáveis e mais rápidas com a mão direita que as crianças mais 

velhas, no entanto, a relação entre os tempos das duas mãos foi similar ao 

longo das idades. Os sinistrómanos do sexo masculino foram mais rápidos em 

praticamente todos os grupos etários. 
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Teixeira e Paroli (2000) concluem que, enquanto alguns indivíduos 

apresentaram uma superioridade de desempenho com a mão preferida, outros 

têm melhor desempenho com a mão não-preferida. Não sendo, portanto, linear 

a relação entre a PM e a proficiência manual. Estes resultados indicam que a 

supremacia de desempenho manual não é ditada por um factor único, havendo 

grande variação de tarefa para tarefa. Assim, diversos estudos têm mostrado a 

equivalência de desempenho entre as mãos dominante e não-dominante em 

variáveis tais como tempo de reacção simples (Teixeira et al., 1999) ou toques 

alternados entre os dedos (Fagard, 1987). Além disso, resultados de pesquisa 

apontam para um desempenho consistentemente superior com a mão não-

preferida em tarefas de velocidade de reacção (Carlson et al., 1990). 

 
  1.9. Preferência manual em crianças 
 

Muitos estudos têm sido realizados durante os últimos 100 anos, para 

verificar como se processa o desenvolvimento da PM nos bebés e durante a 

infância.  

Têm sido encontradas tendências laterais, desde muito cedo, em 

diversas actividades, tais como o rodar espontâneo da cabeça para um lado 

(Rönnqvist et al., 1998), o fechar espontâneo da mão (Cobb et al., 1996) e a 

força da reacção reflexa de preensão (Tan e Tan, 1999). Contudo, Corbetta e 

Thelen (1999) mostraram que a tendência nos movimentos dos braços dos 

bebés não era uma característica estável, mas flutuava durante o 

desenvolvimento precoce antes de estabilizar numa evidente diferença lateral. 

Até há pouco tempo, assumia-se que os bebés até ao primeiro ano de 

idade não demostravam preferência por nenhuma mão. Mais propriamente, 

agarravam objectos colocados à esquerda com a mão esquerda e objectos 

colocados à direita com a mão direita. Burner (1969, cit. Murray, 1995) referiu-

se a este fenómeno como “a barreira da linha média”, que raramente era 

atravessada. No entanto, várias investigações indicaram que a PM pode ser 

detectada em bebés e inclusivamente em fetos, como anteriormente referido.  
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Michel e Harkins (1986) verificaram, então, que entre os 4 e os 6 meses 

após o nascimento, os bebés têm acções de alcançar e apontar. Acções essas 

que já manifestam uma PM, ou melhor, uma tendência para a utilização de 

uma das mãos. A tendência é identificada por diferenças na frequência de 

utilização de cada uma das mãos e, para a maior parte dos bebés, essa 

preferência mantém-se pelo ano seguinte.  

Segundo Nicholls (1998), embora algumas crianças pareçam apresentar 

já nos primeiros meses de vida uma certa lateralidade dominante, a maioria, 

porém, não apresenta quaisquer características deste tipo. Assiste-se, assim, a 

constantes oscilações até que, a pouco e pouco, se vai definindo a sua 

lateralidade (neste caso, a PM), começando a fixar-se entre os 5 ou 6 anos e 

estabelecendo-se definitivamente entre os 8 e os 10 anos. 

Para Erhardt (2003), a maioria das crianças mostra PM aos 3 anos (mas 

outras só aos 8 ou 9 anos de idade) e o grau de preferência vai-se tornando 

mais consistente durante o período pré-escolar. Para além disso Por outro 

lado, as tarefas que requerem o uso de cada mão para executarem diferentes 

habilidades desenvolvem-se durante e após a idade pré-escolar.  

Para Vlachos e Karapetsas (1999), as crianças DN geralmente 

demonstram PM inconsistente até aos 4 anos. Ozturk (1999) considera que a 

PM está desenvolvida até à idade de 5 anos e 8 meses. Após esta idade 

desenvolve-se apenas a proficiência manual, sendo um grande número de 

actividades realizado com a mão dominante.  

 

   1.9.1. Estudos relevantes  
 

• Estudos relacionados com a idade 
 

Num estudo longitudinal realizado por Ounsted et al. (1985, cit. Murray, 

1995) para avaliar a consistência da PM, foram avaliadas 199 crianças aos 2, 4 

e 7½ anos. Das crianças destrímanas aos 7½ anos, mais de 70% 

demonstraram a mesma PM manifestada aos 2 anos e 89% revelada aos 4 

anos. Para as crianças sinistrómanas, os valores foram idênticos aos valores 
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das destrímanas, ou seja 76% aos 2 anos e 86% aos 4. Os autores concluíram 

que a PM foi consistente ao longo deste período. Para Curt et al. (1992), os 

resultados obtidos relativamente aos sinistrómanos foram discordantes, uma 

vez que não se verificaram aumentos de consistência na PM esquerda com a 

idade, mantendo-se esta em menos de 10%. 

McManus et al. (1988), num estudo efectuado com 314 crianças com 

idades de 3, 4, 5 e 7 anos, para avaliar também a consistência da PM, 

verificaram que a direcção da PM parece estar determinada aos 3 anos. 

Contudo, o grau de PM ou proporção de actividades executados com a mão 

preferida aumenta ao longo do tempo, sendo este aumento mais rápido nas 

crianças sinistrómanas. Estas, demonstram PM mais fraca que as destrímanas 

aos 3 anos, mas de similar consistência aos 7 anos.  

Dellattolas et al. (1997) no seu estudo longitudinal com 256 crianças dos 

3 aos 6 anos, avaliaram a PM usando tarefas como desenhar uma linha, 

pentear, martelar, usar colher, entre outras. Perante os resultados, os autores 

observaram três aspectos interessantes: (i) confirmaram a conhecida 

assimetria da distribuição da PM; (ii) notaram uma fraca tendência para a 

utilização da mão esquerda com o aumento da idade, o que poderá ser 

explicado por factores ambientais e, por último; (iii) registaram um grande 

aumento na consistência da PM com a idade, que poderá ser consequência da 

própria actividade dos sujeitos. Os autores sugeriram um possível modelo a 

delinear focando o papel de factores biológicos, ambientais, psicológicos e 

patológicos que estão envolvidos num simples comportamento humano, como 

o da PM. 

Este estudo confirmou que à medida que as crianças crescem, tendem a 

ser mais fortemente lateralizadas e, portanto, mais consistentes, como foi 

observado noutros estudos (Harris e Carlson, 1988; De Agostini et al., 1992).  

Crianças com alterações do desenvolvimento apresentam uma 

diminuição da consistência (aproximadamente 40%), nomeadamente crianças 

portadoras de autismo (McManus et al., 1992), crianças portadoras do 

Síndrome do X-Frágil (Soper et al., 1986) e atrasos do desenvolvimento 

psicomotor (ADPM) (Hauck e Dewey, 2001). Bishop (1990) acrescenta que a 
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PM inconsistente poderá ser um indicador indirecto de lateralização cerebral 

pouco desenvolvida. 

 

• Estudos relacionados com o desenvolvimento motor global e fino 
 

Para relacionar o desenvolvimento motor global com a PM, Gabbard et 

al. (1995a) realizaram um estudo a 96 crianças, dos 5 aos 10 anos, às quais 

aplicaram três tarefas standard de PM (escrever, atirar uma bola e empilhar 

cubos) e o Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – BOTMP. Os 

resultados revelaram que as crianças com PM direita consistente eram mais 

competentes em performance motora global, relativamente aos seus pares que 

apresentavam PM inconsistente (PM mista) e PM esquerda. Para além disso, o 

grupo de PM esquerda apresentava uma performance motora global similar ao 

grupo de PM mista. Os autores sugeriram que as crianças destrímanas 

estavam em vantagem relativamente às crianças sinistrómanas e com PM 

mista em acções que requerem controlo motor.  

Cavalli e Vieira (1995) investigaram o desenvolvimento da lateralidade 

em 56 crianças de 4 a 6 anos, às quais aplicaram um teste de lateralidade e 

um teste de destreza. Os resultados revelaram que em relação à definição da 

lateralidade, a maturidade parece ser um factor determinante da mesma, pois a 

sua definição é maior nas crianças de 5 a 6 anos quando comparadas com as 

de 4. Os autores referiram também um nítido predomínio da destralidade, mais 

evidente aos 5 anos. Verificaram ainda que a instabilidade, a impulsividade e a 

má coordenação motora são mais evidentes aos 4 anos e que a vivência de 

actividades desportivas é de grande importância no processo de definição da 

lateralidade, em crianças desta idade.  

Foi ainda proposto por Vlachos e Karapetsas (1999) que crianças com 

PM inconsistente poderiam reflectir um desenvolvimento mais pobre e baixos 

níveis de performance motora na execução de tarefas, comparativamente com 

as crianças com PM estabelecida. 

Para relacionar o desenvolvimento motor fino com a PM e a proficiência 

manual, Gabbard et al. (1995b) elaboraram um estudo com 72 crianças com 

idades compreendidas entre os 4 e os 6 anos (24 sinistrómanas, 24 
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destrímanas e 24 com PM mista), às quais aplicaram um teste de finger-

tapping para avaliar a proficiência manual. Os resultados mostraram que quer 

indivíduos com PM mista, quer com PM esquerda, exibiam performance motora 

fina (velocidade) inferior, quando comparados com os indivíduos com PM 

direita. Observando as diferenças entre as duas mãos, os autores verificaram 

que apenas os destrímanos foram mais rápidos com a mão preferida, o que se 

pensa ir de encontro à suposta associação com a possível adiantada 

maturação do hemisfério esquerdo. 

 

• Estudos relacionados com o sexo 
 

O estudo experimental de Auzias et al. (1977, cit. Vasconcelos, 1991) 

observou a utilização preferencial das mãos em crianças com idades 

compreendidas entre os 3 e os 6 anos. Pela observação dos resultados os 

autores verificaram que no grupo dos destrímanos havia uma tendência para 

as raparigas serem mais destrímanas que os rapazes, aumentando esta 

tendência com a idade. Já no grupo dos sinistrómanos os autores não 

verificaram qualquer diferença entre os sexos. 

Longoni e Orsini (1988) avaliaram 271 crianças entre os 3 e os 6 anos e 

usaram uma bateria de avaliação dos quatro tipos de preferência lateral. 

Relativamente à PM, os autores concluíram não existir qualquer associação 

entre esta e o sexo, ou diferenças entre os sexos. Os resultados evidenciaram 

ainda que a PM está definida aos 3 anos de idade. 

No estudo já referido, elaborado por Gabbard et al. (1995b), com 72 

crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 6 anos, para avaliar a PM 

e a proficiência manual, os resultados revelaram não existir diferenças de 

performance motora quer entre os 3 grupos de PM (direita, esquerda e mista), 

quer entre os sexos. 

Cavalli e Vieira (1995), através dos resultados obtidos no seu estudo 

referido anteriormente, concluíram que a diferença entre os sexos no teste de 

lateralidade, não foi evidente nas crianças de 5 e 6 anos. No entanto, nas 

crianças de 4 anos o sexo feminino apresentou maior definição. 
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Singh et al. (2001) avaliaram 718 crianças entre os 4 e os 6 anos da 

Índia e de França quanto à PM, usando sete actividades unimanuais comuns. 

Os autores verificaram que em França a PM esquerda foi mais frequente no 

sexo masculino, enquanto na Índia não observaram diferenças ente os sexos, 

embora houvesse uma tendência para os rapazes usarem mais a mão 

esquerda. Relativamente à proficiência manual, o sexo feminino mostrou ser 

mais lateralizado que o masculino da mesma idade. Estes autores também 

verificaram que à medida que as crianças crescem têm tendência a tornarem-

se mais lateralizadas. 

Pedersen et al. (2003) avaliaram 112 crianças com idades 

compreendidas entre os 7 e os 9 anos, sendo 55 do sexo masculino e 57 do 

sexo feminino. Assim, usaram para avaliação duas tarefas do MABC – 

Movement Assessement Battery for Children (atirar pequenas bolas e fazer um 

jogo de encaixe simples). O objectivo do estudo era avaliar as diferenças nas 

habilidades manuais entre os sexos. Os resultados revelaram que numa das 

tarefas (bolas), o sexo feminino mostrou ter uma maior assimetria entre as 

mãos, indicando ser mais lateralizado. No entanto, na outra tarefa (encaixe) os 

autores não verificaram diferenças entre os sexos. Isto significa que duas 

tarefas são suficientes para conduzirem a resultados diferentes, o que leva a 

recomendar precauções sobre a inferência da PM baseada em tarefas de 

comportamento motor. Para além disso, os autores salientaram que as 

diferenças de PM entre os sexos, se existirem, são específicas de algumas 

tarefas. 

 

• Estudos relacionados com o estatuto socioeconómico 
 

Laponce (1970) elaborou um estudo com professores de 1557 turmas do 

1º ciclo, usando um questionário. O objectivo era determinar a incidência da 

PM esquerda segundo o estatuto socioeconómico e o nível de educação. O 

autor registou um número superior de sinistrómanos em famílias de estatutos 

socioeconómicos e nível educacional mais elevados. A explicação apontada 

 34



Revisão da Literatura – Preferência Manual  
____________________________________________________________________________ 
 

pelo autor para esse facto foi uma maior tolerância por parte dos pais 

relativamente ao uso da mão esquerda.  

Annett e Kilshaw (1983) também encontraram um aumento da 

prevalência de PM esquerda (significativa no sexo masculino) no nível 

socioeconómico alto.  

Por outro lado, Corballis (1983) refere que a lateralização cerebral se 

pode desenvolver mais tardiamente ou de forma menos acentuada, 

(verificando-se um aumento da PM inconsistente) em crianças pertencentes a 

famílias com estatutos socioeconómicos mais baixos, pelo facto de estarem 

inseridas em ambientes menos estimulantes. 

Perelle e Ehrman (1994, cit. Faurie et al., 2005) não encontraram 

diferenças no tipo de PM evidenciados pelos indivíduos quando comparados os 

estatutos socioeconómicos. 

 

• Estudos relacionados com a informação sensorial e a tarefa 
 

Recentemente a noção de dominância motora foi questionada, uma vez 

que se percebeu que a PM podia ser modificada dependendo do estímulo 

(Gabbard e Rabb, 2000).  

No estudo levado a cabo por Stilwell (1987), o autor analisou o 

desenvolvimento do cruzamento manual da linha média numa tarefa de 

alcançar e pegar no objecto, numa amostra de 160 crianças, de 2 a 6 anos de 

idade. Os resultados identificaram que, nestas idades, há tendência para cruzar 

a linha média. Isto é, influenciando a mão usada na manipulação dos objectos, 

aumenta-se significativamente a probabilidade de provocar o cruzamento da 

linha média. 

Gabbard et al. (2001) elaboraram um estudo com uma amostra de 48 

sinistrómanos e 66 destrímanos, com idades compreendidas entre os 4 e os 7 

anos, para avaliarem qual a mão seleccionada para pegar num objecto 

colocado em várias posições de uma mesa (nove posições que partiam dos 90º 

na linha média, e que se distanciavam umas das outras em 10º). Os resultados 

sugeriram que as crianças destrímanas são mais consistentes no 

comportamento motor que as sinistrómanas, tal como nos adultos. Facto 
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evidenciado pela grande frequência de uso do membro dominante, 

especialmente na linha média e na posição contralateral. Relativamente ao que 

foi observado neste estudo, os autores sugerem que a dominância pode ser o 

factor que controla a programação e execução dos movimentos de alcançar do 

membro dominante, na linha média e no hemisfério ipsilateral. Este facto é 

explicado pela eficiência cinestésica e pelo cruzamento hemisférico (Gabbard 

et al., 2001), no entanto, é a informação sensorial que altera o programa de 

movimentos no espaço contralateral.  

O estudo efectuado por Leconte e Fagard (2004), a 34 crianças de 6 a 9 

anos e a 33 crianças de 10 a 12 anos (sendo seis delas sinistrómanas), 

comparou a utilização de cada mão em tarefas de diferentes complexidades, 

tendo sido os objectos colocados em vários pontos do espaço. Os autores 

concluíram que a tendência para usar preferencialmente uma mão para 

alcançar um objecto é mais ou menos pronunciada dependendo da localização 

espacial do mesmo e da complexidade da tarefa. Assim, as crianças usam a 

mão preferida mais vezes, mesmo que o objecto lhes seja apresentado 

contralateralmente, e a preferência aumenta com o aumento da complexidade 

da tarefa. Se a preferência for inconsistente, as crianças tendem a usar a mão 

não preferida quando o objecto lhes é colocado desse lado. Ou seja, a 

influência da consistência da PM pelo uso de uma mão relativamente à 

colocação espacial de um objecto depende da complexidade da tarefa. Estes 

resultados suportam o facto da PM ser um processo dinâmico segundo o qual 

as preferências motoras interagem com a exigência da tarefa, provavelmente 

devido à atenção prestada à tarefa (Leconte e Fagard, 2004). 

Gabbard e Helbig (2004) estudaram crianças com forte consistência de 

PM direita. Estas foram avaliadas a agarrar e a dar um pequeno objecto 

através dos hemiespaços esquerdo e direito, começando com os braços 

descruzados e depois com os braços cruzados, ou seja, com os cotovelos 

apoiados na mesa e os antebraços cruzados ao nível dos punhos. Os 

resultados relativamente aos braços descruzados confirmaram que os 

participantes respondem ipsilateralmente usando a mão do mesmo lado do 

estímulo, o que vai de encontro à teoria da proximidade do objecto e das 
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tendências hemisféricas. Contudo, com os braços cruzados, a grande maioria 

preferiu deixá-los cruzados na resposta ao estímulo localizado no hemiespaço 

esquerdo ou direito, o que leva a sugerir que a proximidade do objecto, em vez 

das tendências laterais, foi o factor primordial neste contexto.  

 

• Estudos relacionados com os aspectos cognitivos  
 

Alguns estudos relacionam a PM esquerda com a baixa performance 

intelectual (Crow et al., 1998; Lamm e Epstein, 1999). Porém, outros não 

referem diferenças cognitivas entre crianças destrímanas e sinistrómanas 

(Kohlbrenner, 1989; Gignac e Vernon, 2004). Finamente alguns referem que 

crianças sobredotadas ou com altos valores de QI apresentam uma 

percentagem significativamente superior de PM esquerda relativamente aos 

pares DN (Hicks e Dusek, 1980; Ounstead et al., 1988).  

Embora estes estudos tenham encontrado correlações significativas 

entre a PM esquerda e o baixo rendimento motor e intelectual, os resultados do 

estudo de Ozturk (1999) indicaram que crianças com atraso mental podiam 

desenvolver de uma forma normal a PM. O autor concluiu ainda que a PM 

esquerda pode, de facto, ter uma base biológica que não está relacionada com 

um problema físico ou neurológico, como durante muito tempo se pensou.  

Dellatolas et al. (2003) avaliaram 1022 crianças entre os 3 e os 6 anos, 

verificando que as tarefas visuo-espaciais e de vocabulário estavam 

significativamente relacionadas com as habilidades manuais. No entanto, a fala 

e a memória fonológica, não. Para além disso, o papel das duas mãos 

(dominante e não dominante) mostrou ser semelhante. Estes autores referem 

também que existe uma associação entre as habilidades manuais executadas 

em idades precoces e as tarefas cognitivas. Estes resultados vão de encontro à 

suposição de que o comportamento manual em idades precoces tem um papel 

importante nos aspectos do desenvolvimento cognitivo. Torna-se pois 

primordial estar atento à associação entre a mão e a cognição, como foi 

sugerido por De Agostini e Dellatolas (2001).  
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  1.10. Preferência manual na deficiência mental 
 

Várias teorias propuseram que indivíduos com alterações genéticas 

possuíam lateralização da função cerebral anómala, o que poderia ir de 

encontro aos problemas cognitivos e comportamentais apresentados (Cornish 

et al., 1997), sendo os quadros clínicos que mais frequentemente 

apresentavam as assimetrias cerebrais atípicas, a dislexia, o autismo e a 

deficiência mental (Portellano Perez, 1992). 

Quando se avalia a PM em indivíduos portadores de deficiência mental, 

independentemente da sua etiologia, verifica-se que aumenta para o dobro a 

preferência pela mão esquerda, relativamente à população normal (Batheja e 

McManus, 1985). Também há evidencias de que a percentagem de PM 

esquerda é mais elevada entre as pessoas portadoras de deficiência, numa 

razão proporcional ao QI, ou seja, quanto maior a deficiência mental maior será 

a incidência de sinistrómanos (Portellano Perez, 1992).  

No estudo elaborado por Ross et al. (1987) a 98 crianças de 4 anos com 

QI inferior a 85% e a crianças com QI normal, os autores verificaram que 19% 

das crianças portadoras de atraso mental tinham PM esquerda contra 11% do 

grupo DN. O aumento da PM esquerda parecia estar relacionado com o atraso 

mental mais acentuado, ou seja, com o aumento da disfunção do Sistema 

Nervoso Central (SNC). Já nos atrasos ligeiros, a percentagem de PM 

esquerda foi semelhante à das crianças DN. Perante estes factos e outros já 

referidos, pode-se concluir que a PM esquerda é superior nos extremos do QI, 

isto é nos indivíduos sobredotados e na deficiência mental mais grave. 

Cornish e McManus (1997) comparando a PM de crianças DN com 

crianças portadoras de deficiência mental, verificaram três anomalias 

específicas: i) um aumento para o triplo da incidência de PM esquerda 

(também verificado por Soper et al., 1986); ii) um aumento da PM ambígua ou 

inconsistente; iii) e uma dissociação entre a PM e as habilidades manuais, em 

que não se verifica o esperado aumento na proficiência da mão preferida 

(também verificado por McManus et al., 1992).  
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Mandal et al. (1998) mostraram que em indivíduos portadores de 

deficiência mental predomina a PM esquerda e inconsistente. Os autores 

referiram ainda que, na maior parte dos casos, relativamente à proficiência 

manual destes indivíduos, a mão direita não se revela como a mais proficiente.  

Manas et al. (1998) realizaram um estudo com 50 crianças portadoras 

de deficiência mental e com 50 crianças DN, às quais foi aplicada uma versão 

encurtada do Waterloo Handedness Questionnaire. Os autores observaram 

que as crianças DN mostravam uma clara preferência pela mão direita, para 

além de serem mais proficientes. As crianças com deficiência mental 

mostravam PM mista, sem diferenças significativas na performance entre as 

duas mãos.  

 

• Nos portadores de Síndrome de Down 
 

Os indivíduos portadores de SD são caracterizados, não só pelo 

aumento da incidência da PM esquerda (15-25%)(Batheja e McManus, 1985; 

Elliott et al., 1994), como também pela fraca proficiência manual. No entanto, 

segundo Manas et al. (1998), este facto parece não ocorrer nos portadores do 

Síndrome do X-Frágil e nos portadores de autismo, não podendo, por isso, ser 

explicado como uma simples correlação com a deficiência mental, como 

durante muito tempo se pensou. 

Vlachos e Karapetsas (1999) elaboraram um estudo que envolveu 91 

crianças divididas em dois grandes grupos, um deles compreendendo 16 

crianças portadoras de SD e 25 DN com idades entre os 7 e os 9 anos e o 

outro envolvendo 25 crianças portadoras de SD e 25 crianças DN, entre os 13 

e os 15 anos. Os sujeitos foram testados individualmente sendo-lhes 

apresentado um objecto na linha média. Os resultados mostraram que a PM 

esquerda ou mista foi observada mais vezes. Não se verificaram diferenças 

entre as idades, no entanto, no sub-grupo de crianças mais novas portadoras 

de SD observou-se menos consistência de PM, comparativamente às crianças 

mais velhas e ao respectivo sub-grupo de controlo. Estes resultados sugerem 

que o aumento da incidência de PM esquerda ou mista nos portadores de SD, 
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provavelmente indica um atraso de desenvolvimento ou alterações de 

especialização hemisférica (Vlachos e Karapetsas, 1999). 

Devido a estes resultados, o SD tem sido um dos quadros da deficiência 

mental mais estudados relativamente à dominância cerebral, uma vez que 

demonstra uma lateralidade cerebral atípica, caracterizada por uma maior 

especialização do hemisfério direito e pela falta de domínio do esquerdo para a 

linguagem.  

Um dos modelos mais válidos para explicar a lateralidade atípica dos 

portadores de SD foi proposto por Elliott et al. (1987). Segundo estes autores, a 

percepção da linguagem e a organização dos movimentos complexos estão 

dissociados entre si. O modelo sugere que os indivíduos portadores de SD 

utilizam preferencialmente o hemisfério direito para processar a informação 

verbal; e o hemisfério esquerdo nos movimentos manuais e na execução e 

organização de sequências verbais.  

Uma outra hipótese explicativa da lateralidade anómala nos portadores 

de SD é a proposta por Geschwind e Galaburda (1985). Os autores sugerem 

que as alterações de lateralidade que se observam em muitos quadros clínicos 

são causados por alterações da maturação cerebral durante o período fetal, as 

quais vão afectar essencialmente o hemisfério esquerdo, comprometendo 

assim a linguagem. Esta hipótese vai de encontro à de Portellano Perez (1992) 

que refere que a deficiência mental e a lateralidade atípica podem ser 

consequência de modificações na estrutura cerebral e de alterações na 

maturação cerebral produzidas em fases precoces do desenvolvimento, 

nomeadamente durante o período pré-natal, e que irão afectar essencialmente 

o hemisfério esquerdo. Assim, é bastante presumível que uma lesão cerebral 

difusa ocorrida no período de desenvolvimento do cérebro possa afectar tanto 

a cognição como a especialização cerebral. Portanto, é normal os portadores 

de SD apresentarem uma lateralidade atípica como consequência directa das 

alterações cromossómicas que, por sua vez, levam a uma alteração tanto no 

desenvolvimento neuroanatómico como funcional do cérebro. 

Porém, contrariamente aos resultados anteriormente apresentados e a 

estas teorias, Chua et al. (1996) elaboraram um estudo com a participação de 
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indivíduos portadores de SD aos quais aplicaram um teste de finger-tapping, a 

cada uma das mãos. Os autores verificaram que os portadores de SD 

mostraram ter o mesmo padrão de performance que a população DN. Ou seja, 

foram mais rápidos e mais consistentes no tempo do finger-tapping quando o 

executaram com a mão direita. Este facto indicou que tanto para indivíduos DN, 

como para os portadores de SD o hemisfério esquerdo está especializado para 

o controlo motor.  
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2. Síndrome de Down 
 

  2.1. Introdução 
 

Síndrome de Down (SD) ou Trissomia 21 (T21) é a designação científica 

que identifica a maior causa de deficiência mental de origem genética, 

representando a anomalia múltipla congénita mais comum nos humanos (Pinter 

et al., 2001). 

Sendo uma desordem que ocorre aproximadamente em 1/800 

nascimentos (Capone, 2004), não apresenta relação directa com o sexo e 

acontece em todas as culturas, etnias e níveis sócio-económicos. 

O SD é conhecido desde os tempos mais remotos, com os primeiros 

registos antropológicos provenientes de escavações do século XII, de um 

crânio que apresentava várias mudanças estruturais associadas a este 

síndrome. Foram também encontrados trabalhos manuais da Idade Média que 

continham figuras de crianças com as conhecidas características faciais do SD. 

Mas, apesar destas conjecturas históricas, não existem documentos publicados 

sobre o SD até ao século XIX. Facto compreensível, partindo de uma 

perspectiva histórica, uma vez que, devido a doenças infecciosas e à má 

nutrição, as pesquisas de origem genética tenham sido ofuscadas. Para além 

disso, até meados do século XIX, apenas metade das mulheres sobrevivia até 

ao seu 35º aniversário e muitas das crianças que nasciam com SD, 

provavelmente morriam durante a primeira infância (Tecklin, 2002). 

Em 1846, Edouard Sequin descreveu um indivíduo com características 

sugestivas de SD e foi então que, em 1866, Jonh Langdon Down, médico 

inglês, publicou na sua monografia “Observations on ethnic classification of 

idiots”, a descrição de um síndrome semiologicamente caracterizado por atraso 

mental e atributos físicos particulares (Tecklin, 2002). Com base na 

constatação de que os indivíduos portadores desta afecção apresentavam 

traços fisionómicos típicos similares aos do povo da Mongólia, deu-lhe o nome 

de mongolismo.  
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Foi só quase um século depois que o geneticista Jerôme Lejeune se 

apercebeu de que se tratava de uma anomalia cromossómica, identificando o 

cromossoma excedente, e a sua ligação ao par 21, daí o termo T21. Como 

forma de homenagear o seu antecessor nestas descobertas, baptizou a 

anomalia com o nome de Síndrome de Down. 

Os indivíduos portadores de SD apresentam uma série de problemas 

médicos associados à sua condição. Podendo estar presentes alterações 

orgânicas e sistémicas que se reflectem em problemas cardíacos, 

gastrointestinais, otorrinolaringológicos, visuais, respiratórios, endócrinos, 

hematológicos, imunológicos, dermatológicos, neurológicos, ortopédicos e 

músculo-esqueléticos, entre outros. Todas estas características têm 

repercussões negativas no desenvolvimento da criança portadora de SD que, 

por esse facto, se apresenta comprometido (Burns e Gunn, 1993). 

Mesmo que o desenvolvimento se processe nas melhores condições 

durante os três primeiros anos de vida, estas crianças não vão ter as mesmas 

capacidades comunicativas, autonomia, ou destreza manual que uma criança 

DN. Torna-se pois necessário analisar quais os pontos mais fracos e mais 

fortes de cada uma, no sentido de potenciar as suas capacidades e 

habilidades, ao mesmo tempo que se ajuda a diminuir o negativo. 

A intervenção precoce trata, precisamente, de compensar e superar as 

limitações e de aproveitar a plasticidade neuronal, desenvolvendo ao máximo o 

que a realidade genética do indivíduo permite. Assim, a qualidade e a 

esperança de vida têm mudado radicalmente nas duas últimas décadas, 

atingindo-se um melhor estado de saúde, maior grau de autonomia pessoal e 

de integração na comunidade dos indivíduos com este síndrome. 

 

  2.2. Etiologia  
 

O risco de nascer uma criança portadora de SD está associado à idade 

da mãe, já que mães adolescentes ou com idade superior a 35 anos têm mais 

probabilidade de dar à luz uma criança com esta patologia. No entanto, mais de 

70% dos casos nascem de mulheres com menos de 35 anos, devido à 
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ausência de indicação médica para a realização de exames que permitem o 

seu diagnóstico. 

Esta patologia define-se como uma alteração da organização genética e 

cromossómica do par 21, devido à presença total ou parcial de um 

cromossoma 21 extra nas células do organismo, ou a alterações de um dos 

cromossomas do par 21, por permuta de partes com outro par.  

Deste modo, e consoante a mutação genética ocorrida, o SD apresenta-

se usualmente sob uma de três modalidades: T21 livre, translocação e 

mosaicismo.  

A T21 livre (95% dos casos) é explicada pela presença de um 

cromossoma 21 extra, em todas as células do organismo, que assim ficam com 

47 cromossomas. Este fenómeno ocorre devido à não disjunção dos 

cromossomas na divisão celular.  

A modalidade designada por translocação (4%) deve-se à troca de uma 

parte de um dos cromossomas do par 21, com outra parte de outro 

cromossoma.  

O mosaicismo (1%) denomina a modalidade que se explica pela 

existência de um cromossoma 21 extra em algumas, mas não em todas as 

células. Desta forma, os indivíduos portadores de T21 do tipo mosaico têm 

tipicamente 46 cromossomas em algumas células e 47 noutras, existindo duas 

linhas celulares, uma sem T21 e outra trissómica.  

Em qualquer dos casos, a alteração é resultante de um processo 

irregular de divisão celular, cuja explicação pode ter origem acidental, 

circunstancial ou numa predisposição hereditária (Morato, 1995).  

Foi só recentemente que o mapa genético do cromossoma 21 foi 

completado, parecendo o número de genes ser cerca de 225, que é menor do 

que o tamanho do cromossoma poderia prever (por exemplo o cromossoma 22 

é mais pequeno, mas tem praticamente o dobro dos genes do cromossoma 

21). A maioria desses genes encontra-se na longa porção do cromossoma 21, 

ou seja, na região do SD, o que significa que, todos ou quase todos contribuem 

para a patogénese e o fenótipo do SD (Hattori et al., 2000). 
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A consequência desta variação genética conduz a um excesso de carga 

genética, devido à presença do cromossoma extra do par 21, ou de uma parte 

importante dele, que resulta em padrões alterados de expressão proteica, isto 

é, em desequilíbrios na acção geradora de proteínas por parte dos genes 

(Capone, 2004).  

Assim, a diversidade de situações genéticas que podem ocorrer varia 

extraordinariamente de pessoa para pessoa, dependendo dos genes que 

estejam activos e de que interacção estabeleçam com os restantes do seu 

genoma. Este é o motivo pelo qual as manifestações fenotípicas dos indivíduos 

portadores de SD são tão distintas, incluindo a deficiência mental (Flórez, 

1999). 

 

  2.3. Características gerais  
 

Os portadores de SD apresentam, como já foi referido, deficiência 

mental, sendo geralmente capazes de aprender um pequeno número de 

coisas, necessitando, contudo, de várias repetições. Têm maior dificuldade em 

generalizar as habilidades e em manter aquelas que não são praticadas 

regularmente (AAMR, 2002).  

A deficiência mental não é uma condição à parte, pois surge mais num 

contínuo da normalidade do que como um estado qualitativamente diferente 

desta. Refere-se a uma ampla categoria de indivíduos que têm em comum uma 

realização fraca nos testes de inteligência, nas aprendizagens escolares e no 

dia-a-dia e que, para além disso, demonstram incompetência para gerir os seus 

próprios assuntos com independência (Alonso e Bermejo, 2001; AAMR, 2002).  

Os níveis de incapacidade cognitiva variam de ligeiro a severo, sendo o 

mais comum entre ligeiro e moderado (Tecklin, 2002). O quociente de 

inteligência (QI) nos portadores de SD é, como em todos os casos, influenciado 

por factores genéticos e ambientais. Contrariamente às crianças DN, há um 

declínio progressivo do QI, que tem início durante o primeiro ano de vida 

(Pennington et al., 2003). 
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Relativamente à linguagem e comunicação estão, obviamente 

atrasadas, sendo a linguagem expressiva a mais comprometida e chegando-se 

à conclusão que a linguagem expressiva está muito aquém das limitações 

cognitivas (Colley e Graham, 1995). 

Dos vários traços que distinguem os portadores de SD, vale a pena 

salientar que fisicamente este síndrome caracteriza-se pelo achatamento da 

parte posterior da cabeça (braquicefalia) e pelas fontanelas frequentemente 

maiores, levando mais tempo a fechar. A face também tem contornos 

achatados, principalmente devido aos ossos e músculos faciais 

subdesenvolvidos e ao nariz pequeno. Normalmente a ponte nasal está 

deprimida e a abertura nasal é estreita. O cabelo é liso e fino, os olhos 

caracteristicamente estreitos, com pálpebras oblíquas em linha ascendente e 

os cantos marcados por dobras epicantais (nos cantos internos, semelhantes 

aos orientais), o rosto é redondo e o pescoço curto e grosso. A boca é 

pequena, o palato estreito e alto e a dentição atrasada, podendo ser irregular 

(Tecklin, 2002). 

Têm uma estatura reduzida relativamente aos pares da mesma idade e 

apresentam um encurtamento dos membros superiores e inferiores, bem como 

dos dedos e em cerca de 50% das crianças pode ser observada uma única 

prega na palma da mão – prega simiesca (Tecklin, 2002). Estas proporções 

corporais devem ser tidas em conta pelos seus possíveis efeitos sobre a força, 

postura, locomoção e manipulação.  

Outras características importantes incluem a hipotonia muscular 

generalizada e a excessiva mobilidade articular, as quais são persistentemente 

documentadas (Winders, 2001; Sacks e Buckley, 2004). Este último factor é 

consequência da hiperlaxidez ligamentar, aspecto frequente desta 

problemática, que é susceptível de originar diversos problemas ortopédicos tais 

como instabilidade atlanto-axial, luxação da anca, escoliose, recurvato do 

joelho, pé plano, entre outros.  

De acordo com Tecklin (2002), está clinicamente estabelecido que a 

hipotonia tem uma alta correlação com atrasos do desenvolvimento, incluindo 

atrasos no atingimento de etapas motoras globais e finas, bem como noutras 
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áreas do desenvolvimento, como a aquisição da fala e o processo de cognição. 

A aquisição da marcha é tardia e imatura, caracterizada por persistência de 

base alargada e rotação externa dos membros inferiores. 

Os problemas visuais e auditivos são também comuns, dos quais se 

destacam cataratas, miopia, hipermetropia, estrabismo e nistagmo. 60% a 80% 

destas crianças tem perda da audição, de leve a moderada (Tecklin, 2002). 

Os problemas de obesidade podem começar por volta dos 3 anos 

(Troncoso, 2003) e por esse facto é absolutamente necessário dar atenção à 

nutrição e fomentar o exercício físico. 

Relativamente aos problemas neurológicos, sabe-se que o sistema 

nervoso (SN) dos portadores de SD apresenta anomalias estruturais e 

funcionais, que resultam em disfunções neurológicas variando quanto à 

manifestação e à intensidade. 

 

  2.4. Características neurológicas  
 

Está estimado que 50 a 65% dos genes do genoma humano contribuem 

para o desenvolvimento e função do SNC. Assim, de acordo com os 225 genes 

da longa porção do cromossoma 21, cerca de 110 a 150 genes se poderão 

expressar a nível cerebral. Com isto, vão-se observar várias alterações no 

desenvolvimento neurobiológico (Capone, 2004).  

Nadel (1999) reviu recentemente o que se sabe sobre o 

desenvolvimento cerebral dos portadores de SD. Este parece normal à 

nascença, no entanto, é invariavelmente anormal na idade adulta, pois todos os 

adultos desenvolvem, pelos 35 anos, algumas das características 

neuropatológicas da doença de Alzheimer.  

As evidências neuropatológicas sugerem que as diferenças observadas 

na estrutura cerebral não estão presentes no estado intra-uterino (Engidawork 

e Lubec, 2003), mas emergem durante os primeiros meses de vida, devido a 

padrões de crescimento retardados (Raz et al., 1995; Pennington et al., 2003).  

O completo desenvolvimento do cérebro abarca todo um conjunto de 

processos responsáveis pela formação dos neurónios e restantes células que 
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constituem o SNC, no que respeita: (i) à migração do ponto de origem; (ii) ao 

crescimento dos prolongamentos (dendrites e axónios); (iii) à formação da 

bainha de mielina que envolve os axónios e contribui para a transmissão 

nervosa; (iv) à formação e constituição de sinapses como centros fundamentais 

de ligação entre dois neurónios; (v) à morte e eliminação natural de um certo 

número de neurónios e suas sinapses (apoptose) e; (vi) aos processos de 

diferenciação e organização funcional. Há, pois, todo um desenvolvimento 

progressivo e selectivo que conduz à organização ordenada e programada de 

redes e circuitos cerebrais formados pelos neurónios e suas conexões. No 

entanto, para além desta evolução programada, existe em cada indivíduo um 

numeroso conjunto de factores pessoais (externos e internos) que moldam e 

modificam, até certo ponto, o desenvolvimento cerebral, de acordo com a 

plasticidade que os neurónios possuem (Flórez, 1999).  

As modificações produzidas no ambiente físico e electroquímico, ao 

longo do desenvolvimento, condicionam a configuração definitiva e estável do 

complexo emaranhado nervoso. As possibilidades de configuração são 

maiores, logicamente, nas etapas mais precoces da vida e vão depois 

diminuindo, embora a plasticidade neuronal deixe sempre uma margem de 

manobra que permite modular a actividade num determinado sentido. 

Nos portadores de SD apreciam-se várias alterações cerebrais que 

explicam as dificuldades com que determinados grupos neuronais se podem 

expressar. Como consequência destas dificuldades observa-se: (i) uma 

diminuição no número de neurónios (20 a 50%), situados no córtex cerebral 

(Nadel, 1999; Engidawork e Lubec, 2003), talvez os que melhor servem para 

associar e integrar a informação (Fig.1); (ii) uma alteração na estrutura e uma 

diminuição no número de espinhas dendríticas que fazem parte do aparelho 

receptor neuronal (Flórez, 1999; Engidawork e Lubec, 2003); (iii) uma redução 

no tamanho de certos núcleos e áreas cerebrais, como é o caso do hipocampo, 

do cerebelo, do tronco cerebral e de algumas áreas do córtex pré-frontal e; (iv) 

uma menor eficácia na organização bioquímica dos neurotransmissores 

(Flórez, 1999). Como consequência, as ordens que o cérebro recebe são mais 
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lentamente captadas, processadas e interpretadas e são elaboradas de forma 

incompleta (Flórez, 1991; Troncoso et al., 1999; Pennington et al., 2003). 

 

 

 

 

 

Figura1. No córtex cerebral, os neurónios dispõem-se 

formando lâminas ou camadas. A densidade de 

neurónios é menor no cérebro de uma criança 

portadora de SD (direita) do que no cérebro de uma 

criança DN, da mesma idade (esquerda) (Flórez, 1999). 

 

Outros estudos utilizando Ressonância Magnética (RM), vão de encontro 

ao que já foi referido (Ulrich et al., 1992; Aylward et al., 1997), e revelaram que 

indivíduos portadores de SD têm um volume cerebral diminuído, devido aos 

volumes reduzidos da substância branca e da cinzenta, incluindo reduções 

significativas do cerebelo e do tronco cerebral (Pinter et al., 2001). Pealrson et 

al. (1998) referem que os lobos frontais se encontram diminuídos, assim como 

o tálamo e os gânglios basais, embora em menor proporção.  

As modificações no cerebelo, tal como nos núcleos da base, são 

responsáveis pelo controlo do tónus muscular em função das informações 

proprioceptivas que recebe. Daí que as crianças portadoras de SD, por 

apresentarem problemas nestas estruturas, vão possuir um pobre controlo da 

postura, assim como dos movimentos automáticos e voluntários. 

Uma característica importante do atraso do desenvolvimento neuronal é 

o facto de existir um atraso na mielinização dos neurónios do SNC (Engidawork 

e Lubec, 2003). A importância funcional da mielina é o aumento da velocidade 

e eficiência da transmissão da informação ao longo das vias neuronais. Através 

de RM, Koo et al. (1992 cit. Charlton et al., 2000) referiram um atraso na 

mielinização de aproximadamente 9 a 11 meses numa criança portadora de 

SD, sendo a maturação alcançada, neste caso, entre os 18 e os 24 meses. Os 
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autores notaram que o grau de atraso na mielinização do córtex estava 

correlacionado com os atrasos cognitivos observados, havendo também a 

possibilidade de poder levar ao desenvolvimento atípico das etapas motoras.  

Outra anomalia referida é o facto do corpo caloso ser mais estreito 

(Wang et al., 1992 cit. Charlton et al., 2000), o que poderá ser significativo na 

transferência das informações semânticas entre os hemisférios, levando à 

pobre fluência verbal, perseverança e dificuldades na resolução de problemas. 

Estas descobertas deixam poucas dúvidas acerca da existência de 

diferenças estruturais significativas no SNC dos indivíduos portadores de SD, 

todavia, há ainda muitas falhas quanto à compreensão da funcionalidade das 

alterações neurológicas. Além disso, estas alterações apenas contribuem, em 

parte, para a performance motora atípica destes indivíduos, sendo de salientar 

a importância de outros factores de influência, tais como o contexto ambiental e 

o tipo de experiências e sua acumulação, que vão construindo a aprendizagem 

(Charlton et al., 2000). 

 

  2.5. Características perceptivo-motoras nos primeiros anos de vida 
 

A sequência de desenvolvimento das etapas motoras, também tem sido 

tema de interesse por parte dos investigadores, uma vez que todos os estudos 

que se debruçaram sobre esta questão concluíram que durante as primeiras 

fases as crianças portadoras de SD passam por uma sequência de 

desenvolvimento semelhante à dos seus pares DN. À medida que os meses e 

os anos passam, a criança vai progredindo em todas as áreas, mas de uma 

forma mais lenta, ou seja, o desenvolvimento emerge mais tardiamente 

relativamente a outras crianças da mesma idade e numa sequência atípica, 

pelo que inevitavelmente o quociente de desenvolvimento e, posteriormente, o 

QI vão diminuindo (Troncoso, 2003).  

O atraso nas capacidades motoras e posturais vai passando a ficar cada 

vez mais distante da normalidade (como se pode verificar no Quadro 1, de 

estudos efectuados ao longo dos anos) e juntamente com o atraso cognitivo vai 
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limitar a criança na sua interacção com o ambiente, na exploração do espaço e 

na manipulação dos objectos (Cichetti e Beeghly, 1990).  

 

Quadro 1: Etapas Motoras – Crianças portadoras de Síndrome de Down (Sacks e 
Buckley, 2004) 

   Cunningham e Sloper 
(1978) 

Berry et al. 
(1980) 

Winders 
(2001) 

Desenvolvimento 
normal 

Avaliação Idade 
(meses) 

Média de 
idade 

(meses) 
Idade 

(meses) 
Idade 

(meses) 
Idade 

(meses) 
Média de 

idade 
(meses) 

Rola 4 a 11 8 2 a 12 6-7 2 a 10 5 

Mantém-se sentada 
sem suporte 

8 a 16 11 7 a 16 11 5 a 9 7 

Puxa-se para a posição 
de pé 

10 a 24 17 8 a >28 17 7 a 12 8 

Mantém-se de pé sem 
apoio 

16 a 36 22 - 21 9 a 16 11 

Faz marcha sem 
suporte (3 ou mais 
passos) 

16 a 42 24 14 a 36 26 9 a 17 13 

Agarra um cubo 4 a 10 7 - - 3 a 7 5 

Passa um objecto de 
uma mão para a outra 

6 a 12 8 - - 4 a 8 5 

Mete 3 ou mais 
objectos 
numa caixa 

12 a 34 19 
 

- 

 

- 
9 a 18 12 

Faz torre de dois cubos  14 a 32 20 - - 10 a 19 14 

 

Duma avaliação mais rigorosa do quadro, conclui-se que os estudos 

feitos por Cunningham e Sloper (1978), por Berry et al. (1980) e por Winders 

(2001) não revelam diferenças significativas. As grandes diferenças observam-

se relativamente às crianças DN e aumentam à medida que a idade avança. 

Isto é, aos 5 meses a criança DN rola, no entanto o portador de SD só o fará 2 

a 3 meses depois. O portador de SD mantém-se sentado sem suporte aos 11 
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meses, altura em que a criança DN já se mantém de pé, sem apoio. E os 

primeiros passos são dados com diferença de praticamente um ano. 

Relativamente à motricidade fina, as diferenças também aumentam com a 

idade, no entanto numa proporção um pouco menor, ou seja, o atraso é menor 

relativamente à motricidade global. Porém, cada criança é um caso e mesmo 

entre as portadoras de SD, o atingimento das etapas motoras varia 

significativamente de criança para criança. 

Outros estudos elaborados por Rodríguez Hernández et al. (2002), 

puderam concluir que da aplicação do módulo de 4-6 anos do teste MABC a 

crianças de 9 e 10 anos portadoras de SD, obtiveram resultados inferiores nas 

habilidades motoras comparativamente a crianças DN de 4 a 6 anos. Neste 

estudo não se encontraram diferenças significativas nas habilidades motoras 

básicas entre sexos. 

Estas crianças são normalmente rotuladas de desajeitadas devido às 

alterações motoras que possuem. O termo “desajeitado” (do Inglês clumsy ou 

clumsiness) é usado para referir movimentos que parecem diferentes e menos 

eficazes do que os observados na população em geral (Latash e Anson, 1996). 

Isto deve-se a uma malformação de um subsistema dentro do sistema de 

produção de movimentos (Larkin e Hoare, 1992). Uma função deste 

subsistema é o processamento de informação, incluindo a tomada de decisões 

para executar uma actividade (Latash e Anson, 1996). A deficiência mental 

(associada ao SD) pode afectar a tomada de decisões pelo atraso na 

interpretação da informação específica contida no estímulo e, 

consequentemente, gera-se um atraso na resposta motora (Connolly e Michael, 

1986).  

O comportamento motor das crianças portadoras de SD inclui 

movimentos lentos (Henderson et al., 1981; Latash e Anson, 1996), pouco 

precisos, parecendo pouco coordenados e menos eficientes que os 

movimentos das crianças DN (Block, 1991), sendo também menos aptos na 

modulação de acções quando há alterações nas condições da tarefa 

(Shumway-Cook e Woollacott, 1985). Contudo, o SNC destas pessoas pode 

preferir responder de uma forma lenta, em vez de correr o risco de falhar 
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totalmente a execução da tarefa. Se o SNC está consciente da sua capacidade 

de tomar decisões rápidas, pode estar relutante quanto à produção de 

comandos motores para a execução de movimentos rápidos, para ter mais 

tempo para a resposta ou para correcções na resposta a uma perturbação do 

meio e para atenuar possíveis efeitos nocivos da referida perturbação (Latash 

et al., 1993). 

Outras diferenças na performance motora estão relacionadas com: (i) o 

baixo tónus, resultando na diminuição da força muscular voluntária (Latash, 

1993; Winders, 2001; Tecklin, 2002); (ii) défices sensorio-motores específicos, 

tais como défices na capacidade de dosear a força ao agarrar, isto é, aplicam 

mais força do que a necessária para executar uma tarefa (como por exemplo 

no Teste de tapping) (Cole et al., 1988); (iii) o aumento da variabilidade em 

vários aspectos da performance motora (Elliott et al., 1986; Elliott e Weeks, 

1990); (iv) défices na programação motora (Frith e Frith, 1974) e; (v) a 

persistência de reflexos primitivos, após o período normal de integração, bem 

como tempos de reacção lentos durante o movimento voluntário (Shumway-

Cook, 1985; Sacks e Buckley, 2004). Uma possibilidade explicativa destes 

factos, é que poderá haver uma anomalia na detecção e processamento da 

informação cutânea aferente. Em consonância com isto, Brandt (1996 cit. 

Weeks et al., 2000) mostrou que estas pessoas não têm boa prestação em 

testes de percepção táctil.  

Segundo Cowie (1970) o reflexo de preensão palmar nas crianças 

portadoras de SD persiste aproximadamente de 2 até 9 meses mais tarde, do 

que nas crianças DN (ou seja dos 4 até aos 10 meses). Pensa-se que se esta 

reacção é inibida pela função cerebral, o atraso da sua inibição em crianças 

portadoras de SD pode reflectir uma incapacidade na função cerebral, que 

mais tarde se reflectirá numa deficiência mental. Para além disso, o atraso na 

inibição das reacções reflexas palmar e plantar é exemplo de atraso do 

desenvolvimento neuromotor nestes indivíduos. 

Morato (1986) e Connoly et al. (1993), em pesquisas que fizeram, ao 

utilizarem o BOTMP para avaliar a performance de crianças portadoras de SD, 

chegaram à conclusão que demonstram um desempenho inferior em todas as 
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actividades requerendo força, equilíbrio, tempo de resposta e coordenação. 

Para além disso, Connoly et al. (1993) verificaram que estas áreas 

continuavam a ser problemáticas para algumas crianças, passados vários 

anos.  

Dois dos mais importantes tipos de informação sensorial que influenciam 

o controlo do movimento coordenado são a propriocepção e a visão e, segundo 

Maggil (1997), a chave da teoria do controlo motor é o papel desempenhado 

pela informação sensorial no controlo da acção (sendo os receptores sensoriais 

que fornecem esta informação). Assim, foi feito um estudo longitudinal em 

portadores de SD de 4 anos de idade, executado por Cunningham (1979 cit. 

Charlton et al., 2000) que aponta para a falta de coordenação entre os 

sistemas visual e motor e para a dificuldade das crianças portadoras de SD em 

usarem o feedback visual quando tentam fazer contacto olho-mão com o 

objecto, ou seja, o controlo visuo-motor é deficitário. O autor refere também 

que estas crianças manipulam e exploram menos os objectos e estão menos 

aptas a ajustar a mão à dimensão e forma dos objectos. Estas diferenças 

qualitativas são atribuídas, pelo autor, às diferenças no uso do feedback visual.  

Já para Wang (1996), pelo contrário, uma das áreas fortes é a visuo-

motora; assim, estas crianças beneficiam essencialmente de manipular 

(objectos ou obstáculos), em vez de receber instruções verbais elaboradas. 

Anwar (1981) refere também que as crianças melhoram a sua performance 

quando recebem informação das duas fontes (visual e proprioceptiva), e que as 

crianças com deficiência mental conseguem fazer melhor uso da informação 

proprioceptiva do que da visual, contrariamente às crianças DN. 

A diminuição nas habilidades motoras, observadas em crianças 

portadoras de SD, pode também afectar o seu nível de interacção social. Por 

exemplo, se os objectos que lhes são apresentados não forem agarrados e 

explorados, então o sujeito tem uma interacção diminuída, não só com os 

objectos, mas também com o indivíduo que lhos apresentou. Uma diminuição 

na interacção do brincar pode influenciar o desenvolvimento social destas 

crianças. A pobre interacção com o ambiente pode contribuir para atrasos na 

relação entre o sujeito, o mundo e os outros. Assim, Crawley e Spiker (1983, 
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cit. Hartley, 1986) verificaram que nestas crianças a resposta social e a 

maturidade do brincar estavam positivamente relacionadas com a idade mental 

e que o estímulo maternal estava também positivamente relacionado com a 

idade mental da criança. Para além disso, as mães mais sensíveis e mais 

directivas eram, também, as que mais estimulavam. 

Segundo Charlton et al. (2000), como foi referido, a aquisição e 

performance das habilidades motoras no dia-a-dia são influenciadas por uma 

complexa inter-relação de factores intrínsecos ao indivíduo (propriedades 

biomecânicas, condições do SNC e sua área cognitiva e capacidades motoras 

e perceptivas) e de variáveis externas, tais como o contexto durante o qual a 

actividade decorre e a riqueza de aprendizagem proporcionada pelo meio onde 

cada um está inserido. 

 

  2.6. A mão  
 

A compreensão da função da mão, em crianças portadoras de SD, tem 

de ser baseada nas diferenças anatómicas e nas variações das habilidades 

manipulativas apresentadas por esta população. 

As características físicas da mão diferem, em vários aspectos, da mão 

de indivíduos não portadores deste síndrome, como foi anteriormente referido.  

Segundo Kjaer et al. (1997), o comprimento das mãos do feto portador 

de SD é normal durante a primeira metade do período fetal, sendo o 

comprimento dos ossos ao nível do terceiro dedo reduzido. A sequência de 

ossificação, no entanto, é semelhante à dos fetos normais.  

Uma mão normal à nascença tem 27 ossos e 18 músculos intrínsecos. 

Contudo, no caso destas crianças, a mão pode apenas ter 23 ossos (Erhardt, 

1982). O desenvolvimento da ossificação é frequentemente atrasado e 

irregular. Após os 4 anos torna-se mais acelerado e, pelos 15 anos, os ossos 

do carpo estão desenvolvidos, cessando o seu crescimento (Benda, 1969 cit. 

Edwards e Lafreniere, 1995).  

As mãos são largas, com ossos mais curtos, mais delgados e com pobre 

calcificação. O polegar poderá estar inserido numa posição mais baixa que o 

normal (Troncoso et al., 1999).  
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Estas características, juntamente com a hipotonia e a laxidez ligamentar, 

vão provocar dificuldades específicas em muitas actividades de manipulação 

fina, como na capacidade de agarrar os objectos e na preensão que é 

necessária fazer em muitas tarefas. Para além disso, os problemas de origem 

neurológica explicam a dificuldade de interiorização e de produção simultânea 

de certos movimentos, que pode ser observado não só em actividades de 

coordenação motora fina (recortar, escrever, abrir uma lata ou coser), como na 

motora global (andar de triciclo) (Troncoso et al., 1999).  

Relativamente à motricidade fina, Hogg e Moss (1983) demonstraram 

que o padrão de desenvolvimento da função da mão persiste com atraso na 

maturação da preensão firme, desde os 15 até aos 44 meses. Para Hoffman et 

al. (1990), a preensão palmar pode ser observada entre os 13 e os 36 meses e 

a trípode estática entre os 5 e os 12 anos. 

A preensão depende essencialmente de dois factores ao nível da mão: a 

correcta mobilidade dos arcos longitudinais e a integridade da cadeia cinética 

dos ossos e articulações, desde o punho às falanges distais. Se for identificada 

uma disfunção nas articulações, a integridade dos arcos transversais e 

longitudinais formados por estas estruturas é interrompida contribuindo para a 

presença de instabilidade ou deformidade que vai resultar num 

comprometimento da função da mão (Edwards e Lafreniere, 1995). Para estes 

autores, uma alteração de qualquer um dos componentes anatómicos da mão 

pode afectar o uso funcional desta. Ager et al. (1984) concluíram que a largura 

da palma da mão é a variável mais importante no que diz respeito à força. 

De acordo com Benda (1969, cit. Edwards e Lafreniere, 1995) outra 

característica comum é a convergência das principais linhas da palma da mão, 

naquilo que se denomina prega palmar transversa (ou prega simiesca), que 

está presente numa pequena percentagem de mãos normais. 

A fraqueza dos músculos intrínsecos da mão aliada à hipotonia podem 

contribuir para os problemas funcionais da mão. Alguns estudos mostraram 

que, com o avançar dos anos, a preensão pode, eventualmente, desenvolver-

se no sentido da normalidade (Thombs e Sudgen, 1991), o que poderá estar 

relacionado com o desenvolvimento dos ossos do carpo e com a estabilidade 
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que estes proporcionam à normal funcionalidade da mão. Por outro lado, 

pensa-se que a diferença na força de preensão não será devida à fraqueza e 

hipotonia, mas sim a um déficit generalizado de informação sensorial no 

controlo motor (Cole et al., 1988). 

Moss e Hogg (1981, cit. Edwards e Lafreniere, 1995) observaram que 

em portadores e não portadores de SD se verificam melhorias na performance 

com o aumento da idade, mais propriamente na rapidez de execução e na 

melhoria da preensão. Noutro estudo efectuado pelos mesmos autores (1983, 

cit. Edwards e Lafreniere, 1995), envolvendo 50 crianças portadoras de SD de 

15 a 44 meses e 50 crianças DN com idades entre os 9 e os 38 meses, 

verificou-se que não havia diferenças na preensão. As diferenças encontradas 

foram apenas na eficiência das tarefas, ou seja, as crianças portadoras de SD 

mostravam movimentos mais lentos. 

Num estudo piloto efectuado por Lafreniere et al. (1985, cit. Edwards e 

Lafreniere, 1995) a seis crianças portadoras de SD, com idades compreendidas 

entre os 20 e os 44 meses, foram-lhes administradas secções específicas do 

Erhardt Development Prehension Assessment (Erhardt, 1982) e observou-se 

que nenhuma criança atingiu os níveis mais altos, mesmo sendo cinco meses 

mais velhas do que a idade que deveriam ter para o teste. As crianças 

completavam, mais frequentemente, as tarefas quando usavam a mão direita, 

do que quando usavam a esquerda e nenhuma conseguiu fazer pinça fina, mas 

apenas lateral. Em geral, as habilidades diminuíram quanto mais envolvimento 

dos dedos e punho se requeria, o que indica um atraso nas habilidades 

manipulativas nesta escala (Edwards e Lafreniere, 1995).  

Os portadores de SD apresentam, também, sequências anormais do 

movimento nas diferentes partes do membro superior (Anson, 1992) e 

geralmente têm dificuldades na coordenação e menos destreza na 

manipulação de objectos do que as crianças DN, da mesma idade e do mesmo 

sexo. 

Perante o exposto, salientam-se as inúmeras dificuldades que estas 

crianças têm de enfrentar no seu quotidiano. 
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1. Objectivos do estudo 
 

Em conformidade com o que foi anteriormente referido, este estudo tem 

como objectivo geral perceber de que modo se desenvolve a preferência 

manual e como esta se relaciona com a proficiência manual, em crianças 

portadoras de SD e crianças DN, em idade pré-escolar. 

 

  1.1. Objectivos gerais 
  

• Avaliar a PM e seu desenvolvimento em crianças sem patologia e em 

crianças portadoras de SD, tendo em consideração a idade e o sexo; 

 

• Avaliar o nível de proficiência manual e o seu desenvolvimento quanto 

ao grupo, idade e sexo; 

 

• Investigar a associação entre o desenvolvimento da PM e a proficiência 

manual, considerando o grupo, a idade e o sexo; 

 

• Investigar a relação, em cada grupo, entre a PM, o seu desenvolvimento 

e o tipo de preensão. 

 

  1.2. Objectivos específicos 
 

• Em ambos os grupos, averiguar a existência de diferenças na PM e na 

proficiência manual, em função da consistência da PM; 

 

• Nas crianças portadoras de SD, averiguar a relação da PM e da 

proficiência manual considerando o nível mental; 

 

• Nas crianças portadoras de SD, averiguar a relação entre a PM e a 

proficiência manual e o estatuto sócio-económico; 
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• Nas crianças DN, averiguar a relação entre a PM e a proficiência manual 

e a prática de actividade desportiva. 

 

2. Hipóteses  
 

H1 – Em cada grupo, a PM varia através dos escalões etários, no geral e 

em cada sexo; 

 

H2 – Existem diferenças na PM e no seu desenvolvimento entre crianças 

portadoras de SD e crianças DN; 

 

H3 – Em cada grupo, a proficiência manual varia através dos escalões 

etários, no geral e em cada sexo; 

 

H4 – Existem diferenças na proficiência manual e no seu 

desenvolvimento entre crianças portadoras de SD e crianças DN; 

 

H5 – Existe uma relação entre a PM e a proficiência manual, 

considerando o grupo, a idade e o sexo; 

 

H6 – Existem diferenças na consistência da PM considerando o grupo, a 

idade e o sexo; 

 

H7 – Em ambos os grupos, existem diferenças na proficiência manual 

em função da consistência da PM; 

  

H8 – Existem diferenças quanto ao tipo de preensão entre crianças 

portadoras de SD e crianças DN; 

 
H9 – Existem diferenças quanto à PM e à proficiência manual em 

crianças portadoras de SD, considerando o nível mental; 
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H10 – Existem diferenças quanto à PM e à proficiência manual nas 

crianças portadoras de SD, em função do estatuto socioeconómico; 

 

H11 – Existem diferenças quanto à PM e à proficiência manual, nas 

crianças DN, em função da prática de actividade desportiva. 
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1. Descrição e caracterização da amostra  
 

A amostra é composta por 60 crianças, de ambos os sexos, divididas em 

dois grupos – SD e DN. O grupo SD é constituído por 24 crianças portadoras 

de SD e o grupo DN por 36 crianças DN, com idades compreendidas entre os 3 

e os 6 anos.  

  
Quadro 2 – Caracterização da amostra. Frequências absolutas e relativas, média da 

idade e respectivo desvio padrão. 

Grupo N % M dp 

SD 24 40,0 4,50 1,56 
DN 36 60,0 4,36 1,12 

Total 60 100,0 4,42 1,31 
 

A recolha da amostra foi feita na UADIP (Unidade de Avaliação do 

Desenvolvimento e Intervenção Precoce) para o grupo SD, a partir de um 

universo de 42 crianças. Por falta de disponibilidade ou autorização dos pais, 

ou pelo facto das crianças apresentarem um nível mental inferior a 40, a 

amostra restringiu-se a 24 crianças. 

A UADIP é uma instituição de Intervenção Precoce, pertencente ao 

Centro Regional de Segurança Social do Porto, que dá apoio a crianças dos 0 

aos 6 anos residentes no distrito do Porto, com risco ou alterações de 

desenvolvimento. O apoio desta instituição direcciona-se, sobretudo, para as 

áreas da Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Terapia da Fala, Psicologia e 

Pedagogia. 

As crianças portadoras de SD, que fazem parte da amostra frequentam 

jardim-de-infância da zona de residência, com apoio de educadora 

especializada. Algumas delas têm ainda apoio terapêutico de terapia 

ocupacional e terapia da fala. 

Quanto às crianças sem patologia, a recolha teve lugar no jardim-de-

infância CEPI (Centro de educação e protecção infantil) – Aurélia de Sousa, 

pois existem facilidades de contacto entre esta instituição e a FADEUP. 
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• Idade 
 

Ambos os grupos foram divididos nos seguintes escalões etários: 3, 4 e 

5 anos, de acordo com a sala a que cada criança pertence no jardim-de-

infância (Quadro 3). 

 
Quadro 3 – Caracterização da amostra em função da idade. Frequências absolutas e 

relativas. 

Grupo 3 anos 4 anos 5 anos 
SD 9 37,5% 7 29,2% 8 33,3% 
DN 12 33,3% 12 33,3% 12 33,3% 

 

 
• Sexo 
 

Relativamente ao grupo SD, 45,8% das crianças são do sexo masculino 

e 54,2% do feminino, enquanto no grupo DN, 44,4% são do sexo masculino e 

55,6% do feminino. No Quadro 4 apresentam-se a caracterização da amostra 

em função do sexo e da idade.  
 
Quadro 4 – Caracterização da amostra em função do sexo e da idade. Frequências 

absolutas e relativas. 

Grupo Sexo 3 anos 4 anos 5 anos Total 

♂ 5 55,6% 3 42,9% 3 37,5% 11 45,8% 

♀ 4 44,4% 4 57,1% 5 62,5% 13 54,2% 
 

SD 
 Total 9 37,5% 7 29,2% 8 33,3% 24 100,0%

♂ 7 58,3% 4 33,3% 5 41,7% 16 44,4% 

♀ 5 41,7% 8 66,7% 7 58,3% 20 55,6% DN 
Total 12 33,3% 12 33,3% 12 33,3% 36 100,0%

 
 
• Nível mental  
 

Usou-se, para caracterizar o nível mental, a Escala de Desenvolvimento 

Mental de “Ruth Griffiths” (dos 0 aos 8 anos, inclusive) adaptada para o 

Português por Castro e Gomes (1996), a partir da versão Inglesa de 1987. 
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Esta escala tem sido amplamente utilizada desde os anos 50 para 

avaliação, diagnóstico e aconselhamento educacional. Foi inicialmente 

desenvolvida em Inglaterra para a população inglesa (Griffiths, 1954) e 

posteriormente estudada e adaptada em vários países, de que Portugal é 

exemplo. Esta tem-se revelado de grande interesse clínico, uma vez que é 

considerada um instrumento de grande valor para a identificação das 

necessidades especiais de crianças em risco de desenvolvimento.  

Está dividida em cinco categorias ou áreas de desenvolvimento – 

locomotora; pessoal-social; audição e linguagem; olho-mão e realização. Cada 

uma destas áreas está dividida por meses de idade e tem uma pontuação, 

mediante a criança consiga executar ou não a actividade proposta. No final, o 

quociente de cada uma das áreas é igual à relação da idade obtida nessa área 

pela idade cronológica da criança. 

 
Quociente por área = Idade obtida por área na escala

                               Idade cronológica 
 

O quociente global é igual à soma dos quocientes de cada área a dividir 

pelo número de áreas, sobre a idade cronológica. 

 
Quociente Global = Soma dos quocientes / nº de áreas (em meses) 

                          Idade cronológica (em meses) 
 

Desta forma, pode-se avaliar o nível mental da criança através do 

quociente global, podendo ser interpretado de acordo com o Quadro 5 

(Moriñigo et al., 1989). O esperado para a normalidade estará entre os 90 e os 

120. 

 
Quadro 5 – Caracterização do nível mental de acordo com o quociente global. 

Quociente global Nível mental 
130-150 Inteligência muito superior 
120-129 Inteligência superior 
111-119 Inteligência normal alta 
90-110 Inteligência normal 
82-89                    Inteligência normal baixa 
71-81                    Atraso mental ligeiro 
51-70                    Atraso mental moderado 
<50                     Atraso mental severo e profundo 
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No nosso estudo, a escala foi aplicada pelas psicólogas da UADIP às 

crianças portadoras de SD, na presença da família. Relativamente às crianças 

DN, este item não se aplica. 

 

O Quadro 6 apresenta a caracterização do grupo SD, em função do nível 

mental. 
 

Quadro 6 – Caracterização do grupo SD, em função do nível mental. Frequências 

absolutas e relativas. 

 Nível mental N % 
Inteligência normal baixa  3 12,5 
Atraso mental ligeiro 3 12,5 
Atraso mental moderado 11 45,8 
Atraso mental severo 7 29,2 
 

 

Assim, o nível mental das crianças portadoras de SD, pode ser 

observado na Figura 2. 
 

Atraso mental severo
Atraso mental moderado
Atraso mental ligeiro
Inteligência normal baixa

Nível mental

 
 

Figura 2 – Caracterização do grupo SD, em função do nível mental. 

 

Pela Figura 2 verificamos que o atraso mental moderado abarca 

praticamente metade da amostra (45,8%), seguindo-se do atraso mental 

severo (29,2%). A inteligência normal baixa, bem como o atraso ligeiro estão 

em menor percentagem (12,5%, em ambos os casos).  

Relativamente ao nível mental das crianças portadoras de SD, quando 

comparados os sexos, os resultados indicam valores idênticos. 
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• Estatuto socioeconómico 
 
Relativamente ao estatuto socioeconómico utilizou-se a Classificação 

Nacional de Profissões do Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(1994), que distingue nove grupos profissionais. Estes nove grupos podem ser 

reunidos, segundo Çok (1990), em três grandes categorias, baseadas nas 

classes sócio-profissionais dos pais: 

 
• Estatuto socioeconómico alto (Níveis 1, 2 e 3); 

• Estatuto socioeconómico médio (Níveis 4, 5 e 6); 

• Estatuto socioeconómico baixo (Níveis 7, 8 e 9). 

 
Quadro 7 – Caracterização da amostra em função do estatuto socioeconómico. 

Frequências absolutas e relativas. 

Grupo     Alto     Médio  Baixo 

SD 7 29,2% 7 29,2% 10 41,6% 

DN    33 91,7% 3 8,3% 0 0,0% 

 
  

Como 91,7% das crianças DN pertencem ao estatuto socioeconómico 

alto e não existindo nenhuma criança no estatuto socioeconómico baixo, esta 

variável torna-se pouco relevante para o estudo, no que respeita a este grupo. 

Assim, a variável apenas será analisada no grupo SD.  

Relativamente ao grupo SD verifica-se que há mais crianças a pertencer 

ao estatuto socioeconómico baixo (41,7%), sendo de igual percentagem as 

pertencentes aos outros estatutos (29,2%), como se pode visualizar na Figura 

3. 

Baixo
Médio
Alto

Estatuto
socioeconómico

 
Figura 3 – Caracterização do grupo SD, em função do estatuto socioeconómico. 
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Através do Quadro 7 e da Figura 3 é interessante verificar que as 

crianças portadoras de SD com inteligência normal baixa pertencem ao 

estatuto socioeconómico alto. Em contrapartida, no estatuto socioeconómico 

baixo, só existem crianças com atraso mental moderado e severo.  
 

• Actividade desportiva 

 

Algumas das crianças que frequentam o CEPI, para além da actividade 

psicomotora que vivenciam nesta instituição, praticam uma actividade 

desportiva, nomeadamente natação (52,8%). Crianças que não praticam 

actividade desportiva são 47,2%. Há mais raparigas (65,0%) a praticar 

actividade desportiva fora do Jardim-de-infância do que rapazes (37,5%), como 

se pode verificar no Quadro 8. 

  
Quadro 8 – Caracterização do grupo DN, em função da idade e da prática desportiva. 

Frequências absolutas e relativas. 

Actividade 
desportiva 3 anos 4 anos 5 anos Total 

Praticante 4 11,1% 3 8,3% 12 33,3% 19 52,8% 
Não praticante 8 22,2% 9 25,0% 0 0% 17 47,2% 
  
 
 

Como aos 5 anos todas as crianças da nossa amostra praticam 

actividade desportiva, não se irá considerar esta variável neste escalão etário. 

 

No Quadro 9 apresenta-se a caracterização do grupo DN considerando 

o sexo e a prática desportiva, em função da idade. 
 

Quadro 9 – Caracterização do grupo DN considerando o sexo e a prática desportiva, 

em função da idade. Frequências absolutas e relativas. 

Sexo  3 anos 4 anos 5 anos  Total 

Praticante 1 6,3% 0 0,0% 5 31,3% 6 37,5% 
♂ Não Praticante 6 37,5% 4 25,0% 0 0,0% 10 62,5% 

Praticante 3 15,0% 3 15,0% 7 35,0% 13 65,0% 
♀ Não Praticante 2 10,0% 5 25,0% 0 0,0% 7 35,0% 
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Nenhum dos elementos do sexo masculino do grupo dos 4 anos pratica 

actividade desportiva. Com 3 anos, a percentagem de elementos femininos a 

praticar actividade desportiva é bastante superior relativamente aos elementos 

masculinos. Contudo, não iremos considerar esta variável em função do sexo.  

 
2. Técnicas e instrumentos utilizados 
 

Preencheu-se uma ficha de recolha de dados pessoais, para 

caracterização da amostra e de registo dos dados recolhidos nos instrumentos 

aplicados (Anexo I). 

Como instrumentos de medida, utilizaram-se testes adaptados de PM e 

de proficiência manual. 

 

• Avaliação da preferência manual  
 

Nas crianças acima dos 2½ anos a avaliação faz-se por observação de 

tarefas, tendo o estudo de Singh et al. (2001) confirmado que o método de 

solicitação de tarefas usado com crianças fornece resultados similares aos 

questionários de PM aplicados a adultos.  

Assim, a ambos os grupos aplicou-se um teste adaptado de PM baseado 

nos estudos de Gabbard e Rabb (2000) e Harris e Carlson (1993), que 

consistiu na apresentação de três objectos colocados à vez e de forma 

aleatória em três lugares distintos: na linha média, à esquerda ou à direita, 

numa posição equidistante do centro e fazendo com este um ângulo de 30º. À 

criança sentada, foram-lhe dadas nove tentativas de recolha do objecto, sendo 

três ao centro, três à direita e três à esquerda. Os três objectos tinham 

sensivelmente as mesmas proporções, sendo diferentes e coloridos para 

cativar a atenção e consequente acção (Figura 4). 

Foi registado, o número de vezes, num total de nove, que cada criança 

utilizou cada uma das mãos.  
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Figura 4 – Objectos utilizados para a avaliação da preferência manual. 

 

Este teste foi escolhido pois, segundo Leconte e Fagard (2004), a 

tendência para usar preferencialmente uma mão para alcançar um objecto é 

mais ou menos pronunciada dependendo da localização espacial do mesmo e 

da complexidade da tarefa. Desta forma, e segundo os autores, as crianças 

usam a mão preferida mais vezes, mesmo que o objecto lhes seja apresentado 

contralateralmente. 

Na continuidade deste teste, também se apresentou a cada criança uma 

folha de papel e uma caneta (marcador de desenho) sem tampa no centro de 

uma folha e com o bico voltado para si, para verificar qual a mão preferida para 

desenhar.  

Assim, foram dez as situações criadas no sentido de solicitar a cada 

criança a utilização preferencial de uma das mãos.  

 
Neste estudo, a consistência da PM foi outra variável avaliada. 

Estabeleceu-se que seria consistente a criança que utilizasse uma das mãos, 

pelo menos em oito tentativas, ou seja 80% das vezes. 

  
Aproveitando a caneta, avaliou-se o tipo de preensão efectuado por 

ambos os grupos e por ambas as mãos. Esta avaliação baseou-se na 3ª parte 

do The Erhardt Developmental Prehension Assessement (Erhardt, 1994), ou 

seja, nas competências da pré-escrita (Anexo II). O tipo de preensão foi 

classificado de correcto, incorrecto ou imaturo. A preensão imatura é correcta 

para idades mais precoces, podendo tornar-se correcta ou incorrecta, com o 

passar da idade. 
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• Avaliação da proficiência manual 
 

Aplicou-se a ambos os grupos um teste de proficiência manual adaptado 

de um jogo cujo objectivo é a colocação de sete bonecos em sete orifícios. Na 

posição de sentada em cadeira e mesa adaptadas ao seu tamanho, a criança 

ia colocando nos orifícios os bonecos um a um, o mais depressa possível, à 

medida que lhe iam sendo apresentados na parte central do jogo, como mostra 

a Figura 5. Pretendeu-se desta forma, avaliar a rapidez e a precisão de cada 

mão. 
 

 

 
Figura 5 – Teste adaptado para avaliar a proficiência manual. 

 

Ainda relativamente à proficiência, não só se avaliaram os tempos 

efectuados por cada mão como se teve em consideração o registo da mão 

mais rápida na execução deste teste, uma vez que nem sempre a mão 

preferida é a mais rápida. Houve, no entanto, casos em que a diferença de 

tempo entre as mãos foi menos de 1 segundo. Assim, considerou-se que até 1 

segundo, uma mão seria equivalente à outra em termos de proficiência manual. 

 

Para avaliar a proficiência manual usou-se ainda o Teste de tapping 

manual (Tapping Board, modelo 32012 da Lafayette Instruments, 1998) (Fig.6), 

que se revelou um insucesso para o grupo SD por falta de motivação. Como 

tal, apenas se pôde aplicar no grupo DN. No entanto, também este foi 
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adaptado, consistindo na contabilização dos toques efectuados, de um e do 

outro lado da placa, alternadamente, durante 6 segundos (a versão original 

implica a execução do número máximo de toques em 12 segundos). As 

crianças tiveram duas oportunidades de execução do teste para cada mão e foi 

registado o valor mais elevado de toques para a mão direita e para a mão 

esquerda. 
 

 
Figura 6 – Teste de tapping manual. 

 

3. Procedimentos na administração dos testes 
 

Uma das primeiras diligências efectuadas foi a solicitação formal, junto 

das respectivas instituições, de uma autorização que permitisse a realização do 

estudo.  

Os procedimentos seguintes direccionaram-se para a administração dos 

testes. Assim, estes foram aplicados em salas sossegadas, com o menor 

número possível de elementos distractores e com as crianças sentadas em 

cadeira e mesa adaptadas às suas dimensões, com os cotovelos apoiados a 

fazer um ângulo de 90º.  

Todas as crianças portadoras de SD foram filmadas, após autorização 

das famílias, tendo estas observado e colaborado quando necessário.  

Relativamente às crianças DN, estas apenas foram fotografadas no 

momento da avaliação da preensão, ou seja, quando pegaram na caneta para 

desenhar, com uma e a outra mão. 
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4. Procedimentos estatísticos 
 

Para o tratamento estatístico dos dados utilizou-se o programa de 

estatística SPSS 13.0, sendo utilizada a estatística descritiva (média e desvio 

padrão), para verificar o comportamento das variáveis dependentes 

(preferência manual, proficiência manual, consistência da preferência manual e 

preensão) em relação às variáveis independentes (grupo, idade, sexo, nível 

mental, estatuto socioeconómico e actividade desportiva).  

Utilizou-se ainda a estatística inferencial e, neste caso, usaram-se testes 

não-paramétricos para amostras independentes (Kruskall-Wallis e Mann-

Whitney), que se justificaram pelo facto da amostra ser reduzida.  

O nível de significancia fixou-se em p ≤ 0,05 para todos os testes 

estatísticos. 

 

5. Reflexão sobre a metodologia aplicada 
 

O teste de PM utilizado no estudo pareceu-nos, de um modo geral, 

adequado à avaliação da PM. Houve, no entanto, situações em que as crianças 

do grupo SD, excessivamente motivadas por um dos objectos do teste, 

tentavam alcança-lo com as duas mãos, havendo necessidade de repetir a 

situação. 
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  1. Preferência manual 
 

Inicialmente avaliamos, no geral, o comportamento da PM da nossa 

amostra, através da frequência de utilização de cada mão no teste de PM, para 

depois passarmos ao seu desenvolvimento. Assim, no Quadro 10 apresentam-

se os resultados da frequência de utilização das mãos direita e esquerda 

comparando o grupo SD com o DN, pela aplicação do teste de PM. 
 

Quadro 10 – Frequência de utilização das mãos direita e esquerda, comparando os 

grupos SD e DN. Média, desvio padrão, mean rank e valores de z e p. 

SD DN 
 

M±dp Mean rank M±dp Mean rank 
z p 

MD 6,79±2,34 21,27 8,47±2,36 36,65 -3,429 0,001 

ME 3,21±2,34 39,73 1,53±2,36 24,35 -3,429 0,001 
 

Constatamos que, no geral, há diferenças muito significativas 

comparando o grupo SD com o DN na frequência de utilização das mãos 

esquerda e direita. Ou seja, no geral ambos os grupos usam mais a mão 

direita, no entanto o grupo DN usa mais frequentemente a mão direita que o 

grupo SD.  

No Quadro 11 apresentam-se os resultados da frequência de utilização 

das mãos direita e esquerda em cada sexo, comparando o grupo SD com o 

DN, pela aplicação do teste de PM. 

 
Quadro 11 – Frequência de utilização das mãos direita e esquerda em cada sexo, 

comparando os grupos SD e DN. Média, desvio padrão, mean rank e valores de z e p. 

SD DN 
 

M±dp Mean rank M±dp Mean rank 
z p 

MD 7,27±2,19 11,77 7,81±2,97 15,53 -1,237 0,216
♂ 

ME 2,73±2,19 16,23 2,19±2,97 12,47 -1,237 0,216

MD 6,38±2,47 9,85 9,00±1,62 21,65 -3,522 0,000
♀ 

ME 3,62±2,47 24,15 1,00±1,62 12,35 -3,522 0,000
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Comparando os dois grupos verificamos que há diferenças significativas 

na frequência de utilização das mãos direita e esquerda no sexo feminino, mas 

não no sexo masculino. 

 

  2. Desenvolvimento da preferência manual 
 

O desenvolvimento da PM pressupõe uma avaliação através dos 

escalões etários. Assim, nos Quadros 12 e 13 apresentam-se os resultados da 

frequência de utilização das mãos direita e esquerda do grupo SD (Quadro 13) 

e do grupo DN (Quadro 14) em função da idade, obtidos pela aplicação do 

teste de PM. 
 

Quadro 12 – Grupo SD. Frequência de utilização das mãos direita e esquerda, em 

função da idade. Média, desvio padrão, mean rank e valores de qui-quadrado e p. 
3 anos 4 anos 5 anos  

M±dp Mean 
rank M±dp Mean 

rank M±dp Mean 
rank 

 p ²א 

8,63 4,779 MD 

ME 

7,89±1,83 

2,11±1,83 

16,00 

9,00 

6,43±2,94 

3,57±2,94 

12,43

12,57

5,88±2,03 

4,13±2,03 16,38 4,779 

0,092

0,092

 

Não se observam diferenças significativas na frequência de utilização 

das mãos direita e esquerda no grupo SD, em função da idade. Contudo, é de 

notar a tendência no grupo SD, para um aumento do uso da mão esquerda 

com a idade. 

 
Quadro 13 – Grupo DN. Frequência de utilização das mãos direita e esquerda, em 

função da idade. Média, desvio padrão, mean rank e valores de qui-quadrado e p. 
3 anos  4 anos 5 anos  

M±dp Mean 
rank M±dp Mean 

rank M±dp Mean 
rank 

 p ²א

MD 8,25±2,09 16,46 8,33±2,39 17,04 8,83±2,72 22,00 2,364 0,307

ME 1,75±2,09 20,54 1,67±2,39 19,96 1,17±2,72 15,00 2,364 0,307
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Não se observam diferenças significativas na frequência de utilização 

das mãos direita e esquerda no grupo DN, em função da idade. Neste grupo 

observamos um aumento, embora menor, do uso da mão direita com a idade. 

 

De igual forma, se compararmos os dois grupos através dos escalões 

etários, verificamos que aos 3 anos não há diferenças significativas na 

frequência de utilização das mãos direita e esquerda (z=-0,73 e p=0,466), aos 

4 anos as diferenças aumentam (z=-1,87 e p=0,062) e aos 5 anos, então sim, 

as diferenças entre os grupos revelam-se significativas (z=-2,93 e p=0,003). 

 
  3. Desenvolvimento da preferência manual em cada sexo 
 

Nos Quadros 14 e 15 apresentam-se os resultados da avaliação da PM, 

isto é, da frequência de utilização das mãos direita e esquerda em cada sexo e 

em cada grupo (♂ - Quadro 15; ♀ - Quadro 16), em função da idade. 
 

  
Quadro 14 – Sexo masculino. Frequência de utilização das mãos direita e esquerda 

em cada grupo, em função da idade. Média, desvio padrão, mean rank e valores de 

qui-quadrado e p.  

3 anos 4 anos 5 anos 
 

M±dp Mean 
rank M±dp Mean 

rank M±dp Mean 
rank 

 p ²א

MD 8,00±2,00 7,20 8,00±1,73 7,00 5,33±2,31 3,00 3,560 0,169
SD 

ME 2,00±2,00 4,80 2,00±1,73 5,00 4,67±2,31 9,00 3,560 0,169

MD 8,43±2,07 9,14 7,25±3,59 7,38 7,40±3,97 8,50 0,401 0,818
DN 

ME 1,57±2,07 7,86 2,75±3,59 9,63 2,60±3,97 8,50 0,401 0,818

 

Observamos que não existem diferenças significativas na frequência de 

utilização das mãos direita e esquerda no sexo masculino de cada grupo, 

através dos escalões etários.  
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Quadro 15 – Sexo feminino. Frequência de utilização das mãos direita e esquerda por 

grupo, em função da idade. Média, desvio padrão, mean rank e valores de qui-

quadrado e p.  

3 anos 4 anos 5 anos 
 

M±dp Mean 
rank M±dp Mean 

rank M±dp Mean 
rank 

 p ²א

MD 7,75±1,89 9,38 5,25±3,30 5,88 6,20±2,05 6,00 2,212 0,331
SD 

ME 2,25±3,58 4,63 4,75±3,30 8,13 3,80±2,05 8,00 2,212 0,331

MD 8,00±2,34 6,80 8,88±1,55 9,88 9,86±0,38 13,86 5,246 0,073
DN 

ME 2,00±2,34 14,20 1,13±1,55 11,13 0,14±0,38 7,14 5,246 0,073

 
Mediante os resultados verificamos que não há diferenças significativas 

na frequência de utilização das mãos direita e esquerda no sexo feminino de 

cada grupo, através dos escalões etários.  

 

Da mesma forma, quando comparamos o grupo SD com o grupo DN em 

cada sexo e escalão etário, verificamos que não existem diferenças 

significativas no sexo masculino quanto aos resultados da frequência de 

utilização das mãos direita e esquerda quer aos 3 anos (z=-0,68 e p=0,496), 

aos 4 anos (z=0,00 e p=1,00) ou aos 5 anos (z=-1,08 e p=0,282).  

 

Quanto ao sexo feminino, observamos diferenças entre os grupos, que 

vão aumentando gradualmente com a idade, verificando-se diferenças 

significativas aos 4 (z=-2,18 e p=0,029) e aos 5 anos (z=-3,05 e p=0,002). Aos 

3 anos as diferenças não se revelam significativas (z=-0,39 e p=0,700). 

 
  4. Desenvolvimento da preferência manual considerando a mão preferida 
para desenhar  
 

No Quadro 16 apresentamos os resultados por grupo e por idade 

relativamente à mão que as crianças usaram para desenhar, através da 

aplicação do teste da caneta. 
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Quadro 16 – Mão preferida para desenhar, por grupo, em função da idade. 

Frequências absolutas e relativas. 

 Mão preferida 
para desenhar 3 anos 4 anos 5 anos Total 

MD 8 33,3% 4 16,7% 4 16,7% 16 66,7% SD ME 1 4,2% 3 12,5% 4 16,7% 8 33,3% 
MD 11 30,6% 11 30,6% 12 33,3% 34 94,4% DN ME 1 2,8% 1 2,8% 0 0,0% 2 5,6% 

 

Não se observam diferenças significativas na mão preferida para 

desenhar para cada grupo e através dos escalões etários, uma vez que 

obtivemos valores de p=0,193 para o grupo SD (sendo 3,286=²א) e de p=0,589 

para o grupo DN (sendo 1,059=²א).  
Salientamos o aumento gradual da preferência pela mão esquerda no 

grupo SD e o decréscimo no grupo DN ao longo dos escalões etários, como 

anteriormente verificamos na frequência de utilização de cada mão, no teste de 

PM. 
 

No entanto, existem diferenças significativas entre os grupos 

relativamente aos resultados totais, isto é, se não considerarmos os escalões 

etários na avaliação da mão preferida para desenhar (8,00=²א e p=0,005). Em 

percentagem, 33,3% das crianças portadoras de SD preferem a mão esquerda 

para desenhar, contra 5,6% das crianças DN.  

 

Os Quadros 17 e 18 apresentam respectivamente, os valores do grupo 

SD e do grupo DN, no que respeita à mão preferida para desenhar, 

considerando o sexo. 
 

Quadro 17 – Grupo SD. Frequências absolutas e relativas da mão preferida para 

desenhar por sexo.  

 Mão preferida  
para desenhar Total 

MD 7 63,6% ♂ ME 4 36,4% 
MD 9 69,2% 

♀ ME 4 30,8% 
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No geral, para o grupo SD não verificamos diferenças significativas 

quando associamos a mão preferida para desenhar e o sexo (0,08=²א e 

p=0,772). 

 

Da mesma forma para o grupo SD, se considerarmos os escalões 

etários, não se observam diferenças significativas quando associamos a mão 

preferida para desenhar e o sexo. Os valores obtidos foram de p=0,410 para o 

sexo masculino (sendo 3,29=²א) e de p=0,263 para o sexo feminino (sendo 

 .(2,67=²א
 

 

Quadro 18 – Grupo DN. Frequências absolutas e relativas da mão preferida para 

desenhar por sexo.  

 Mão preferida  
para desenhar Total 

MD 15 93,8% ♂ ME 1 6,3% 
MD 19 95,0% 

♀ ME 1 5,0% 
  
 

No geral, no grupo DN, não verificamos diferenças significativas quando 

associamos a mão preferida para desenhar e o sexo (0,03=²א e p=0,871). 

 

Para o grupo DN, se considerarmos os escalões etários, também não 

observamos diferenças significativas quando associamos a mão preferida para 

desenhar e o sexo. Os valores obtidos foram de p=0,202 para o sexo 

masculino (sendo 3,20=²א) e p=0,206 para o sexo feminino (sendo 3,16=²א). 

 

Salientamos, em ambos os grupos, a semelhança dos valores totais 

entre os sexos com um ligeiro aumento de preferência pela mão esquerda no 

sexo masculino. 
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• Discussão  
 
 

Relativamente à direcção da PM verificamos que ambos os grupos 

demonstram maior frequência de utilização da mão direita.  

Porém, comparando o grupo SD com o DN constatamos que o grupo SD 

usa mais frequentemente a mão esquerda. Para desenhar, aliás, 33,3% das 

crianças do grupo SD tem preferência pela mão esquerda, contra 5,6% das 

crianças do grupo DN. Os nossos resultados vão assim de encontro aos de 

Batheja e McManus (1985) e Elliott et al. (1994), pois também estes autores 

verificaram o aumento na frequência de uso da mão esquerda em portadores 

de SD, contudo em menor percentagem (15-25%). De igual forma, Cornish e 

McManus (1997) comparando a PM de crianças DN com crianças portadoras 

de deficiência mental, observaram o aumento para o triplo da incidência da PM 

esquerda. 

No nosso estudo também podemos observar uma evolução gradual da 

PM através da idade pré-escolar. Isto é, comparando o grupo SD com o DN 

verificamos diferenças significativas na PM, existindo semelhança de 

resultados aos 3 anos. Contudo, através dos escalões etários observa-se a 

referida tendência do grupo SD em usar mais a mão esquerda e do grupo DN 

em usar mais a mão direita. Este facto foi também observado no estudo de 

Cavalli e Vieira (1995) quando os autores investigaram o desenvolvimento da 

lateralidade em 56 crianças DN de 4 a 6 anos, às quais aplicaram um teste de 

lateralidade. Embora o instrumento fosse diferente do nosso, os resultados 

revelaram que a maturidade da criança parece ser um factor determinante da 

lateralidade, pois a sua definição é maior nas crianças de 5 a 6 anos quando 

comparadas com as de 4. Os autores referiram ainda, tal como verificamos no 

nosso estudo, um nítido predomínio da destralidade, nas idades mais 

avançadas.  

A semelhantes resultados chegaram Dellattolas et al. (1997) no estudo 

longitudinal que efectuaram com uma amostra de 256 crianças DN, com idades 

compreendidas entre 3 os 6 anos. Neste estudo, os autores avaliaram a PM 

através de tarefas como desenhar uma linha, pentear, martelar, usar colher, 
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entre outras. Perante os resultados, confirmaram a conhecida assimetria da 

distribuição da PM, ou seja, a elevada frequência na utilização da mão direita e 

notaram uma fraca tendência para a utilização da mão esquerda com o 

aumento da idade.  

Salientamos, em ambos os grupos, a semelhança de valores totais entre 

os sexos, com um ligeiro aumento na frequência de uso da mão esquerda pelo 

sexo masculino. Porém, as diferenças não se revelaram significativas. Assim, 

os nossos resultados vão de encontro aos resultados encontrados por Longoni 

e Orsini (1988) e por Singh et al. (2001). Os primeiros autores avaliaram 271 

crianças DN entre os 3 e os 6 anos usando uma bateria para avaliar a PM e 

concluíram não existir qualquer associação entre a PM e o sexo, ou diferenças 

entre os sexos, como também foi confirmado pelos resultados de Porac e 

Coren (1981). Singh et al. (2001) avaliaram a PM de 718 crianças DN, entre os 

4 e os 6 anos, da Índia e de França, usando sete actividades unimanuais 

comuns. Estes autores verificaram que, quer em França quer na Índia, a PM 

esquerda foi mais frequente no sexo masculino (mas sem diferenças 

significativas) relativamente ao sexo feminino. 

O estudo experimental de Auzias et al. (1977, cit. Vasconcelos, 1991) 

observou a utilização preferencial das mãos em crianças DN, com idades 

compreendidas entre os 3 e os 6 anos. Pela observação dos resultados, os 

autores verificaram uma tendência para o sexo feminino apresentar maior 

proporção de PM direita do que o sexo masculino, aumentando esta tendência 

com a idade, como igualmente constatamos no nosso estudo.  

 

  5. Proficiência manual 
 

O comportamento da proficiência manual da amostra em estudo, vem 

descrito nos Quadros 19 e 20. Os resultados neles contidos dizem respeito ao 

tempo de execução quer da mão direita, quer da mão esquerda no teste de 

proficiência manual.  
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Assim, no Quadro 19 apresentam-se os resultados obtidos na avaliação 

da proficiência manual, comparando os grupos SD e DN. 

 
Quadro 19 – Tempo efectuado pelas mãos direita e esquerda, comparando os grupos 

SD e DN. Média, desvio padrão, mean rank e valores de z e p. 

SD DN  

M±dp Mean rank M±dp Mean rank 
z p 

TMD 20,16±4,81 48,27 9,11±2,01 18,65 -6,437 0,000 

TME 21,29±4,12 48,48 9,79±1,86 18,51 -6,512 0,000 

 
Verificamos que, no geral, existem diferenças muito significativas na 

proficiência manual entre os dois grupos, isto é, no tempo de realização do 

teste de proficiência manual efectuado por cada mão. O grupo DN demonstrou 

ser significativamente mais rápido (proficiente) que o grupo SD. 

 

Salientamos a semelhança de resultados entre as duas mãos, em cada 

grupo, tendo a mão esquerda sido ligeiramente mais lenta, ou seja, menos 

proficiente.  

 
No Quadro 20 apresentam-se os resultados do tempo de realização 

efectuado pelas mãos direita e esquerda em cada sexo, comparando o grupo 

SD com o DN, pela aplicação do teste de proficiência manual. 
 

Quadro 20 – Tempo efectuado pelas mãos direita e esquerda, em cada sexo, 

comparando os grupos. Média, desvio padrão, mean rank e valores de z e p. 

SD DN 
 

M±dp Mean rank M±dp Mean rank 
z p 

TMD 19,79±4,19 22,00 9,50±2,11 8,50 -4,344 0,000 
♂ 

TME 22,44±4,76 22,00 9,91±2,13 8,50 -4,343 0,000 

TMD 20,48±5,44 26,85 8,81±1,93 10,60 -4,720 0,000 
♀ 

TME 20,32±3,39 27,00 9,69±1,67 10,50 -4,790 0,000 
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Comparando os dois grupos verificamos a existência de diferenças muito 

significativas na proficiência manual quer no sexo masculino, quer no sexo 

feminino. Os valores encontrados para cada sexo são semelhantes. As 

grandes diferenças observadas são, como referimos anteriormente, entre os 

grupos.  
 

  6. Desenvolvimento da proficiência manual 
 

Nos Quadros 21 e 22 apresentam-se os resultados do tempo de 

realização efectuado pelas duas mãos no grupo SD (Quadro 22) e no grupo DN 

(Quadro 23) em função dos escalões etários, obtidos pela aplicação do teste de 

proficiência manual. 
 

Quadro 21 – Grupo SD. Tempo efectuado pelas mãos direita e esquerda, em função 

dos grupos etários. Média, desvio padrão, mean rank e valores de qui-quadrado e p. 
3 anos 4 anos 5 anos  

M±dp Mean 
rank M±dp Mean 

rank M±dp Mean 
rank 

 p ²א

TMD 23,19±4,86 16,56 19,78±3,57 12,43 17,10±3,95 8,00 6,201 0,045

TME 24,96±2,68 18,72 20,59±2,88 11,29 17,79±2,96 6,56 12,827 0,002
 

Observam-se diferenças significativas na proficiência manual do grupo 

SD, em função dos escalões etários. Isto é, verifica-se uma melhoria da 

proficiência manual com o aumento da idade, neste grupo. Pelos resultados 

apresentados verificamos que a mão direita é mais proficiente ao longo da 

idade. 
 

Quadro 22 – Grupo DN. Tempo efectuado pelas mãos direita e esquerda, em função 

dos grupos etários. Média, desvio padrão, mean rank e valores de qui-quadrado e p. 
3 anos 4 anos 5 anos  

M±dp Mean 
rank M±dp Mean 

rank M±dp Mean 
rank 

 p ²א

TMD 10,72±2,02 26,96 9,20±1,26 19,63 7,42±1,12 8,92 17,832 0,000

TME 11,18±1,59 25,92 10,06±1,40 20,13 8,19±1,32 9,46 15,078 0,001
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Observamos, igualmente, diferenças significativas na proficiência 

manual do grupo DN, em função dos escalões etários, ou seja, uma melhoria 

da proficiência manual com o aumento da idade. Também verificamos que, tal 

como no grupo SD, a mão direita é mais proficiente através dos escalões 

etários.  

 

Se compararmos os dois grupos, observamos diferenças muito 

significativas na proficiência manual para cada escalão etário, sendo p=0,000 

em todas as comparações (aos 3 anos: para a mão direita z=-3,80 e para a 

mão esquerda z=-3,84; aos 4 anos: para a mão direita z=-3,56 e para a mão 

esquerda z=-3,55; e aos 5 anos: para a mão direita z=-3,70 e para a mão 

esquerda z=-3,70). 

 

Concluindo, verificamos uma melhoria da proficiência manual com a 

idade, sendo a mão direita a mais proficiente, em ambos os grupos. 

 
  7. Desenvolvimento da proficiência manual em cada sexo 
 

Nos Quadros 23 e 24 apresentam-se os resultados da avaliação do 

desenvolvimento da proficiência manual, ou seja, do tempo efectuado pelas 

mãos direita e esquerda em cada sexo de cada grupo (SD - Quadro 23; DN - 

Quadro 24), através dos escalões etários.  
 
Quadro 23 – Sexo masculino. Tempo efectuado pelas mãos direita e esquerda em 
cada grupo, em função dos grupos etários. Média, desvio padrão, mean rank e valores 
de z e p.  

3 anos 4 anos 5 anos  

M±dp Mean 
rank M±dp Mean 

rank M±dp Mean 
rank 

 p ²א

TMD 21,48±4,69 7,00 19,10±3,30 6,00 17,30±4,26 4,33 1,212 0,545
SD 

TME 25,66±3,23 8,40 22,23±3,21 5,33 17,27±3,97 2,67 5,770 0,056

TMD 10,90±1,25 11,86 10,20±1,59 9,50 6,98±0,71 3,00 10,360 0,006
DN 

TME 11,19±1,15 11,14 10,57±1,63 9,75 7,60±1,74 3,80 7,316 0,026
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Para o sexo masculino, verificamos uma melhoria na proficiência manual 

através dos escalões etários, em ambos os grupos. Quanto a diferenças 

significativas através dos escalões etários, estas apenas se verificam no grupo 

DN e em ambas as mãos. 
 

Quadro 24 – Sexo feminino. Tempo efectuado pelas mãos direita e esquerda em cada 

grupo, em função dos grupos etários. Média, desvio padrão, mean rank e valores de z 

e p.  
3 anos 4 anos 5 anos  

M±dp Mean 
rank M±dp Mean 

rank M±dp Mean 
rank 

 p ²א

TMD 25,32±4,77 10,00 20,27±4,18 7,25 16,76±4,22 4,40 4,619 0,099
SD 

TME 24,07±1,82 11,50 19,35±2,24 5,75 18,10±2,67 4,40 7,981 0,018

TMD 10,48±2,95 13,90 8,70±0,75 11,13 7,73±1,30 7,36 3,747 0,154
DN 

TME 11,02±2,23 14,60 9,80±1,31 11,06 8,61±0,82 6,93 5,032 0,081

 

Para o sexo feminino, observamos uma melhoria da proficiência manual 

através dos escalões etários em ambos os grupos. Apenas se verificam 

diferenças significativas através dos escalões etários, na mão esquerda do 

grupo SD.  

 

No geral, para cada sexo de cada grupo verifica-se uma melhoria da 

proficiência manual, através dos escalões etários.  

De notar que no grupo SD, o sexo masculino aos 5 anos não revela 

diferenças de proficiência entre as duas mãos e o sexo feminino obteve 

melhores resultados de proficiência na mão esquerda aos 3 e 4 anos. No 

entanto, aos 5 anos foi a mão direita a mais proficiente.  

No grupo DN, a mão direita é a mais proficiente, em ambos os sexos. 

 

Da mesma forma, quando comparamos o grupo SD com o grupo DN em 

cada sexo e escalão etário relativamente à proficiência manual, verificamos 

diferenças significativas para o sexo masculino (aos 3 anos z=-2,84 e p=0,004; 

aos 4 anos z=-2,12 e p=0,034; e aos 5 anos z=-2,23 e p=0,025), bem como 
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para o sexo feminino (aos 3 anos z=-2,45 e p=0,014; aos 4 anos z=-2,73 e p= 

0,006; e aos 5 anos z=-2,84 e p=0,004). 

 

Salientamos o aumento das diferenças no sexo feminino, através dos 

escalões etários, isto é, com o aumento da idade. 

 

• Discussão  
 

Verificamos, no geral, que a mão direita é a mais proficiente em ambos 

os grupos. Aos mesmos resultados chegaram Steenhuis e Bryden (1999) pois 

demonstraram que é a mão preferida (direita) a mais proficiente, embora a 

amostra e o instrumento não fossem os mesmos do nosso estudo. Estes 

autores avaliaram 100 universitários (52 destrímanos e 48 sinistrómanos) 

utilizando para avaliação “actividades hábeis”, como escrever ou atirar um 

dardo e “actividades menos hábeis”, como pegar em objectos ou fazer festas a 

um cão.  

Constatamos também uma melhoria da proficiência manual em ambos 

os grupos, através dos escalões etários. Estes resultados são semelhantes aos 

de Singh et al. (2001), referidos anteriormente, tendo estes autores avaliado 

718 crianças DN entre os 4 e os 6 anos, usando sete actividades unimanuais 

comuns. Os autores observaram que o grau de assimetria das habilidades 

manuais aumentou com a idade.  

Todavia, Kilshaw e Annett (1983) elaboraram um estudo para avaliar a 

PM e a proficiência manual ao longo da idade, numa amostra com idades 

compreendidas entre os 3½ e os 50 anos. Embora a amostra fosse diferente da 

nossa, os resultados revelaram que a distribuição das duas variáveis não 

evidenciou grandes alterações com a idade, o que vai refutar os nossos 

resultados relativamente à proficiência manual. Pois no nosso estudo, 

verificamos que a proficiência melhora significativamente com a idade e, neste 

estudo, as crianças pequenas mostraram ser mais rápidas do que as mais 

velhas. Já a diferença entre os tempos de proficiência das duas mãos foi 
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similar ao longo das idades, o que também foi verificado por nós, em ambos os 

grupos. 

Comparando os grupos, verificamos que existem diferenças muito 

significativas na proficiência manual em cada escalão etário, sendo o grupo DN 

significativamente mais proficiente (rápido) do que o grupo SD. Estes 

resultados vão de encontro aos resultados do estudo de Moss e Hogg (1981, 

cit. Edwards e Lafreniere, 1995) quando os autores observaram que em 

portadores e não portadores de SD existiam melhorias na proficiência manual 

com o aumento da idade, mais propriamente na rapidez de execução. Os 

autores verificaram ainda, tal como nós, que as crianças portadoras de SD 

mostravam movimentos mais lentos. Estes resultados seriam de esperar pois, 

como sabemos, o comportamento motor das crianças portadoras de SD inclui 

movimentos lentos (Henderson et al., 1981; Latash e Anson, 1996), pouco 

precisos e menos eficientes que os movimentos das crianças DN (Block, 1991). 

Para além disso, estas crianças possuem défices sensório-motores 

específicos, défices na programação motora e tempos de reacção lentos 

durante o movimento voluntário (Shumway-Cook, 1985; Morato, 1986; Connoly 

et al., 1993; Sacks e Buckley, 2004). O atraso mental ainda associado a esta 

patologia afecta a tomada de decisões pela lentidão na interpretação da 

informação específica contida no estímulo o que, consequentemente, gera um 

atraso na resposta motora (Connolly e Michael, 1986).  

Quando comparamos os sexos, verificamos uma semelhança de 

resultados relativamente à proficiência manual, o que corrobora com os 

resultados do estudo elaborado por Gabbard et al. (1995b) referido 

anteriormente, com 72 crianças DN com idades compreendidas entre os 4 e os 

6 anos, às quais aplicaram um teste de finger-tapping para avaliar a 

proficiência manual. Os autores não verificaram diferenças na performance 

manual entre os sexos. 
Contrariamente aos resultados por nós encontrados, Curt et al. (1995) 

observaram diferenças entre os sexos quanto ao grau de PM e quanto ao grau 

de assimetria funcional das mãos, sendo o sexo feminino mais fortemente 

lateralizado que o masculino da mesma idade.  
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  8. Relação entre a mão preferida para desenhar e a proficiência manual 
 

Com este item pretendemos verificar uma possível relação entre a PM e 

a proficiência manual.  

Não sendo possível estabelecer esta relação usando o teste de PM 

(frequência de utilização de cada mão nas tarefas), pois este não permitiu 

estabelecer um contínuo que facultasse a formação de categorias, optamos 

como indicador de PM pela mão que cada criança preferiu para desenhar.  

Assim, o Quadro 25 relaciona em cada grupo a PM com a proficiência 

manual. Nele, podemos observar como varia a proficiência manual em função 

da PM (isto é, da mão preferida para desenhar). 

 
Quadro 25 – Tempo efectuado pelas mãos direita e esquerda por grupo, em função da 

mão preferida para desenhar. Média, desvio padrão, mean rank e valores de z e p. 

Preferência pela MD Preferência pela ME  

M±dp Mean rank M±dp Mean rank 
z p 

TMD 19,61±5,14 11,63 21,26±4,18 14,25 -0,857 0,391 
SD 

TME 22,04±4,36 13,97 19,79±3,35 9,56 -1,440 0,150 

TMD 8,91±1,76 17,76 12,55±3,89 31,00 -1,728 0,084 
DN 

TME 9,75±1,91 18,22 10,40±0,85 23,25 -0,656 0,512 

 
Em cada grupo, não se observam diferenças significativas de 

proficiência manual comparando uma mão com a outra, sendo a mão preferida 

para desenhar a mais proficiente. 

 

Todavia, se compararmos os grupos, as diferenças observadas são 

significativas. Sendo a mão preferida para desenhar a direita o valor de p foi de 

0,000 (z=-5,62 do tempo efectuado pela mão direita e z=-5,66 do tempo 

efectuado pela mão esquerda). Sendo a mão preferida para desenhar a 

esquerda o valor de p foi de 0,037 (z=-2,09 do tempo efectuado pela mão 

direita e z=-2,09 do tempo efectuado pela mão esquerda). 
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Porém, o Quadro 25 não refere se a mão preferida para desenhar é 

sempre a mais proficiente. Assim, no Quadro 26 apresentam-se os resultados 

por grupo, da mão preferida para desenhar em função da mão mais proficiente 

no teste de proficiência manual. A mão poderá ser a direita, a esquerda ou 

haver equivalente proficiência entre as duas mãos, quando os resultados entre 

uma e outra foram iguais ou inferiores a 1 segundo. 

 
Quadro 26 – Mão preferida para desenhar por grupo, em função da mão mais 

proficiente no teste de proficiência manual. Frequências absolutas e relativas. 

Mão mais proficiente 
 

Mão preferida  

para desenhar MD ME MD = ME 

MD 11 45,8% 2 8,3% 3 12,5% 

ME 2 8,3% 5 20,8% 1 4,2% SD 

Total 13 54,2% 7 29,2% 4 16,7% 

MD 17 47,2% 4 11,1% 13 36,1% 

ME 0 0,0% 1 2,8% 1 2,8% DN 

Total 17 47,2% 5 13,9% 14 38,9% 

 

Tanto no grupo SD (54,2%) como no grupo DN (47,2%) existe uma 

maior percentagem de crianças que, preferindo a mão direita, são também 

mais proficientes com essa mão.  

No entanto, é interessante notar que 12,5% das crianças do grupo SD e 

11,8% das crianças DN que preferem a mão direita para desenhar são mais 

proficientes com a mão esquerda. Para além disso, as crianças do grupo DN 

que preferem a mão direita revelam uma elevada percentagem (36,1%) de 

valores de proficiência equivalentes entre as duas mãos.  

No geral, no grupo DN, 38,9% dos elementos não revelam diferenças de 

proficiência entre as mãos, contra 16,7% do grupo SD. 
 

 Para o grupo SD, verificamos diferenças significativas quando 

relacionamos a proficiência manual com a mão preferida para desenhar, uma 

vez que obtivemos valores de 6,581=²א e de p=0,037. Para o grupo DN, estas 

diferenças não são significativas, pois os valores foram de 3,055=²א e de 

p=0,217. 
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• Discussão  
 

Embora haja evidências de que a PM e a proficiência manual estejam 

directamente relacionadas, essa relação permanece controversa porque nem 

sempre a mão preferida é a mais proficiente (Triggs et al., 2000). Assim, no 

nosso estudo e no que respeita à proficiência manual, verificamos a existência 

de casos de ambidextria, isto é, crianças que não demostram diferenças de 

proficiência entre as duas mãos. Ou seja, existem 16,7% de casos no grupo SD 

e 38,9% no grupo DN.  

Mediante isto, verificamos ao compararmos os grupos que o diferencial 

de proficiência entre as mãos no grupo SD é substancialmente superior ao 

diferencial no grupo DN, o que contraria os resultados do estudo feito por 

Manas et al. (1998) a 50 crianças portadoras de deficiência mental e a 50 

crianças DN, às quais foi aplicada uma versão encurtada do Waterloo 

Handedness Questionnaire. Os autores observaram que as crianças DN 

mostravam uma clara preferência pela mão direita (facto confirmado pelo nosso 

estudo), para além de serem mais proficientes também à direita e as crianças 

com deficiência mental mostravam PM mista (que também confirmamos), sem 

diferenças significativas na proficiência entre as duas mãos.  

Gabbard et al. (1995b) quando elaboraram um estudo a 72 crianças DN, 

com idades compreendidas entre os 4 e os 6 anos (24 sinistrómanas, 24 

destrímanas e 24 com PM mista), às quais aplicaram um teste de finger-

tapping para avaliar a proficiência manual, verificaram que apenas os 

destrímanos eram mais rápidos com a mão preferida. Ora no nosso estudo, e 

embora o instrumento tenha sido diferente, verificamos uma maior 

percentagem de indivíduos cuja mão preferida coincide com a mão mais 

proficiente, ou seja a mão preferida é a que melhor desempenha as tarefas 

motoras. Assim, no grupo SD, 45,8% das crianças que preferem a mão direita 

são mais proficientes com essa mão e o mesmo acontecendo para o grupo DN 

(47,2%). Contudo, também alguns sinistrómanos foram mais proficientes com a 

mão esquerda. Além dos casos de ambidextria já referidos, encontramos ainda 

no nosso estudo, uma percentagem de crianças que revelam melhor 
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proficiência com a mão não preferida. Não é portanto, linear a relação entre a 

PM e a proficiência manual. 

Por outro lado, Teixeira e Paroli (2000) avaliaram a PM e a proficiência 

manual de 16 estudantes universitários. Usaram como instrumento de 

avaliação da PM o Edinburgh Handedness Inventory e como instrumento de 

avaliação da proficiência manual, tarefas representativas de diferentes 

parâmetros de controlo do movimento (contactos repetidos, controlo da força 

manual e posicionamento linear do braço). Os autores concluíram, tal como no 

nosso estudo, que a PM é mais assimétrica do que as diferenças de assimetria 

no desempenho motor. Neste estudo, a ausência de vantagem de desempenho 

da mão preferida sobre a mão não-preferida nalgumas tarefas, indica que a 

concepção de que a mão preferida apresenta uma superioridade universal de 

desempenho sobre a mão contralateral está equivocada (contrariamente ao 

que se poderia pensar). Enquanto alguns indivíduos apresentaram uma 

esperada superioridade de desempenho com a mão preferida, uma parte 

considerável da amostra teve melhor desempenho com a mão não-preferida, 

como também tivemos oportunidade de verificar no nosso estudo. Estes 

resultados indicam que a supremacia de desempenho motor não é ditada por 

um factor único, havendo grande variação de tarefa para tarefa quanto à 

proficiência manual (uma vez que o desempenho com a mão preferida foi 

significativamente superior apenas para a tarefa de toques repetidos).  

Assim, verifica-se não existir uma associação perfeita entre a PM e a 

proficiência manual, concluindo-se que os resultados são específicos da tarefa.  

 

9. Consistência da preferência manual 
 

No Quadro 27 apresentam-se os resultados da frequência de utilização 

das mãos direita e esquerda em ambos os grupos, traduzindo a consistência 

ou inconsistência da PM. A consistência foi definida para 80% das situações 

propostas realizadas com a mesma mão no teste de PM. 
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Quadro 27 – Consistência da PM por grupo, no geral e em função dos grupos etários. 

Frequências absolutas e relativas. 

 Consistência 3 anos 4 anos 5 anos Total 

Consistente 6 25,0% 3 12,5% 3 12,5% 12 50% 
SD 

Inconsistente 3 12,5% 4 16,7% 5 20,8% 12 50% 

Consistente 8 22,2% 9 25,0% 10 27,8% 27 75% 
DN 

Inconsistente 4 11,1% 3 8,3% 2 5,6% 9 25% 

 

No total, verificam-se diferenças muito significativas na consistência da 

PM (3,956=²א e p=0,047), porém essas diferenças devem-se ao grupo DN, pois 

para este grupo obtivemos valores de 9,000=²א e de p=0,003. Para o grupo SD 

não há diferenças significativas, uma vez que 0,000=²א e de p=1,000. De notar 

que no grupo SD a percentagem de crianças com PM inconsistente é igual à 

percentagem de crianças com PM consistente, ou seja, 50%. Já no grupo DN 

há 75% de crianças com PM consistente contra 25% com PM inconsistente. 

Em ambos os grupos os indivíduos consistentes têm maior preferência 

pela mão direita.  

  
Por outro lado, não observamos diferenças significativas na consistência 

da PM em cada grupo através dos escalões etários. No grupo SD obtivemos 

valores de 1,64=²א e de p=0,440 e no grupo DN obtivemos valores de 0,89=²א 

e de p=0,641. No entanto, verificamos uma diminuição da consistência da PM 

com a idade no grupo SD e um aumento da consistência da PM com a idade 

no grupo DN. 

  
Relativamente ao sexo, no grupo SD o sexo feminino é mais 

inconsistente que o masculino. Todavia, não se verificam diferenças 

significativas na consistência da PM (♂: z=1,172 e p=0,128; ♀: z=1,268 e 

p=0,080). 

 Já no grupo DN, é o sexo feminino o mais consistente, observando-se 

diferenças significativas na consistência da PM (♂: z=1,593 e p=0,012; ♀: 

z=2,276 e p=0,000). 
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  10. Proficiência manual em ambos os grupos, em função da consistência 
da preferência manual 
 

O Quadro 28 apresenta os resultados, em ambos os grupos, do tempo 

de realização do teste de proficiência manual efectuado pelas mãos direita e 

esquerda, em função da consistência da PM. 

 
Quadro 28 – Tempo efectuado pelas mãos direita e esquerda em cada grupo, em 

função da consistência da PM. Média, desvio padrão, mean rank e valores de z e p. 

Consistente Inconsistente 
 

M±dp Mean rank M±dp Mean rank 
z p 

TMD 20,63±4,14 13,50 19,69±5,55 11,50 -0,693 0,488 
SD 

TME 23,22±3,95 16,08 19,36±3,44 8,92 -2,484 0,013 

TMD 9,09±1,76 18,57 9,17±2,77 18,28 -0,073 0,942 
DN 

TME 9,88±1,75 18,67 9,45±2,24 18,00 -0,164 0,869 

 

No grupo DN não se observam diferenças significativas na proficiência 

manual, entre crianças consistentes e inconsistentes, sendo os resultados 

bastante semelhantes nas duas mãos. 

 

No grupo SD apenas se verificam diferenças significativas na 

proficiência manual entre consistentes e inconsistentes no tempo da mão 

esquerda. Os elementos inconsistentes revelaram-se como os mais 

proficientes. 

 

• Discussão 
 

No nosso estudo, as crianças consistentes usam mais a mão direita, o 

que confirma os resultados observados por Steenhuis e Bryden (1999). Estes 

autores, cujo estudo já foi referido, avaliaram 100 universitários usando como 

avaliação “actividades hábeis” e “actividades menos hábeis”. Os resultados 

mostraram que os destrímanos foram mais consistentes. Embora, neste estudo 

os autores para avaliarem a consistência da PM partiram de destrímanos e de 
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sinistrómanos, no nosso estudo o critério foi a PM consistente e a PM 

inconsistente. 

Comparando o grupo SD com o DN constatamos um aumento de PM 

inconsistente nas crianças portadoras de SD. A semelhantes resultados 

chegaram Cornish e McManus (1997) quando compararam a PM de crianças 

DN com crianças portadoras de deficiência mental. Os autores verificaram um 

aumento da PM ambígua ou inconsistente no grupo da deficiência mental. 

Gabbard et al. (1995a), relacionaram o desenvolvimento motor global 

com a PM. Para isso, realizaram um estudo com uma amostra de 96 crianças, 

de 5 a 10 anos, às quais aplicaram três tarefas standard de PM (escrever, atirar 

uma bola e empilhar cubos) e o BOTMP. Os resultados revelaram que as 

crianças com PM direita consistente eram mais competentes em performance 

motora global, relativamente aos seus pares que apresentavam PM 

inconsistente e PM esquerda. Uma vez que o grupo DN tem uma percentagem 

superior de PM direita, podemos considerar que os nossos resultados 

confirmam os observados neste estudo. Por outro lado, o estudo de Iteya et al. 

(1995) revela não haver diferenças na proficiência motora entre crianças com 

PM consistente (direita ou esquerda) e crianças com PM inconsistente.  

Sabemos ainda, que as crianças com alterações do desenvolvimento 

apresentam uma diminuição na consistência da PM em aproximadamente 40% 

(Soper et al., 1986, McManus et al., 1992). No nosso estudo, verificamos que 

essa percentagem para o grupo SD foi de 50%. Bishop (1990) acrescenta que 

a PM inconsistente poderá ser um indicador indirecto de lateralização cerebral 

pouco desenvolvida.  

Em relação à idade, é do conhecimento geral que a PM ambígua nas 

crianças pequenas surge como um estádio precoce no normal desenvolvimento 

destas. Assim, o grupo SD apresenta uma maior percentagem de PM 

inconsistente relativamente ao grupo DN, pois tem um atraso no 

desenvolvimento psicomotor. Isto é, embora a idade cronológica seja a mesma, 

a idade desenvolvimental é mais atrasada, comportando-se as crianças deste 

grupo como mais novas comparativamente às crianças DN. 
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O estudo de Dellatolas et al. (1997), referido anteriormente, com 256 

crianças DN dos 3 aos 6 anos, avaliou a PM usando tarefas unimanuais 

comuns. Os resultados confirmaram que à medida que as crianças crescem, 

tendem a ser mais consistentes, como foi observado noutros estudos (Harris e 

Carlson, 1988; McManus et al., 1988; De Agostini et al., 1992) e como também 

verificamos no nosso. Contudo, apesar de termos observado um aumento da 

consistência da PM com a idade no grupo DN, no grupo SD aconteceu 

exactamente o oposto, ou seja, uma diminuição da consistência da PM.  

Um outro estudo interessante neste domínio é o de Vlachos e 

Karapetsas (1999). Este envolveu 91 crianças divididas em dois grandes 

grupos, um compreendendo 16 crianças portadoras de SD e 25 crianças DN 

com idades entre os 7 e os 9 anos; e o outro envolveu 25 crianças portadoras 

de SD e 25 crianças DN, entre os 13 e os 15 anos. Os sujeitos foram testados 

individualmente sendo-lhes apresentado um objecto na linha média. Embora a 

amostra e o instrumento tenham sido diferentes dos nossos, os resultados 

mostraram que a PM esquerda e inconsistente foram observadas mais vezes 

nos grupos SD. Segundo estes autores, as crianças com PM inconsistente 

poderiam reflectir um desenvolvimento mais pobre, para além de baixos níveis 

de performance motora na execução de tarefas comparativamente às crianças 

com PM consistente. Estes resultados sugerem que o aumento da incidência 

na PM esquerda ou PM inconsistente nos portadores de SD indica, 

provavelmente, um atraso de desenvolvimento ou alterações de especialização 

hemisférica (Grouios et al., 1999). No nosso estudo, obtivemos os mesmos 

resultados para o grupo SD, ou seja, o referido aumento na PM inconsistente, 

bem como resultados inferiores de proficiência manual, quer em relação às 

crianças portadoras de SD mais novas, quer em relação ao grupo DN. Os 

mesmos autores verificaram ainda a ausência de diferenças entre as idades. 

No entanto, no sub-grupo de crianças mais novas portadoras de SD, houve 

menos consistência na PM, comparativamente às crianças mais velhas e ao 

respectivo sub-grupo de controlo. No nosso estudo, relativamente ao grupo SD, 

como anteriormente referido, os resultados foram opostos, ou seja, 

observamos um aumento da inconsistência da PM através dos escalões 
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etários. Fica pois, por esclarecer o aumento da inconsistência no grupo DN, 

com a idade. 
No que concerne à proficiência manual, Mohan et al. (2001) elaboraram 

um estudo com 20 indivíduos portadores de deficiência mental e 20 indivíduos 

DN, com média de idade de 17 anos. Os resultados revelaram que os 

indivíduos portadores de deficiência mental foram mais proficientes com a mão 

esquerda. No nosso estudo, as diferenças de proficiência manual encontradas, 

em função da consistência da PM, foram apenas na mão esquerda do grupo 

SD. Segundo o estudo de Mohan et al. (2001), os resultados quanto ao grupo 

de controlo não revelaram diferenças significativas na proficiência manual. No 

nosso estudo, do mesmo modo, verificamos a não existência de diferenças 

significativas na proficiência manual no grupo DN, entre indivíduos consistentes 

e inconsistentes, sendo os resultados bastante semelhantes entre as duas 

mãos. 

 
  11. Tipo de preensão em ambos os grupos 
  

De seguida, apresentamos os resultados obtidos por ambos os grupos 

quanto ao tipo de preensão efectuado no teste da caneta, tanto pela mão 

preferida como pela mão não preferida para esse efeito.  

 

Os Quadros 29 e 31 correspondem aos resultados gerais e os Quadros 

30 e 32 correspondem aos resultados obtidos dos 3 para os 5 anos.  

Assim, os Quadro 29 e 30 apresentam os resultados do tipo de preensão 

efectuado pela mão preferida para desenhar, em ambos os grupos.  
 
Quadro 29 – Tipo de preensão efectuada pela mão preferida para desenhar em ambos 

os grupos. Frequências absolutas e relativas. 
Preensão mão preferida  

Imatura Correcta Incorrecta 

SD 7 29,2% 8 33,3% 9 37,5% 

DN 4 11,1% 25 69,4% 7 19,4% 
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Relativamente à mão preferida para desenhar verificamos que o grupo 

DN tem uma maior percentagem de preensão correcta (69,4%) do que o grupo 

SD (33,3%9). As percentagens de preensão imatura e incorrecta são também 

bastante maiores entre as crianças portadoras de SD. 

Verificamos diferenças significativas quando relacionamos o grupo com 

o tipo de preensão efectuado pela mão preferida para desenhar, uma vez que 

os valores encontrados foram de 7,73=²א e de p=0,021. 
 

Quadro 30 – Tipo de preensão efectuada pela mão preferida para desenhar por grupo, 

dos 3 para os 5 anos.  

Preensão mão preferida  

Imatura  Correcta  Incorrecta 

SD = = = 

DN =   

 

 - Aumentou o número de indivíduos 

 - Diminuiu o número de indivíduos 

= Mantive-se o número de indivíduos 

 

Relativamente à preensão efectuada com a mão preferida para 

desenhar no grupo SD, todos os tipos de preensão mantiveram os mesmos 

valores dos 3 para os 5 anos. No grupo DN, a preensão imatura manteve-se, 

diminuindo a correcta e aumentando a incorrecta. 
 

Os Quadro 31 e 32 apresentam os resultados do tipo de preensão 

efectuado pela mão não preferida para desenhar, em ambos os grupos.  
 

Quadro 31 – Tipo de preensão efectuada pela mão não preferida para desenhar em 

ambos os grupos. Frequências absolutas e relativas. 

Preensão mão não preferida  

Imatura Correcta Incorrecta 

SD 10 41,7% 2 8,3% 12 50,0% 

DN 15 41,7% 6 16,7% 15 41,7% 
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Quanto à mão não preferida para desenhar e comparando este Quadro 

com o Quadro 30, observamos que diminui de forma considerável a 

percentagem de preensão correcta (no grupo SD passa de 33,3% para 8,3% e 

no grupo DN passa de 69,4% para 16,7%). Em ambos os grupos aumenta a 

preensão imatura e incorrecta. 

Não verificamos diferenças significativas quando associamos o grupo 

com o tipo de preensão efectuado pela mão não preferida para desenhar, uma 

vez que os valores encontrados foram de 0,972=²א e de p=0,615. 
 

Quadro 32 – Tipo de preensão efectuada pela mão não preferida para desenhar por 

grupo, dos 3 para os 5 anos.  

Preensão mão não preferida  

Imatura  Correcta  Incorrecta 

SD    

DN    
 

 - Aumentou o número de indivíduos 

 - Diminuiu o número de indivíduos 

 

No grupo SD, relativamente à preensão efectuada com a mão não 

preferida para desenhar, verificamos que dos 3 para os 5 anos a preensão 

imatura aumenta, e a correcta e a incorrecta diminuem.  

Quanto ao grupo DN, a preensão imatura diminui e a preensão 

incorrecta aumenta, ambas de forma considerável, aumentando também 

ligeiramente a preensão correcta.  

 

• Discussão  
 

No grupo SD, as características que lhe estão associadas (hipotonia, 

hiperlaxidez ligamentar, atraso mental, entre outras) levam ao desenvolvimento 

tardio da preensão ou à evolução para uma preensão incorrecta. Estas 

características vão provocar dificuldades específicas em muitas actividades de 

manipulação fina, como na capacidade de agarrar os objectos e na própria 
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preensão que é necessária fazer em muitas tarefas. Para além disso, os 

problemas de origem neurológica explicam a dificuldade de interiorização e de 

produção simultânea de certos movimentos, que podem ser observados em 

actividades de coordenação motora fina. Assim, os nossos resultados estão de 

acordo com a literatura pois, comparando os grupos no que respeita à mão 

preferida para desenhar, verificamos que o grupo DN tem uma percentagem 

bastante superior de preensão correcta (69,4%) relativamente ao grupo SD 

(33,3%). As percentagens de preensão imatura e incorrecta são também 

superiores entre os indivíduos portadores de SD.  
No que concerne à idade, Moss e Hogg (1981, cit. Edwards e Lafreniere, 

1995) observaram em portadores e não portadores de SD melhorias na 

preensão. No nosso estudo os resultados revelaram que no grupo SD qualquer 

um dos três tipos de preensão se manteve com a idade. Quanto ao grupo DN, 

a preensão imatura manteve-se com a idade, diminuindo a correcta e 

aumentando a incorrecta, o que de facto contraria a literatura, pois 

supostamente deveria aumentar a preensão correcta. 

Porém, e mediante o aumento da preensão incorrecta no grupo DN, 

pensamos que deveria haver uma sensibilização às educadoras e Pais de 

crianças destas idades, no sentido de estarem atentos à preensão efectuada 

por estas, pois a prática de uma preensão leva à sua interiorização e 

aperfeiçoamento, seja ela correcta ou incorrecta. Se esta for funcional não irá 

acarretar problemas de maior, no entanto a preensão incorrecta pode ser sinal 

de um possível problema cognitivo associado. 

Quanto à mão não preferida para desenhar (em comparação com os 

valores da mão preferida), a percentagem de preensão correcta diminuiu de 

forma significativa em ambos os grupos, aumentando a preensão imatura e 

incorrecta. Estes resultados seriam de esperar, uma vez que se trata da mão 

que não é utilizada preferencialmente e, portanto, não é treinada para a função.  

Gostaríamos aqui, de salientar o reduzido número da amostra, que 

poderá ter revelado resultados pouco convincentes e que, por esse facto, são 

merecedores de posteriores investigações. 
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  12. Preferência manual no grupo SD, em função do nível mental 
 

No Quadro 33 apresentam-se os resultados do grupo SD relativos à 

frequência de utilização das mãos direita e esquerda, em função do nível 

mental. 
  

 
Quadro 33 – Grupo SD. Frequência de utilização das mãos direita e esquerda, em 

função do nível mental. Média, desvio padrão, mean rank e valores de qui-quadrado e 

p. 

             Nível mental M±dp Mean  
rank ²א p 

Inteligência normal baixa 8,00±1,00 15,33 
Atraso mental ligeiro 7,00±2,65 12,67 
Atraso mental moderado  7,36±1,96 14,41 

 
 
 MD 
  

Atraso mental severo 5,29±2,81 8,21 

3,999 0,262 

Inteligência normal baixa 2,00±1,00 9,67 
Atraso mental ligeiro 3,00±2,65 12,33 
Atraso mental moderado  2,64±1,96 10,59 

 
ME 

 
Atraso mental severo 4,71±2,81 16,79 

3,999 0,262 

 

 
No grupo SD, não se observam diferenças significativas na frequência 

de utilização de cada mão, em função do nível mental. Apenas notamos uma 

diminuição do uso da mão direita com o agravamento do atraso mental, sendo 

este facto mais evidente no atraso mental severo. 

 
  13. Proficiência manual no grupo SD, em função do nível mental 
 

No Quadro 34 apresentam-se os resultados do tempo de realização do 

teste de proficiência manual efectuado pelas mãos direita e esquerda 

efectuado pelo grupo SD, em função do nível mental. 
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Quadro 34 – Grupo SD. Tempo efectuado pelas mãos direita e esquerda, em função 

do nível mental. Média, desvio padrão, mean rank e valores de qui-quadrado e p. 

                Nível mental M±dp Mean 
rank ²א p 

Inteligência normal baixa 15,47±3,15 5,33 
Atraso mental ligeiro 18,17±1,25 10,33 
Atraso mental moderado  22,45±4,94 15,64 

 
TMD 

 
Atraso mental severo 19,43±4,59 11,57 

 
5,648 

 

 
0,130 

 

Inteligência normal baixa 21,30±6,05 12,33 
Atraso mental ligeiro 19,30±4,28 9,33 
Atraso mental moderado  23,29±3,62 15,91 

 
TME 

 
Atraso mental severo 19,00±3,09 8,57 

5,325 0,149 

 

 

No grupo SD, não se verificam diferenças estatisticamente significativas 

de proficiência manual em cada mão, em função do nível mental. 

 

Quanto melhor o nível mental maiores vão ser as diferenças de 

proficiência entre as mãos, isto é, à medida que o atraso mental se vai 

agravando, a diferença de proficiência manual entre as mãos é cada vez 

menor. Todavia, é interessante verificar uma melhoria da proficiência manual 

em ambas as mãos no atraso mental severo em relação ao atraso mental 

moderado. 

 

  14. Preferência manual no grupo SD, em função do estatuto 
socioeconómico 
 

No Quadro 35 apresentam-se os resultados do grupo SD, relativos à 

frequência de utilização das mãos direita e esquerda no teste de PM, em 

função do estatuto socioeconómico. 
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Quadro 35 – Grupo SD. Frequência de utilização das mãos direita e esquerda, em 

função do estatuto socioeconómico. Média, desvio padrão, mean rank e valores de 

qui-quadrado e p. 

Alto Médio Baixo  

M±dp Mean 
rank M±dp Mean 

rank M±dp Mean 
rank 

 p ²א

MD 7,14±1,68 12,57 7,71±2,29 15,57 5,90±2,64 10,30 2,374 0,305

ME 2,86±1,68 12,43 2,29±2,29 9,43 4,10±2,64 14,70 2,374 0,305

 
Não existem diferenças significativas na PM no grupo SD, em função do 

estatuto socioeconómico. 

Verifica-se uma tendência para o aumento do uso da mão esquerda e 

diminuição do uso da mão direita no estatuto socioeconómico baixo. 

 
  15. Proficiência manual no grupo SD, em função do estatuto 
socioeconómico 

 

No Quadro 36 apresentam-se os resultados do grupo SD, concernentes 

ao tempo de realização do teste de proficiência manual efectuado pelas mãos 

direita e esquerda, em função do estatuto socioeconómico. 
 
Quadro 36 – Grupo SD. Tempo efectuado pelas mãos direita e esquerda, em função 

do estatuto socioeconómico. Média, desvio padrão, mean rank e valores de qui-

quadrado e p. 

Alto Médio Baixo  

M±dp Mean 
rank M±dp Mean 

rank M±dp Mean 
rank 

 p ²א

TMD 17,21±3,33 8,14 21,97±3,08 15,29 20,96±5,96 13,60 3,986 0,136

TME 20,76±4,59 11,64 22,33±3,61 14,86 20,80±4,36 11,45 1,102 0,576

 

Não se observam diferenças significativas na proficiência manual no 

grupo SD, em função do estatuto socioeconómico. 

No estatuto socioeconómico alto a proficiência é melhor com a mão 

direita, verificando-se neste estatuto as maiores diferenças de proficiência entre 

 109



Apresentação e Discussão dos Resultados 
____________________________________________________________________________ 

uma mão e a outra. À medida que se vai baixando no estatuto socioeconómico 

as diferenças de proficiência entre as duas mãos vão sendo cada vez menores.  

No estatuto socioeconómico baixo, embora os valores de proficiência  

entre as duas mãos sejam muito semelhantes, a mão esquerda revela ser mais 

proficiente. 

 

• Discussão 
 

Os resultados encontrados no nosso estudo não revelam diferenças 

significativas na PM ou na proficiência manual no grupo SD, quer em função do 

nível mental, quer em função do estatuto socioeconómico. 
Relativamente ao nível mental salientamos a diminuição na frequência 

do uso da mão direita com o agravamento do nível mental, o que suporta os 

resultados encontrados nos estudos levados a cabo por Bishop (1990); 

Portellano Perez (1992), Crow et al. (1998) e Lamm e Epstein (1999).  
De igual forma, Grouios et al. (1999) avaliaram 73 indivíduos portadores 

de atraso mental ligeiro e moderado de etiologia desconhecida e 73 indivíduos 

DN, ambos com média de idade de 16 anos. Embora a amostra tivesse uma 

idade diferente da nossa, os resultados revelaram que os indivíduos portadores 

de atraso mental apresentavam elevados níveis de PM esquerda, 

comparativamente aos indivíduos do grupo de controlo. Uma vez que as 

alterações neurológicas que os portadores de deficiência mental possuem 

conduzem a um desvio da organização cerebral ou a uma lateralização atípica. 

 Observamos ainda no nosso estudo que, mesmo sem diferenças 

significativas, quanto mais baixo o estatuto socioeconómico, mais grave é o 

nível mental e, consequentemente, maior é a frequência no uso da mão 

esquerda. Estes resultados foram também verificados por Ross et al. (1987) 

com uma amostra de 98 crianças de 4 anos divididas em dois grupos. Um 

grupo possuía QI inferior a 85% e o outro QI normal. Os autores referiram que 

19% das crianças portadoras de atraso mental tinham PM esquerda contra 

11% do grupo DN. O aumento da PM esquerda parecia estar relacionado com 
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o atraso mental mais acentuado, ou seja, com o aumento da disfunção do 

SNC.  

Perante os resultados podemos afirmar que quanto mais grave o atraso 

mental maior a frequência no uso da mão esquerda. O mesmo já não se aplica 

relativamente à proficiência manual, pois, neste caso, verificamos não existirem 

diferenças significativas entre as duas mãos com o agravamento do atraso 

mental. Porém, constatamos que o atraso mental severo revela melhor 

proficiência em ambas as mãos comparativamente ao atraso mental moderado. 

Talvez por serem crianças mais problemáticas existam mais apoios e mais 

regras por parte dos cuidadores, estando por isso mais trabalhadas, neste e 

noutros aspectos. 

 

Relativamente à relação entre a PM e o estatuto socioeconómico, 

Perelle e Ehrman (1994, cit. Faurie et al., 2004) não encontraram diferenças na 

PM, tal como pudemos observar no nosso estudo. 

Porém, verificamos que no estatuto socioeconómico baixo existem mais 

crianças a preferir a mão esquerda, contrariamente ao que foi revelado por 

Laponce (1976), Annett e Kilshaw (1983) e Perelle e Ehrman (1994, cit. Faurie 

et al., 2004). Estes autores explicam este facto através de uma maior tolerância 

por parte dos pais relativamente ao uso da mão esquerda. Ou seja, as famílias 

com um bom nível sociocultural, não exercem pressão sobre o uso da mão 

esquerda. Contudo, estes estudos foram feitos com amostras DN, ficando por 

esclarecer se haverá diferenças entre famílias de crianças portadoras de SD e 

famílias de crianças DN.  

Uma vez que, no nosso estudo, os resultados revelam maior incidência 

na frequência de uso da mão esquerda em níveis socioeconómicos baixos, a 

nossa explicação poderá ir no sentido destas crianças estarem inseridas quer 

em ambientes menos estimulantes, quer em ambientes que são mais propícios 

à ocorrência de circunstâncias, que possam originar um aumento de 

probabilidade destas virem a ser sinistrómanas. 
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  16. Preferência manual no grupo DN, em função da prática de actividade 
desportiva 
 

No Quadro 37 apresentam-se os resultados do grupo DN, respeitantes à 

frequência de utilização das mãos direita e esquerda no teste de PM, em 

função da prática de actividade desportiva. 

 
Quadro 37 – Grupo DN. Frequência de utilização das mãos direita e esquerda, em 

função da pratica de actividade desportiva. Média, desvio padrão, mean rank e valores 

de z e p. 

Praticante Não praticante  

M±dp Mean rank M±dp Mean rank 
z p 

MD 8,53±2,50 18,82 8,41±2,26 18,15 -0,206 0,836 

ME 1,47±2,50 18,18 1,59±2,26 18,85 -0,206 0,836 
 
 

No geral, não há diferenças significativas quanto à frequência de 

utilização das mãos direita e esquerda no grupo DN em função da prática de 

actividade desportiva.  

De notar a semelhança de resultados entre as duas mãos em crianças 

praticantes e não praticantes de actividade desportiva. 

 

Por escalões etários as diferenças entre praticantes e não praticantes 

revelaram para os 3 anos z=-0,35 e p=0,724 e para os 4 anos z=-1,06 e 

p=0,288, verificando-se a ausência de diferenças significativas. Os 5 anos não 

se consideraram pois todas as crianças eram praticantes. 
 

 

  17. Proficiência manual no grupo DN, em função da prática de actividade 
desportiva 

 

Nos Quadros 38 e 39 apresentam-se os resultados do grupo DN, 

relativamente ao tempo de realização do teste de proficiência manual 

efectuado pelas mãos direita e esquerda, aos 3 e 4 anos, em função da prática 
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de actividade desportiva. Não consideramos as crianças de 5 anos pois todas 

elas praticavam actividade desportiva.  

 
Quadro 38 – Grupo DN de 3 anos. Tempo efectuado pelas mãos direita e esquerda, 

em função da prática de actividade desportiva. Média, desvio padrão, mean rank e 

valores de z e p. 

Praticante Não praticante  

M±dp Mean rank M±dp Mean rank 
z p 

TMD 11,12±3,41 6,25 10,52±1,13 6,63 -0,170 0,865 

TME 9,87±1,05 3,50 11,74±1,48 8,00 -2,042 0,041 

 

No grupo DN, as diferenças significativas de proficiência manual 

observadas referem-se ao tempo efectuado pela mão esquerda.  

Com a mão direita, verificamos que as crianças mais proficientes foram 

as não praticantes e com a mão esquerda foram as praticantes. 

 
Quadro 39 – Grupo DN de 4 anos. Tempo efectuado pelas mãos direita e esquerda, 

em função da prática de actividade desportiva. Média, desvio padrão, mean rank e 

valores de z e p. 

Praticante Não praticante  

M±dp Mean rank M±dp Mean rank 
z p 

TMD 8,47±0,70 4,00 9,44±0,34 7,33 -1,397 0,209 

TME 9,77±1,17 6,17 10,16±1,52 6,61 -0,186 0,864 
 

Aos 4 anos não se verificam diferenças significativas de proficiência 

manual no grupo DN entre praticantes e não praticantes. Contudo os 

praticantes foram os mais proficientes com ambas as mãos. 
 

Nos Quadros 40 e 41 apresentam-se os resultados do grupo DN, 

concernentes à frequência de batimentos efectuados pelas mãos direita e 

esquerda no Teste de tapping manual, aos 3 e 4 anos respectivamente, em 

função da prática de actividade desportiva. 
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Quadro 40 – Grupo DN de 3 anos. Frequência de batimentos das mãos direita e 

esquerda, em função da prática de actividade desportiva. Média, desvio padrão, mean 

rank e valores de z e p. 

Praticante Não praticante  

M±dp Mean rank M±dp Mean rank 
z p 

Tapping  
MD 11,50±2,38 7,63 10,25±1,28 5,94 -0,777 0,437 

Tapping  
ME 10,25±1,71 7,75 9,25±2,25 5,88 -0,858 0,391 

 

Não se verificam diferenças significativas de proficiência manual 

comparando praticantes com não praticantes de 3 anos, do grupo DN. Aos 3 

anos, tanto a mão direita como a esquerda foram ligeiramente mais proficientes 

nos indivíduos praticantes comparativamente com os indivíduos não 

praticantes. 

 
 Quadro 41 – Grupo DN de 4 anos. Frequência de batimentos das mãos direita e 

esquerda, em função da prática de actividade desportiva. Média, desvio padrão, mean 

rank e valores de z e p. 

Praticante Não praticante  

M±dp Mean rank M±dp Mean rank 
z p 

Tapping  
MD 11,00±2,00 7,63 11,78±1,39 5,94 -0,672 0,501 

Tapping  
ME 11,00±1,73 7,75 11,33±1,66 5,88 -0,375 0,708 

 

 

No grupo DN de 4 anos, não se verificam diferenças significativas de 

proficiência manual comparando indivíduos praticantes com não praticantes.  

Nesta idade os valores de tapping manual revelaram-se muito 

semelhantes entre as duas mãos.  
  

• Discussão  
 

A actividade desportiva é caracterizada como um processo cognitivo, 

pois nela acontecem as integrações dos processos automáticos, sensoriais, 

adaptativos e cognitivos (Sérgio, 1996). Esta possibilita à criança, 
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independente da faixa etária trabalhada, a tomada de consciência do seu 

corpo. Assim, para Neto (1994) a actividade física regular contribui com 

imensos benefícios para o desenvolvimento, quer ao nível do crescimento 

físico e do desenvolvimento das capacidades motoras, quer ao nível da criação 

de novas amizades e da valorização da auto-estima.  

A prática de actividade desportiva não influência a definição da PM, isto 

é não determina a PM direita ou esquerda. Aliás, salientamos a semelhança de 

resultados quanto à frequência do uso de cada mão, quer em crianças 

praticantes quer em crianças não praticantes. 

Quanto à proficiência manual, as únicas diferenças significativas 

observadas entre praticantes e não praticantes, referem-se ao tempo efectuado 

pela mão esquerda no escalão etário dos 3 anos e na realização do teste de 

proficiência manual. Pensamos que pela dimensão da amostra esta variável se 

torna inconclusiva. Contudo, verificamos que na maior parte dos casos, existe 

uma tendência para as crianças praticantes serem mais proficientes com 

ambas as mãos, o que vai de encontro ao referido por Cavalli e Vieira (1995). 

Estes autores constataram que a vivência de actividades desportivas é de 

grande importância no processo de definição da lateralidade em crianças 

destas idades. 

Da mesma forma, Santos et al. (1999) avaliaram os efeitos da actividade 

desportiva na coordenação motora de 110 crianças portadoras e não 

portadoras de deficiência mental, com idades compreendidas entre os 5 e os 9 

anos. Os autores utilizaram um teste de coordenação motora antes e após um 

programa de intervenção. Os resultados revelaram que coordenação motora 

dos participantes melhorou, tal como observamos no nosso estudo. 

Constatamos, embora sem resultados significativos, que a prática de 

actividade desportiva nestas idades é de extrema importância, pois conduz a 

uma melhoria na coordenação motora. 
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Passaremos às conclusões, que a seguir transcrevemos, de acordo com 

os resultados obtidos e com as hipóteses formuladas inicialmente: 

  
1. Em cada grupo, a PM varia através dos escalões etários, no geral e em 
cada sexo 

 

Em cada grupo, comparando a frequência de utilização de cada mão, 

verifica-se que a mão direita é a mais usada. No entanto, o grupo SD utiliza 

mais frequentemente a mão esquerda que o grupo DN. 

  

Concluímos que através dos escalões etários, não se observam 

diferenças significativas no desenvolvimento da PM em ambos os grupos. No 

entanto, enquanto no grupo SD verificamos uma tendência para um aumento 

do uso da mão esquerda com a idade, no grupo DN observamos o oposto, ou 

seja, um aumento do uso da mão direita com a idade. 

 

Quanto à preferência por uma mão para desenhar, as diferenças entre 

os grupos são significativas e, portanto, confirma-se a nossa hipótese. Em 

percentagem, 33,3% das crianças portadoras de SD preferem a mão esquerda 

para desenhar, contra 5,6% das crianças DN.  

 

Em ambos os grupos, não verificamos diferenças significativas entre os 

sexos quando consideramos a mão preferida para desenhar. Contudo, 

observamos um ligeiro aumento na preferência pela mão esquerda no sexo 

masculino. 

 

2. Existem diferenças na PM e no seu desenvolvimento entre crianças 
portadoras de SD e crianças DN 
 

No geral, a hipótese formulada está de acordo com os nossos 

resultados, uma vez que se registam diferenças muito significativas de PM 

comparando o grupo SD com o DN.  
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Considerando a idade, verificamos que aos 3 e aos 4 anos não há 

diferenças significativas na PM entre os grupos. Contudo, aos 5 anos as 

diferenças entre os grupos revelam-se significativas. 

 

No que concerne às diferenças entre os grupos em cada sexo, verificam-

se diferenças significativas na PM no sexo feminino, mas não no sexo 

masculino. Através dos escalões etários, não se verificam, igualmente, 

diferenças significativas na PM no sexo masculino. No entanto, no sexo 

feminino observam-se diferenças significativas entre os grupos, aos 4 e aos 5 

anos. 

 

3. Em cada grupo, a proficiência manual varia através dos escalões 
etários, no geral e em cada sexo 
 

No geral, para cada grupo, salientamos a semelhança de resultados 

entre as duas mãos, tendo a mão esquerda sido ligeiramente mais lenta, ou 

seja, menos proficiente.  

 

No que respeita à idade, a hipótese formulada está de acordo com os 

nossos resultados, uma vez que se observam diferenças significativas na 

proficiência manual através dos escalões etários, tanto no grupo SD como no 

grupo DN. Isto é, verificamos uma melhoria na proficiência manual com o 

aumento da idade. Pelos resultados apresentados observamos que a mão 

direita é mais proficiente ao longo da idade, em ambos os grupos. 

 

Relativamente ao sexo, verificamos uma melhoria na proficiência manual 

através dos escalões etários em ambos os sexos, de ambos os grupos. 

Contudo, esta apenas foi significativa no sexo masculino do grupo DN, e na 

mão esquerda do sexo feminino do grupo SD. 
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4. Existem diferenças na proficiência manual e no seu desenvolvimento 
entre crianças portadoras de SD e crianças DN 
 

A hipótese formulada está de acordo com os nossos resultados, pois 

observam-se diferenças muito significativas na proficiência manual entre os 

dois grupos. Estas diferenças verificam-se no geral, através dos escalões 

etários e tendo em consideração cada sexo. 

Salientamos em cada grupo, a semelhança de resultados entre as duas 

mãos, tendo o grupo DN demonstrado ser bastante mais rápido que o grupo 

SD. 

 

Comparando os grupos, verificamos uma melhoria na proficiência 

manual com a idade, sendo a mão direita a mais proficiente.  

 

5. Existe uma relação entre a PM e a proficiência manual, considerando o 
grupo, a idade e o sexo  
 

A hipótese formulada não está de acordo com os nossos resultados, 

uma vez que não se observam diferenças significativas na proficiência manual 

em função da PM (mão preferida para desenhar) em ambos os grupos, 

escalões etários e sexos. Na maior parte dos casos, a mão preferida para 

desenhar é a mais proficiente. 

Tanto no grupo SD (54,2%) como no grupo DN (47,2%), a proficiência 

manual é melhor à direita. Contudo, no grupo DN, 38,9% das crianças não 

revelam diferenças de proficiência entre as duas mãos, contra 16,7% do grupo 

SD.  

É interessante notar que 8,3% das crianças do grupo SD e 11,1% das 

crianças DN que preferem a mão direita para desenhar são mais proficientes 

com a mão esquerda. Para além disso, as crianças do grupo DN que preferem 

a mão direita revelam uma elevada percentagem (36,1%) de proficiência 

equivalente entre as duas mãos. 
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6. Existem diferenças na consistência da PM considerando o grupo, a 
idade e o sexo 

 

Relativamente ao grupo SD não se verificam diferenças significativas, 

uma vez que a percentagem de crianças com PM inconsistente é igual à 

percentagem de crianças com PM consistente, ou seja, 50%. Já no grupo DN 

existem 75% de crianças com PM consistente contra 25% com PM 

inconsistente, verificando-se diferenças significativas. 

 

Em ambos os grupos, as crianças consistentes têm maior preferência 

pela mão direita.  

 

Através dos escalões etários, como não observamos diferenças 

significativas na consistência da PM, a hipótese não está de acordo com os 

resultados obtidos. No entanto, verificamos uma diminuição da consistência da 

PM com a idade no grupo SD e um aumento da consistência da PM com a 

idade no grupo DN. 

 

Relativamente ao sexo, no grupo SD o sexo feminino é mais 

inconsistente que o masculino, mas sem diferenças significativas. Já no grupo 

DN, as diferenças são significativa, sendo o sexo feminino mais consistente.  

 

7. Em ambos os grupos, existem diferenças na proficiência manual em 
função da consistência da PM 
 

Para o grupo DN, a hipótese formulada não está de acordo com os 

nossos resultados, uma vez que não se observam diferenças significativas na 

proficiência manual em função da consistência da PM, sendo os resultados 

bastante semelhantes nas duas mãos. 

 

No grupo SD apenas se verificam diferenças significativas na 

proficiência manual entre crianças consistentes e inconsistentes no tempo da 
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mão esquerda, estando para este caso particular a hipótese de acordo com os 

resultados. Os elementos inconsistentes revelaram-se como os mais 

proficientes. 

 
8. Existem diferenças quanto ao tipo de preensão entre crianças 
portadoras de SD e crianças DN 
 

Verificamos diferenças significativas quando relacionamos o grupo com 

o tipo de preensão efectuado pela mão preferida para desenhar.  

O grupo DN tem uma maior percentagem de preensão correcta (69,4%) 

que o grupo SD (33,3%). Mediante isto, as percentagens de preensão imatura 

e incorrecta são bastante maiores entre as crianças portadoras de SD.  

No grupo SD, os três tipos de preensão mantiveram os valores durante o 

período pré-escolar (dos 3 para os 5 anos), já no grupo DN a preensão imatura 

manteve-se, diminuindo a preensão correcta e aumentando a incorrecta. 

 

Quanto à mão não preferida para desenhar não verificamos diferenças 

significativas quando associamos o grupo com o tipo de preensão efectuado.  

Quando comparamos o tipo de preensão da mão preferida com o da 

mão não preferida, observamos que diminui de forma considerável a 

percentagem de preensão correcta na mão não preferida. Ou seja, no grupo 

SD de 33,3% passa para 8,3% e no grupo DN de 69,4% passa para 16,7%. Em 

ambos os grupos, aumenta a preensão imatura e incorrecta.  

 

9. Existem diferenças quanto à PM e à proficiência manual em crianças 
portadoras de SD, considerando do nível mental 
 

Neste grupo, a hipótese formulada não está de acordo com os nossos 

resultados, pois não se observam diferenças estatisticamente significativas 

nem na PM, nem na proficiência manual para cada mão, em função do nível 

mental. 
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De salientar que, com o agravamento do atraso mental verifica-se um 

aumento na frequência de utilização da mão esquerda.  

 
10. Existem diferenças quanto à PM e à proficiência manual no grupo SD, 
em função do estatuto socioeconómico 
 

A hipótese formulada não está de acordo com os nossos resultados, 

pois não se observam diferenças significativas (no grupo SD) quanto à PM e 

quanto à proficiência manual, em função do estatuto socioeconómico.  

No entanto, verifica-se que quanto mais elevado o estatuto 

socioeconómico, maior a preferência pela mão direita. 

 

11. Existem diferenças quanto à PM e à proficiência manual, nas crianças 
DN, em função da prática de actividade desportiva  
 

A hipótese formulada não está de acordo com os nossos resultados, 

pois não se verificam diferenças significativas na PM neste grupo, comparando 

praticantes e não praticantes de actividade desportiva. 

Quanto à proficiência manual, verificamos que na maior parte dos casos, 

existe uma tendência para as crianças praticantes serem mais proficientes com 

ambas as mãos. Porém, apenas se observam diferenças significativas na mão 

esquerda para o escalão etário dos 3 anos e no teste adaptado de proficiência 

manual. Neste caso, a hipótese está de acordo com os nossos resultados.  
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Após a realização deste estudo, julgamos ter deixado em aberto 

algumas possibilidades de pesquisa, que podem ser aproveitadas para futuras 

investigações no âmbito desta problemática: 

 

 

• Aumentar o número da amostra em ambos os grupos. 

 

• Alargar a dimensão geográfica estendendo-a, se possível, a todo o país 

(possibilitando comparações entre Norte/Sul ou litoral/interior). 

 

• Realizar o estudo de uma forma longitudinal, alargando a faixa etária. 

 

• Comparar os grupos, não por idade cronológica mas por idade mental. 

 

• Aprofundar a possível relação entre a PM e o estatuto socioeconómico, em 

ambos os grupos. 

 

• Avaliar de forma mais consistente o desenvolvimento da preensão. 

 

• Aprofundar a comparação entre os dois grupos, considerando a 

consistência da PM. 

 

• Avaliar os efeitos de um programa de actividades desportivas no 

desenvolvimento da PM e da proficiência manual em grupos SD e DN.  

 

• Comparar a PM e a proficiência manual de crianças portadoras de SD 

praticantes com não praticantes de actividade desportiva. 
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Anexo I – Ficha de registo de dados pessoais 
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Anexo II – The Erhardt Developmental Prehension 
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