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Introdução. A postura sentada independentemente torna o lactente mais funcional, permitindo a ele alcançar e 
explorar os objetos e o ambiente. Determinadas orientações corporais podem favorecer a emergência de habilidades 
motoras como o alcance manual. No entanto, não há evidências na literatura sobre qual das posturas sentada (em 
anel ou a 90º de flexão de quadril, joelho e tornozelo) pode favorecer o alcance. Objetivo. Verificar a influência da 
postura sentada em anel e a 90º de flexão na frequência do movimento de alcance em lactentes a termo entre 6 – 8 
meses de idade. Método. Participaram deste estudo transversal 18 lactentes saudáveis, nascidos a termo (39,25 
semanas±1,02), com peso adequado para a idade gestacional (3kg±0,31) e Apgar igual ou maior que 7 e 8 no primeiro 
(9±0,66) e no quinto minutos (9,91±0,2), respectivamente. Foram avaliados 6 lactentes em cada grupo de idade:  6 
lactentes aos 6 meses (25,08±0,56), aos 7 meses (28,28±0,44) e aos 8 meses (32,48±0,49). O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Seres Humanos da Universidade Federal de São Carlos (CAAE: 49108815.1.0000.5504). Os 
lactentes foram distribuídos aleatoriamente na postura sentada em anel e na postura sentada a 90º de flexão. Para es-
timular o alcance um objeto atrativo (maleável ou rígido), foi apresentado na linha média do corpo do lactente e nas dia-
gonais (aproximadamente a 45º da linha média à direita e à esquerda), por 40 segundos em cada direção, totalizando 
2 minutos cada postura. Os lactentes foram estabilizados nas posturas sentadas de acordo com o nível de controle de 
tronco apresentado, por meio da avaliação Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo). A variável considerada 
foi frequência do movimento de alcance. Foi realizada a análise descritiva por meio de frequência e valores médios. 
Resultados. Observou-se maior frequência de alcance na postura sentada à 90º de flexão dos membros inferiores 
aos 6 (8±6,9) e 7 (9,1±3,4) meses de idade. Entretanto, aos 8 meses observou-se menor frequência de alcance nesta 
postura (7,8±5,3). Conclusão. A postura sentada à 90º de flexão favoreceu o alcance em lactentes aos 6 e 7 me-
ses de idade. No entanto, aos 8 meses, devido a maior variabilidade de movimentos que o lactente apresenta em seu 
repertório motor, possivelmente, as diferentes posturas sentadas não influenciaram a frequência do movimento de 
alcance. Terapeutas clínicos podem utilizar a postura sentada à 90º de flexão como estratégia de intervenção precoce 
para favorecer o alcance manual em lactentes de risco.
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