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Introdução: Diversos fatores intrínsecos (como a idade, peso e maturação do sistema nervoso central) e extrínse-
cos (como a força da gravidade e a postura do lactente) influenciam a habilidade de alcance manual. Especificamente 
com relação aos fatores intrínsecos algumas populações de risco tem aumentado a prevalência nos últimos anos, 
como os prematuros nascidos com baixo peso ao nascer, e a investigação de como este fator influencia nas habili-
dades motoras precoces de lactentes torna-se necessária. Porém não foram encontrados estudos que abordassem 
como se comporta o alcance manual nessa população. Objetivo: Analisar a influência do muito baixo peso ao 
nascer no alcance manual de lactentes aos 6 meses de idade corrigida. Métodos: Trata-se de um estudo trans-
versal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UnB (protocolo número 064/12). A amostra foi composta por 36 
lactentes divididos em 2 grupos: a)15 prematuros com Muito Baixo peso (<1500g); b) 21 lactentes a termo com Peso 
Adequado ao nascimento (>2500g), para compor o grupo controle. A avaliação ocorreu aos 6 meses de idade dos 
lactentes e para os lactentes prematuros considerou-se a idade corrigida. Para a avaliação do alcance os lactentes 
permaneceram sentados em uma cadeira com encosto a 50º de inclinação. O objeto era oferecido na linha media dos 
lactentes durante 2 minutos. Os movimentos de alcance foram analisados cinematicamente por meio de um marcador 
posicionado nos punhos dos lactentes. Utilizou-se o  Sistema de Análises de Movimento Qualysis para a análise das 
seguintes variáveis: Índice de Retidão, Velocidade Inicial, Velocidade de Pico e Unidade de Movimento. A comparação 
entre os grupos foi realizada utilizando-se o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. A significância adotada para 
todas as análises foi de 5% (p<0,05). Resultados: Na comparação entre os grupos foram encontradas diferenças 
significativas nas variáveis: Índice de Retidão (p<0,000) com mediana maior no grupo Peso Adequado; Velocidade Ini-
cial (p=0,001) e Velocidade de Pico (p=0,005) nas quais o grupo Muito Baixo Peso apresentou maiores valores. Con-
clusão: Apesar do grupo Muito Baixo Peso terem apresentado um alcance manual com velocidade inicial e de pico 
mais rápida, também realizaram alcances mais tortuosos e sem ajustes durante a trajetória, sugerindo um alcance 
pouco fluente e eficiente. Essas características cinemáticas do alcance manual podem ser  consequentes de déficits 
importantes de massa magra, do subdesenvolvimento cerebelar e por hipertonia de cintura escapular frequentes em 
lactentes prematuros com muito baixo peso ao nascer.
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