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RESUMO 

 

Introdução: O alcance manual é definido como a extensão do membro superior em 

direção ao objeto, sendo finalizado quando a mão toca o mesmo, podendo, nos bebês pré-

termos e a termos, ser influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos. Objetivo: realizar 

uma revisão de literatura abordando possíveis alterações que podem ocorrer no alcance 

manual de bebês pré-termos quando comparados aos a termos e o que pode influenciar 

positivamente e negativamente no desenvolvimento desta habilidade. Métodos: Realizado 

revisão sistemática da literatura, nas bases de dados Medline/Pubmed, Medline/BVS, 

Lilacs/BVS, utilizando estudos do tipo observacionais (transversais e caso-controle) e 

experimentais (ensaios clínicos aleatórios, randomizados ou quase randomizados) publicados 

entre janeiro de 2010 e janeiro de 2017. Resultados: Os fatores intrínsecos ao lactente, como a 

prematuridade e o baixo peso ao nascer podem influenciar na aquisição da habilidade do 

alcance manual. Para facilitar a aquisição desta habilidade foi encontrado que os fatores 

extrínsecos, como o treino da prática do alcance, o tamanho do objeto a ser ofertado e o peso 

adicional, influenciam na melhor aquisição do alcance. Conclusão: Os lactentes pré-termo 

e\ou considerados de risco poderão se beneficiar da prática precoce do alcance, e esta poderá 

ser utilizada como estratégia de intervenção para a aquisição e para o aprimoramento da 

habilidade no período de seu desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: alcance manual, recém-nascido de baixo peso, peso adicional, prematuro 
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ABSTRACT 

 

 Introduction: The manual range is defined as the extension of the upper limb 

towards the object, being finalized when the hand touches it, being able to be influenced by 

intrinsic and extrinsic factors in the preterm babies and the terms. Objective: to perform a 

literature review addressing possible changes that may occur in the manual reach of preterm 

infants when compared to terms and what may positively and negatively influence the 

development of this ability. Methods: A systematic review of the literature using the 

observational (transverse and case-control) and experimental studies (randomized, 

randomized or quasi-randomized clinical trials) was performed in the Medline / PubMed, 

Medline / BVS, Lilacs / published between January 2010 and January 2017. Results: Infants' 

intrinsic factors such as prematurity and low birth weight may influence the acquisition of the 

manual reach ability. To facilitate the acquisition of this ability, it was found that extrinsic 

factors, such as training of the practice of the scope, the size of the object to be offered and 

the additional weight, influence the best acquisition of the reach. Conclusion: Preterm and / or 

at-risk infants may benefit from early practice of reaching, and this can be used as an 

intervention strategy for acquisition and skill enhancement in the developmental period. 

 

Keywords: manual range, low birth weight, additional weight, preterm. 
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INTRODUÇÃO 

 A prevalência de nascimentos pré-termo nos Estados Unidos aumentou de 9,5%, em 

1981, para 12,7%, em 2005, mantendo-se em 2010 na faixa de 12 a 13%, enquanto que na 

Europa estes valores variam entre 5 e 9%. Em estudos de base populacional no Brasil foram 

observados o aumento de nascimentos prematuros onde a taxa de bebês nascidos pré-termo 

variou de 3,4 a 15% nas regiões Sul e Sudeste, entre 1978 e 2004. Na região Nordeste, 

pesquisas realizadas entre 1984 e 1998 mostraram taxas de 3,8 a 10,2%, com tendência de 

aumento. Não foram encontrados estudos das regiões Norte e Centro-Oeste. Bettiol, Barberi e 

Silva (2010) completam que há uma clara evidência de elevação das taxas de nascimento 

prematuro no país, a qual não é confirmada por dados do Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC), que mostra taxas mais baixas1.  

 O bebê é considerado como pré-termo, segundo a American Academy of Pediatrics e a 

American College of obstetricians and Gynecologists, quando o mesmo nasce com idade 

gestacional (IG) inferior a 37 semanas, calculada a partir do primeiro dia do último ciclo 

menstrual2.  Assim sendo o bebê será a termo ao nascer com IG superior a 37 semanas. 

 Os lactentes pré-termo podem apresentar distúrbios no desenvolvimento da linguagem 

e motor, e menor capacidade na função das mãos, incluindo a realização com eficácia menos 

satisfatória das habilidades de alcançar e apreender objetos, quando comparados aos lactentes 

a termo3. 

O alcance manual é definido como a extensão do membro superior em direção ao 

objeto, sendo finalizado quando a mão toca o mesmo. Na literatura, o alcance manual de 

lactentes a termo está bem evidenciado. Inicia-se no 3º ou 4º mês com um trajeto sinuoso e 

vários picos de acelerações e desacelerações da mão, evidenciando um movimento menos 

fluente. Aos seis meses, os lactentes parecem ajustar o alcance de acordo com o 

posicionamento e as características físicas do objeto, como a distância que ele se encontra do 

membro superior, seu tamanho e maleabilidade, demonstrando planejamento para realização 

do alcance. Por volta do 8º e 9º mês a trajetória da mão se torna mais retilínea3, 4, 5, 6.  

Com o desenvolvimento desta habilidade, o alcance é realizado cada vez mais com a 

orientação da mão verticalizada, maior frequência de alcances com a mão aberta e maior 

quantidade de apreensão do objeto. Além disso, a frequência de alcances unimanuais aumenta 

gradualmente quando comparados aos bimanuais3, 6. 
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Estudos demonstram que lactentes pré-termo desenvolvem esta habilidade de forma 

diferente dos que nasceram a termo. Nos prematuros ocorre menos preensão com sucesso, 

uma menor velocidade, com mão mais horizontalizada, maior índice de ajuste, mais unidades 

de movimento e piora na qualidade do alcance. Isto pode ocorrer devido a uma coordenação 

motora e visuo-motora inferior se comparada aos recém-nascidos a termo e a um déficit de 

informações sensoriais5, 8. 

A avaliação do alcance manual em diferentes populações é essencial para observar 

como esses lactentes interagem com o meio externo de forma voluntária6, assim como a 

avaliação de quais fatores influenciam esta habilidade. O alcance pode ser influenciado por 

fatores intrínsecos, que referem-se às condições orgânicas do indivíduo e fatores extrínsecos, 

que referem-se aos fatores ambientais7, 9. 

Em virtude da necessidade de se saber mais sobre o alcance manual de populações de 

lactentes nascidos pré-termos e a termos, o objetivo do presente estudo foi realizar uma 

revisão de literatura abordando possíveis alterações que podem ocorrer no alcance manual de 

bebês pré-termos quando comparados aos a termos e o que pode influenciar positivamente e 

negativamente no desenvolvimento desta habilidade. 
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MÉTODOS 

 O presente trabalho faz uma revisão sistemática da literatura existente, onde os estudos 

foram selecionados por meio de busca eletrônica nas bases de dados Medline/Pubmed, 

Medline/BVS, Lilacs/BVS. A estratégia de busca nas bases de dados eletrônicas incluiu 

pesquisas publicadas nos últimos 7 anos (janeiro de 2010 a janeiro de 2017), nos idiomas 

português e inglês. Foram incluídos estudos observacionais (transversais e caso-controle) e 

experimentais (ensaios clínicos aleatórios, randomizados ou quase randomizados). Foram 

excluídos estudos do tipo revisão de literatura ou sistemática e relatos de caso. Foram 

considerados somente estudos que avaliaram o desenvolvimento motor e/ou o alcance manual 

de lactentes prematuros e a termos sem nenhum déficit cognitivo, motor ou síndromes 

associadas. 

 A pesquisa na literatura se decorreu no período entre agosto e outubro de 2017. Os 

descritores utilizados nas bases de dados foram escolhidos mediante consulta aos Descritores 

em Ciência da Saúde (DeCS): “alcance manual, recém-nascido de baixo peso, peso adicional, 

prematuro” e seus correspondentes na língua inglesa “manual range, low birth weight, 

additional weight, preterm”. 

 Para extração dos dados dos estudos foi preenchido um quadro que incluía as 

seguintes informações: identificação do estudo (autores e tipo de estudo), ano de publicação, 

amostra e suas características (idade gestacional e peso ao nascer), objetivos, desenho 

metodológico, variáveis analisadas e desfechos. 
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RESULTADOS 

 A busca eletrônica da literatura encontrou 130 artigos sendo que somente 11 foram inclusos na revisão de acordo com os critérios de 

elegibilidade. Os estudos inclusos nesta revisão foram publicados entre os anos de 2010 e 2016 sendo 2 na língua inglesa e 9 na portuguesa. 

Foram excluídos 119 estudos por diversos motivos, tais como, por não estarem dentro do tempo cronológico estipulado, não estarem disponíveis 

na versão completa nas bases de dados e pela população do estudo apresentar algum distúrbio cognitivo, motor ou síndromes. O quadro 1 

apresenta os estudos analisados na presente revisão, além dos principais desfechos avaliados e seus principais resultados/conclusões. 

Quadro 1 – Apresentação dos artigos  

Artigo 

(Autor, ano) 

Tipo de Estudo 

Amostra Objetivo Variável de Desfecho Desfecho 

Artigo 110 (Greco 

ALR, 2016) 

Estudo 

observacional-

transversal 

 

Participaram 

do estudo 55 

lactentes 

nascidos a 

termo com 

idade entre 

seis e nove 

meses. 

Identificar o 

nível de controle 

de tronco e 

relacionar o 

nível do 

controle de 

tronco com o 

alcance manual. 

O instrumento de avaliação Segmental 

Assessment of Trunk Control (SATCo) foi 

utilizado para avaliar o nível de controle de 

tronco dos lactentes e para avaliar o 

desempenho motor grosso foi utilizada a 

Alberta Infant Motor Scale (AIMS). Para 

avaliação do alcance manual as variáveis 

analisadas foram: frequência de alcances 

uni e bimanuais, frequência de apoio de 

tronco na cadeira, preensão, nível de 

controle de tronco, e cinemáticas: duração 

do movimento, pico de velocidade, 

velocidade média, índice de desaceleração 

e unidades de movimento. 

Houve diferença significativa do nível de 

controle de tronco entre as idades seis e 

oito meses, seis e nove meses, sete e oito 

meses, e sete e nove meses. Não foi 

observada relação entre os parâmetros 

cinemáticos e os níveis de controle de 

tronco apresentado em cada idade. 

Observou-se maior frequência de alcances 

com médio apoio de tronco para os bebês 

aos seis e sete meses de idade. Aos oito e 

nove meses, houve maior frequência de 

alcances realizados sem apoio de tronco. 

Não houve relação entre o nível de 

controle de tronco avaliado pela SATCo e 

a quantidade de apoio na cadeira durante a 

realização do alcance para nenhuma das 

idades. 
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Artigo 

(Autor, ano) 

Tipo de 

Estudo 

Amostra Objetivo Variável de Desfecho Desfecho 

Artigo 211 

(Fonseca 

MV, 2015) 

Estudo 

transversal 

explicativo e 

quase 

experimental

. 

Grupo baixo peso: 35 

lactentes com idade 

gestacional entre 32 e 

36 semanas e com 

peso ao nascer entre 

1500 e 2500g. Grupo 

a termo: 23 lactentes 

com idade gestacional 

entre 38 e 42 semanas 

e com peso ao nascer 

superior a 2500g. 

Investigar como 

ocorre o alcance em 

lactentes prematuros 

com baixo peso ao 

nascer e qual o efeito 

do peso adicional no 

alcance dessa 

população. 

Foram analisadas as variáveis 

dependentes cinemáticas (índice de 

retidão, velocidade média e unidades 

de movimento) e eletromiográficas 

(ativação muscular e coativação). 

Realizou-se dois procedimentos: P1 

apresentou-se o objeto ao lactente 

por 2 minutos na linha média para 

que o mesmo realize o alcance; P2 

foi realizado nas mesmas condições 

só que com o acréscimo do bracelete 

nos punhos do bebê com peso de 

20% da massa do membro superior. 

Em P1 os lactentes do grupo baixo 

peso ao nascer apresentaram ativação 

muscular menor que os lactentes do 

grupo peso adequado ao nascer. Em P2 

houve aumento da ativação muscular 

de bíceps e tríceps no grupo baixo peso 

ao nascer. Em ambos os grupos o peso 

adicional foi capaz de promover 

alterações nas variáveis cinemáticas do 

alcance. 

Artigo 312 

(Guimarães 

EL, Cunha 

AB, Mira 

DM, Tudella 

E, 2015) 

Ensaio 

clínico 

controlado. 

Dezesseis bebês com 

3 meses de idade em 2 

grupos: grupo 

experimental -

lactentes pré-termo 

(<34 semanas de 

idade gestacional) 

com baixo peso ao 

nascer (<2500g) e 

grupo controle - 

lactentes a termo (>37 

semanas de idade 

gestacional) com peso 

adequado (>2500g). 

Investigar a 

influência do 

treinamento de curta 

duração nos ajustes 

distais do alcance em 

recém-nascidos 

prematuros com 

baixo peso ao nascer 

e compará-los com 

os recém-nascidos a 

termo.  

 

Os bebês foram submetidos a duas 

avaliações realizadas em um único 

dia: pré-treinamento (2 minutos) e 

pós-treinamento (2 minutos). O 

grupo experimental (prematuro) 

recebeu uma sessão de treinamento 

de prática em série e o grupo 

controle (a termo) recebeu uma 

sessão de treinamento social. 

 

Os lactentes pré-termo apresentaram 

mais alcances com mão semi-aberta e 

oblíqua em comparação com os bebês 

a termo e o treinamento de curto prazo 

aumentou mais o número de alcances 

que obtiveram contato com o objeto.  

 



9 
 

Artigo 

(Autor, ano) 

Tipo de 

Estudo 

Amostra Objetivo Variável de Desfecho Desfecho 

Artigo 413 

(Oliveira 

ALS, 2015) 

Estudo 

transversal 

correlacional

-causal 

Consistiu em 57 

lactentes divididos em 

3 grupos conforme o 

peso: GBP - 21 

prematuros com baixo 

peso ao nascer 

(<2500g); GMBP - 15 

prematuros com muito 

baixo peso (<1500g); 

GPA - 21 bebês a 

termo com peso 

adequado ao nascer 

(>2500g). E estes 

mesmos foram 

alocados em 3 grupos 

conforme a idade 

gestacional: GPT – 25 

prematuros tardios (32 

a 36 semanas); GMP – 

11 muito prematuros 

(28 a 32 semanas); 

GAT – 21 lactentes a 

termo (>37 semanas). 

Analisar a influência 

do peso ao nascer e 

da prematuridade no 

alcance manual de 

lactentes aos 6 meses 

de idade corrigida. 

Avaliado o comportamento motor 

grosso dos lactentes através da escala 

Alberta Infant Motor Scale (AIMS). 

As variáveis do alcance analisadas 

foram o índice de retidão, índice de 

ajuste, velocidade inicial, média e de 

pico, unidades de movimento. 

Os lactentes Prematuros Tardios e de 

Baixo Peso possuem o alcance 

semelhante. Os lactentes de Muito 

Baixo Peso e Muito Prematuro 

apresentaram o alcance de forma mais 

rápida, pouco fluente e sem ajustes 

durante a trajetória. Em relação ao 

desenvolvimento motor, os grupos de 

lactentes de Muito Baixo Peso e Muito 

Prematuro tiveram um risco relativo 

alto para atrasos motores. 

Artigo 514 

(Soares DA, 

2014) 

Ensaio 

clínico 

36 lactentes com 

média de idade 

gestacional de 35,3 

semanas e 

apresentavam no dia 

Verificar o efeito da 

prática de alcance de 

única sessão e curta 

duração sob 

diferentes condições 

Os lactentes foram alocados em 3 

grupos: grupo de prática em blocos; 

grupo de prática seriada e grupo 

controle. O experimento consistiu em 

avaliar o alcance dos lactentes em 

Os principais achados ocorreram no 

grupo de prática seriada onde houve 

aumento do número de alcances do pré 

para o pós-teste. No pré-teste, esses 

lactentes realizaram apenas alcances 
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Artigo 

(Autor, ano) 

Tipo de 

Estudo 

Amostra Objetivo Variável de Desfecho Desfecho 

controlado 

randomizado

. 

da avaliação 16,7 

semanas de idade 

cronológica 

de interferência 

contextual no 

comportamento de 

alcance em lactentes 

pré-termo tardios no 

período de aquisição 

dessa habilidade. 

um pré-teste, pós-teste e teste de 

retenção, sendo o treino (4 minutos) 

feito entre o pré-teste (2 minutos) e o 

pós-teste (2 minutos). E o teste de 

retenção (2 minutos) 

aproximadamente 24h após o treino. 

unimanuais; no pós-teste, o grupo de 

prática seriada aumentou a proporção 

de alcances bimanuais com relação ao 

pré-teste. Tais mudanças não foram 

mantidas até o dia seguinte. Não houve 

diferença entre os 3 grupos. 

Artigo 615 

(Braga NSV, 

2013) 

Estudo 

transversal 

Participaram 4 

lactentes pré-termo 

com baixo peso ao 

nascer aos 6 meses de 

idade corrigida. 

Verificar a 

influência do peso 

adicional na ativação 

muscular do alcance 

de lactentes 

prematuros com 

baixo peso ao 

nascer. 

Avaliação em dois procedimentos: a) 

linha de base (sem peso adicional); 

b) peso adicional: uso de bracelete 

com peso correspondente a 20% da 

massa total do membro superior do 

lactente. Foi verificada a amplitude 

do sinal eletromiográfico durante os 

alcances em ambos os procedimentos 

nos músculos deltoide, bíceps 

braquial e tríceps braquial no braço 

direito e a co-ativação entre os 

músculos bíceps e tríceps braquial. 

Observou-se aumento no procedimento 

com peso adicional da ativação dos 

músculos bíceps e deltoide e a co-

ativação entre tríceps e bíceps 

diminuiu.  

Artigo 716 

(Guimarães 

EL, 2013) 

Ensaio 

clínico 

controlado 

randomizado 

Participaram 18 

lactentes de ambos os 

sexos, com idade 

gestacional ao 

nascimento entre 29 e 

33 semanas, com 

menos de 2500g. 

Investigar o efeito de 

um treino especifico 

(prática variada 

seriada) de curta 

duração no 

desempenho do 

alcance em lactentes 

pré-termo. 

Os lactentes foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos: 

experimental e controle. Foram 

avaliados até 3 dias depois da 

emergência do alcance. O grupo 

experimental foi submetido a um 

treino de prática variada seriada do 

alcance por 5 minutos e o grupo 

controle a um treino de interação 

O treino influenciou a frequência, os 

ajustes proximais (uni e bimanual) e 

distais (superfície de contato da mão, 

orientação de palma e abertura da mão) 

do alcance manual dos lactentes pré-

termo. Houve aumento da frequência 

de alcances intragrupo e intergrupo, os 

pré-termos apresentaram mais alcances 

unimanuais e bimanuais, mais alcances 
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Artigo 

(Autor, ano) 

Tipo de 

Estudo 

Amostra Objetivo Variável de Desfecho Desfecho 

social. Foram realizadas duas 

avaliações: uma pré e outra pós-

treino com duração de 2 minutos 

cada em ambos os grupos.  

com a mão aberta e com a orientação 

da palma da mão em oblíquo externo 

no pós-treino. Com relação as variáveis 

cinemáticas houve diminuição da 

duração do movimento, do pico de 

velocidade, do número de unidades de 

movimento e aumento no índice de 

ajuste. 

Artigo 817 

(Medeiros 

AMC, 

Oliveira 

IBC, 2013) 

Estudo 

experimental 

e analítico. 

Participaram 90 

recém-nascidos 

prematuros 

distribuídos em 2 

grupos: água (46 

sujeitos) e sacarose 

PA a 12% (44 

sujeitos).  

Investigar a 

existência de 

coordenação mão-

boca e preferência 

manual em recém-

nascidos prematuros 

a partir da 

estimulação 

gustativa. 

Teste com duração de 15 minutos 

subdivididos em 3 períodos de 5 

minutos cada. 

LB1: primeiros 5 minutos, nenhum 

estimulo foi aplicado. 

LB2: segundo momento, estimulação 

gustativa com sacarose em 5 doses 

de 0,2ml a cada minuto. 

LB3: houve observação do bebê sem 

nenhum estímulo durante os 5 

minutos finais. 

Foi observado forte correlação entre a 

frequência e duração dos 

comportamentos das mãos direita na 

região oral e sucção da mão direita na 

LB2, independente do estímulo 

recebido, evidenciando que a 

estimulação aumentou a correlação dos 

comportamentos do lado direito do 

corpo. 

Artigo 918 

(Soares DA, 

Hofsten CV, 

Carvalho 

RP, Tudella 

E, 2012) 

Caso 

controle. 

19 lactentes – 9 pré-

termos e 10 a termos 

com média de idade 

gestacional de 35,6 e 

39 semanas, com peso 

de 2,960g e 3,363g 

respectivamente. 

Investigar as 

mudanças nas ações 

exploratórias 

multimodais de 

lactentes pré-termos 

tardios e comparar o 

desenvolvimento 

dessas ações em 

relação a lactentes a 

O alcance manual foi avaliado aos 5, 

6 e 7 meses de idade (idade corrigida 

para os pré-termos) em 2 situações: 2 

minutos sem peso adicional; 2 

minutos com peso adicional em 

bracelete fixo aos punhos do bebê. 

As ações exploratórias manuais 

foram consideradas como as ações 

realizadas com o uso das mãos do 

Foi possível observar que dos 5 aos 7 

meses de idade houve diminuição de 

frequência na ação deslizar e ganhos 

nas frequências das ações agitar, bater 

com o objeto e girar em lactentes pré-

termo tardios e lactentes a termo, sendo 

o comportamento similar entre os 

grupos, apesar de no grupo pré-termo 

ter existido menor frequência da ação 
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Artigo 

(Autor, ano) 

Tipo de 

Estudo 

Amostra Objetivo Variável de Desfecho Desfecho 

termos. lactente logo após o alcance do 

objeto, com ou sem apreensão do 

mesmo. São elas: deslizar; objeto a 

boca; agitar; bater no objeto; bater 

com o objeto; transferir; girar e 

alternar. 

objeto à boca. 

 

Artigo 1019 

(Frônio JS, 

Andrade e 

Silva LM, 

Gonçalves 

RJ, Chagas 

PSC, Ribeiro 

LC, 2011)  

Estudo 

longitudinal 

prospectivo 

Participaram da 

primeira avaliação (3 

meses de idade) 13 

lactentes nascidos a 

termo e destes apenas 

9 bebês participaram 

das avaliações aos 4 e 

5 meses de idade. 

Verificar a 

frequência de 

alcances no período 

de três a cinco meses 

de idade e se há 

influência da posição 

de apresentação do 

objeto. 

Os lactentes com desenvolvimento 

típico foram avaliados aos três, 

quatro e cinco meses, em supino, 

sendo o objeto apresentado na linha 

média e nas linhas axilares direita e 

esquerda. 

As frequências médias de alcance 

aumentaram do terceiro ao quinto mês 

de vida, os números de alcances na 

linha média aumentaram entre os três 

meses avaliados. Aos 3 meses de idade 

encontrou-se tendência de 

diferenciação entre os alcances nas 

linhas axilares direita e esquerda e na 

linha média. 

Artigo 1120 

(Bottesini 

AS, Silva 

FPS, Tudella 

E, 2010) 

Estudo 

transversal 

Participaram 9 

crianças nascidas a 

termo com idade 

gestacional média de 

39 semanas e peso 

adequado médio de 

3410g. 

Analisar a 

preferência manual 

de crianças ao 

alcançar objetos de 

diferentes tamanhos 

nas idades de 4, 6, 8 

e 36 meses. 

Foram apresentadas as crianças 

quatro objetos de rigidez e tamanhos 

diferentes avaliadas nas idades de 

4,6, 8 e 36 meses. As variáveis 

analisadas foram mão preferida no 

alcance e índice de contribuição para 

o alcance bimanual. 

Observou-se que a mão preferida para 

o alcance no decorrer dos meses foi a 

direita e que apenas aos 6 meses o 

tamanho do objeto influenciou a 

preferência manual: as crianças 

tiveram preferência pela mão direita 

para objetos pequenos e mão esquerda 

para os grandes. Nos alcances 

bimanuais a mão que primeiro toca o 

objeto é a mão mais ativa durante todo 

o movimento de alcançar. 
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DISCUSSÃO 

 Com base nos estudos analisados10-20, podemos destacar que os lactentes pré-termos 

apresentam um atraso na aquisição do alcance em até um mês quando comparados aos a 

termo. Nos prematuros o alcance inicia seu desenvolvimento por volta da 16 semana de idade 

cronológica, enquanto que nos bebês a termo o início do desenvolvimento do alcance ocorre 

por volta da 13 semana de vida.14 

Este atraso pode ser justificado pelo fato que os prematuros apresentam uma maior 

trajetória para tocar o objeto, com um movimento mais tortuoso, com mais acelerações e 

desacelerações e um maior tempo para atingir o objeto após o pico da velocidade que os 

nascidos a termo e com peso adequado, sugerindo que o alcance desses lactentes corresponde 

a um movimento mais imaturo dentro do desenvolvimento típico, correspondente aos 4 meses 

de um lactente nascido a termo.14 Prematuros apresentam um alcance com maior número de 

unidades de movimento em decorrência do déficit de contração muscular que estes lactentes 

podem apresentar por possuírem menor quantidade de massa magra.14 Essas contrações 

musculares pouco efetivas ou descoordenadas refletem em um movimento com mais 

acelerações e desacelerações a fim de compensar este déficit de contração muscular pela 

menor quantidade de fibras musculares.14 Por não terem amadurecidos ou experimentados 

adequadamente as fases iniciais do desenvolvimento da coordenação viso-motora que são 

necessárias para o surgimento do alcance, estes necessitam de mais tempo para coordenar o 

movimento da mão com as informações visuais e proprioceptivas para alcançar 

adequadamente o objeto.14  Acrescenta-se ainda, a possibilidade de se criar a hipótese de que 

estas alterações no alcance manual possam ser os primeiros sinais de problemas no 

desenvolvimento da coordenação olho-mão de lactentes prematuros ou que nasceram com 

baixo peso.14 

No estudo com a população de lactentes nascidos com muito baixo peso13, o atraso na 

aquisição do alcance pode ser justificado pelo fato que estes bebês realizam padrões de 

contração muscular atípicas e de vários grupos musculares ao mesmo tempo, gerando como 

consequência uma contração muscular dessincronizada devido a massa muscular muito 

diminuída, onde estes lactentes realizaram um movimento inicial mais rápido, porém 

impreciso.13 Outro fator dificultador de um movimento harmônico são as evidências de que 

estes lactentes muito prematuros e de muito baixo peso apresentam uma hipertonia transitória 

da musculatura de cintura escapular. Esta hipertonia escapular somada a uma baixa 
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quantidade de massa magra induziu esses lactentes a utilizarem o aumento da velocidade 

inicial como estratégia para conseguirem vencer a retração da escápula e realizar o 

movimento, gerando uma impulsão do braço.13 Associado a esta contração desorganizada a 

nível muscular, há também uma característica estrutural a nível cerebral dos lactentes 

nascidos com muito baixo peso e dos muito prematuros que é o subdesenvolvimento do 

cerebelo que tem como funções o planejamento do movimento, o controle de tônus muscular, 

de destreza manual e automatização de tarefas motoras aprendidas.13 

 Como dito anteriormente, os lactentes prematuros necessitam de mais tempo para 

aprender a executar seus primeiros movimentos de alcance com a prática espontânea, embora 

tenham tido mais tempo interagindo com o ambiente devido o nascimento prematuro.14 

Quando submetidos a um treino de prática do alcance de forma que os movimentos são 

direcionados a um objeto, estes aumentarão a quantidade de alcances realizados 

imediatamente após o treino.14 As repetições da atividade do alcance fornecem experiência 

motora adicional aumentando a motivação dos lactentes a perceber o objeto atrativo e a 

repetir com sucesso contatos da mão com o mesmo.14 Além disso, os estímulos sensoriais 

periféricos, utilizados no treino específico do alcance (tátil, visual e proprioceptivo), 

promovem forte excitação nos neurônios da área cortical que representa a região estimulada, 

podendo ser utilizados para tornar mais fortes as representações somatotópicas no lactente 

melhorando o desempenho da habilidade.16 O treino de curta duração pode ativar a fase de 

“aprendizagem rápida”, favorecendo o desempenho da habilidade, sugerindo que experiências 

sensóriomotoras podem superar limitações intrínsecas próprias da prematuridade.14,16 O treino 

também proporciona o aumento dos alcances bimanuais nos pré-termo, que são resultado de 

esforço e aumento do nível de atividade muscular para direcionar e controlar os braços a fim 

de alcançar o objeto. O uso de ambas as mãos simetricamente potencializa o aumento da 

precisão no alcance de um objeto em movimento.14 

 Também foi observado através desta revisão, que os lactentes guiam seus movimentos 

a partir da informação visual e do tamanho do objeto.19,20 Desta forma, os movimentos dos 

lactentes podem ser adaptativos à restrição da tarefa.10,11,15,19,20 Apresentar o objeto ao lactente 

nas linhas axilares pode fazer com que o mesmo comece a desenvolver o alcance aos 3 meses 

de idade por exigir menos ajustes, menos coordenação e por sofrer menor influência da ação 

da gravidade do que na linha média.19 Objetos de borracha facilitam a apreensão pelo bebê, 

tornando-os mais atrativos para atividades como agitar e bater o brinquedo.20 Estas atividades 
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são dependentes de eventos intrínsecos ao lactente, como a maturação neuromotora, mas 

também podem refletir de circunstancias extrínsecas, como a experiência sensorial.18 

A diferença de tamanho e rigidez dos objetos pode impor uma demanda de precisão na 

tarefa do alcance, onde o processo de refinamento depende das alterações biomecânicas e do 

desenvolvimento da visão binocular, fornecendo melhor informação sobre o tamanho e 

localização espacial do objeto.20 Assim, pode-se inferir que os lactentes percebem 

visualmente o tamanho do objeto e isso gera uma necessidade de ajustes, pois objetos 

pequenos exigem alcances com maior precisão, maior controle e coordenação dos braços.20 

Outro fator que influenciaria o alcance manual seria a adição de peso adicional em 

bracelete nos punhos dos lactentes.11,15 A adição de peso entre 10% a 20% da massa do 

membro superior do lactente proporciona efeito facilitador, perturbador e estabilizador sobre 

as variáveis cinemáticas e temporais do alcance, mas não influencia as variáveis exploratórias, 

visto que o bebê humano é capaz de discriminar o peso de objetos com as mãos desde recém-

nascido, e os objetos a eles ofertados são capazes de estimular mecanorreceptores presentes 

nas mãos quando apreendidos, sendo suficientes para eliciar a frequência das ações 

exploratórias.11,18 

O peso adicional é capaz de influenciar as contrações e sinergias musculares durante o 

alcance, intensificando-as, uma vez que o lactente precisa realizar o movimento vencendo 

uma restrição extrínseca imposta ao movimento.15 O peso influencia no maior nível de força, 

visto que ocorre a diminuição da ativação do tríceps enquanto que o bíceps e deltoide 

aumentam sua ativação gerando aumento da velocidade média do braço.15 Ao fornecer ao 

lactente informações proprioceptivas e táteis, o acréscimo de peso na região distal do braço 

aumenta a necessidade de estabilização dos músculos do ombro, que por sua vez precisam de 

mais força para vencer as alterações mecânicas causadas pelo acréscimo de peso e permitir a 

realização do movimento.15 

O uso do peso adicional pode ser usado em intervenções fisioterapêuticas precoces 

quando se desejar alcançar um aumento no recrutamento de fibras musculares para realização 

do alcance manual.11,15,18 É possível sugerir a utilização do peso adicional como ferramenta de 

intervenção visando efeitos agudos e objetivos bem definidos relacionados à velocidade, 

unidade de movimento e ativação muscular.11,15,18 Entretanto, seu uso pode não ser indicado 

se o objetivo for relacionado à sucesso na preensão.11,15,18 
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Com relação ao nível de controle de tronco, este não influencia o alcance quando os 

lactentes já são capazes de sentar independentemente.10 Ao apoiar o tronco em uma cadeira 

reclinada a 45º, aqueles lactentes que apresentam maior controle de tronco, apresentariam 

menor apoio na cadeira durante a execução do movimento de alcance.10 Assim, este 

comportamento poderia estar associado com o melhor controle de tronco intrínseco 

apresentado pelo lactente.10 Entretanto, lactentes que recebem suporte torácico e pélvico até a 

idade do sentar independente demonstram melhor desempenho do alcance.10Após adquirirem 

o sentar independente, os suportes fornecidos não proporcionaram benefícios significativos no 

alcance manual como ocorreu antes da emergência do sentar, sendo constatado que a 

existência de um efeito da orientação corporal ocorre apenas na emergência do alcance 

manual, por volta dos 3 e 4,5 meses de idade.10,21,22 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na análise dos artigos da presente revisão da literatura, podemos destacar 

que os lactentes pré-termo e\ou considerados de risco apresentam um atraso na aquisição da 

habilidade do alcance manual, e estes bebês poderão se beneficiar da prática precoce do 

alcance, associada ou não a outros fatores, como o tipo e tamanho do objeto ofertado ou o uso 

do peso adicional, e esta poderá ser utilizada como estratégia de intervenção para a aquisição 

e para o aprimoramento da habilidade de alcance no período de seu desenvolvimento.  

Estudos como este poderão aumentar a compreensão dos profissionais de saúde sobre 

qual a melhor forma de intervir, adaptar o ambiente e adequar as demandas da tarefa, 

prevenindo e\ou minimizando os possíveis efeitos negativos da prematuridade. 
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