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Introdução e objetivos: Ao alcançar e apreender o objeto, os lactentes
descobrem novas formas de explorá-lo como arranhar, levar a boca, agitar,
girar e à medida que a coordenação dos membros superiores se desenvolve,
a atividade manipulativa torna-se mais complexa. Assim, os objetivos do
estudo são, verificar os ajustes distais durante o alcance e as ações
exploratórias manuais de lactentes em situação de vulnerabilidade entre 6 a
9 meses de idade e comparar com seus pares não vulneráveis.

Métodos: Estudo transversal, comparativo, composto por amostragem de
conveniência. Participaram 16 lactentes de 6 a 9 meses de idade distribuídos
igualmente em 2 grupos: vulnerável (GV) e controle (GC). Foi utilizado uma
câmera qualitativa do sistema Qualisys Motion Capture System. Um objeto
maleável foi apresentado na linha média do corpo do lactente durante dois
minutos. No primeiro minuto foi avaliado o alcance manual e no segundo
minuto, foi permitido ao lactente explorar livremente o brinquedo. Assim, as
ações exploratórias e os ajustes distais foram categorizados. Estudo
aprovado pelo Comitê de Ética Institucional (19400113.5.0000.5504).

Resultado: Foram analisados 55 alcances e seus ajustes distais no GV.
Destes 43,63% foram com a mão na vertical, aberta (87,27%) e 89,09%
realizaram a preensão do objeto. No GC, foram considerados 80 alcances, os
quais 47,5% ocorreu com a mão vertical, 62,5% aberta e 82,5% obtiveram
sucesso na preensão. Quanto as ações exploratórias manuais, o GV realizou
63 ações (M=7,87 ações por lactente) e a ação com maior frequência foi a
Transfere (23,8%). O GC apresentou 54 ações e a principal foi Gira com
22,22%.

Discussão e conclusão: Os ajustes distais no GV foram mais eficientes.
Nas ações exploratórias do GV houve maior variabilidade entre as categorias
de exploração. Ambos os grupos realizaram com maior frequência ações
como “Transfere” e “Gira”, que são ações mais maduras e que causam
menos espetáculo, mas que permite maior contato com o objeto para



explorar suas propriedades físicas. Assim, parece que a vulnerabilidade
social não foi capaz de impactar negativamente no desenvolvimento das
habilidades manuais.
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