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Desenvolvimento apendicular de lactentes pré-termos com 9 
meses de idade cronológica

Motor development in nine-month-old preterm infants
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Resumo
Os membros superiores realizam im-

portantes funções para os seres humanos 
desde a infância até a vida adulta. Esta 
pesquisa objetivou avaliar a função e o 
desempenho apendicular de lactentes 
pré-termos. Avaliou-se motricidade fina e 
grossa de sete crianças prematuras com 
nove meses de idade cronológica e ida-
de corrigida de sete meses (43%) e oito 
meses (57%). Naquelas com idade corri-
gida de sete meses observou-se suspeita 
de atraso; nas com oito meses não houve 
alteração. Os resultados sugerem que a 
prematuridade pode influenciar o desen-
volvimento motor apendicular, entretanto 
essa influência pode ou não diminuir com 
avanço da idade cronológica. 

Palavras Chave: Desenvolvimento 
infantil, Desempenho psicomotor, Pre-
maturo, Avaliação

Abstract

The arms carry out important func-
tions for humans from infancy to adult-
hood. This study aimed to evaluate the 
function and performance of appendicu-
lar preterm infants. We evaluated fine 
motor skills of seven children born pre-
term with nine months of chronological 
age and corrected age of seven months 
(43%) and eight months (57%). Those 
with a corrected age of seven months 
there was suspicion of delay in the eight 
months with no change. The results sug-
gest that prematurity may influence the 
fine-motor development, however this 
influence may or may not decrease with 
advancing chronological age. 

Key words: Child development, 
Psychomotor performance, Infant pre-
mature, Evaluation 

Introdução
O nascimento prematuro represen-

ta um fator de risco para o desenvolvi-
mento motor normal de lactentes porque 
na maioria das vezes esta associada a 
problemas neonatais, como hemorra-
gia intraventricular, hipóxia, baixo peso 
ao nascimento e outras intercorrências 
neurológicas, que de acordo com a in-
tensidade e duração podem resultar em 
seqüelas permanentes que futuramente 
vão interferir na vida da criança(1). 

O desenvolvimento motor é um pro-
cesso de mudanças que ocorre conforme 
a maturação do sistema nervoso cen-
tral (que se inicia durante a vida intra-
uterina por volta do sexto mês de vida 

e intensifica-se após o nascimento) e é 
influenciado por fatores ambientais e 
biológicos(2,3,4). 

O desenvolvimento apendicular é 
um dos mais importantes, pois através 
das mãos, do tocar e sentir que o lactente 
inicia a descoberta do mundo(5). Além de 
manipular objetos, as mãos contribuem 
para o equilíbrio, coordenação e intera-
ção social (2).

A primeira habilidade motora ob-
servada no recém-nascido no desenvol-
vimento apendicular é o alcance, onde 
primeiramente o objeto é localizado 
através da visão e seguido pela movi-
mentação dos braços é alcançado(6). 

Após o desenvolvimento da capa-
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cidade motora de alcançar, inicia uma 
nova etapa, a preensão palmar voluntá-
ria, onde o lactente agarra o objeto com 
toda a mão(6). Esta etapa é caracteriza-
da por uma série de mudanças, onde 
inicialmente o lactente agarra o objeto 
devido à presença de reflexos táteis e 
proprioceptivos, ou seja, os dedos se fe-
cham à medida que algo toca a palma da 
mão, e mais tarde, em torno do 4° mês 
de idade, o polegar e os dedos começam 
a trabalhar de forma voluntária e inde-
pendente(7). 

Por ultimo os lactentes desenvolvem 
a habilidade de manipular os objetos, 
estando esta inteiramente relacionada à 
capacidade dos membros superiores de 
atravessar a linha média, a percepção vi-
sual e a coordenação bi manuais. Quan-
do o lactente é capaz de se manter senta-
do sem apoio às mãos ficam livres para 
explorar o ambiente e assim melhorar a 
destreza manual(6). 

Considerando a prematuridade um 
fator de risco para o desenvolvimento 
motor, e o impacto do prejuízo das ati-
vidades apendiculares, este estudo obje-
tivou avaliar a função e o desempenho 
apendicular de lactentes pré-termos.

Materiais e Métodos
A presente pesquisa só foi iniciada 

após aprovação do Comitê de Ética e 
Pesquisa com Seres Humanos – UNI-
GRAN (Centro Universitário da Grande 
Dourados) da cidade de Dourados - MS, 
aceitação e assinatura do termo de con-
sentimento livre e esclarecido pelos res-
ponsáveis dos sujeitos da pesquisa.

A amostra foi recrutada através do li-
vro de registro de internação em Unida-
de de Terapia Intensiva Neonatal do ano 
de 2007, nascimento entre Setembro e 
Outubro, de um hospital conveniado ao 
Sistema Único de Saúde da cidade de 
Dourados - MS.

Como critério de inclusão respeitou-
se pré-termo com idade gestacional aci-
ma de 28 semanas e peso ao nascimento 
entre 1.500 a 2.500 gramas e residissem 
na cidade de Dourados – MS. Como 
critério de exclusão crianças que apre-
sentavam déficits neurológicos e senso-
riais (visual e auditivo), malformações e 
recém-nascidos indígenas.

Participaram da pesquisa sete lac-

tentes pré-termo com 9 meses de idade 
cronológica com idade gestacional entre 
33 e 36 semanas, e idade corrigida de 7 
e 8 meses.

O lactente teve suas habilidades mo-
toras avaliadas de acordo com a Escala 
Desenvolvimento de Denver nos itens 
motricidade fina e grossa de acordo com 
a idade corrigida de cada indivíduo.

Na avaliação utilizou materiais 
como, cubos e copos de plástico, brin-
quedos coloridos. Cada resposta do teste 
foi avaliada separadamente e classifica-
da como: normal, quanto a criança rea-
liza ou se recusa a realiza a tarefa que 
menos de 50% das crianças realizam 
com a mesma faixa etária; cautela, quan-
to a criança não realiza a atividade que 
50% a 90% das crianças executam com 
a mesma idade; atraso, quando a criança 
não realiza mais de 90% das atividades 
propostas para sua idade.

Ao final foi realizada a contagem 
das respostas sendo classificado como 
normal, quando não há nenhuma res-

posta atraso ou no máximo uma resposta 
cautela, e suspeita de atraso, quando há 
mais de duas respostas cautela ou atraso.

Resultados
Foram avaliados sete crianças todas 

do sexo masculino com idade cronoló-
gica de 9 meses e nascidas com idade 
gestacional entre 33 e 36 semanas, sen-
do 57% das crianças com sete meses de 
idade corrigida e 43% com oito meses 
de idade corrigida.

Os itens destacados nas tabelas re-
presentam a atividade executada por 
90% das crianças com mesma idade. 

As crianças avaliadas com sete meses 
de idade corrigida realizaram as ativida-
des apresentadas na tabela 1. Dos quatro 
itens destacados, três não apresentaram 
resultados positivos, sendo considerado 
suspeita de atraso. 

Os lactentes avaliados com oito 
meses de idade corrigida realizaram as 
atividades apresentada na tabela 2. Dos 

Tabela 1 - Quantidade e porcentagem de crianças que realizam as atividades da escala de Den-
ver nos aspectos motricidade fina e grossa em indivíduos com 7 meses de idade corrigida. Os 
itens destacados indicam que 90% das crianças nesta idade devem realizar essas atividades.

Atividades Realiza Não Realiza

Motor fino adaptativo N % N %

Bate dois cubos seguros nas mãos 0 0,0 3 100

Preensão com polegar / dedos 3 100 0 0,0

Pega 2 cubos 3 100 0 0,0

Passa cubos 1 33,33 2 66,66

Junta uva passas 1 33,33 2 66,66

Procura fio de lã 1 33,33 2 66,66

Motor Geral

Fica em pé com apoio 2 66,66 1 33,33

Tabela 2 - Quantidade e porcentagem de crianças que realizam as atividades da escala de Den-
ver nos aspectos motricidade fina e grossa em indivíduos com 8 meses de idade corrigida. Os 
itens destacados indicam que 90% das crianças nesta idade devem realizar essas atividades

Atividades Realiza Não realiza

Motor fino adaptativo N % N %

Bate dois cubos seguros nas mãos 3 75 1 25

Preensão com polegar / dedos 4 100 0 0,0

Pega dois cubos 4 100 0 0,0

Motor Geral

Fica em pé com apoio 2 50 2 50

Movimenta-se para sentar 1 25 3 75

Impulso para ficar em pé 4 100 0 0,0
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dois itens destacados, somente um não 
foi realizado, porém itens em que 50% 
das crianças avaliadas não realizaram, 
segundo a escala, não podem ser consi-
derados uma suspeita de atraso. 

Na tabela 3 pode-se verificar a idade 
gestacional (IG), o peso ao nascimento, 
a classificação do peso. As crianças de 
sete meses de idade corrigida, que apre-
sentaram suspeita de atraso apendicular, 
foram consideradas adequadas para a 
idade gestacional (AIG). Já as com oito 
meses de idade corrigida, em que não 
observou nenhuma alteração motora, fo-
ram classificadas pequenas para a idade 
gestacional (PIG) e grandes para a idade 
gestacional (GIG). 

Discussão
O atraso no desenvolvimento apendi-

cular pode ocorrer em conseqüência do 
pobre controle postural da criança pre-
matura, pelo desequilíbrio entre tônus 
flexor e extensor. O controle postural é 
um pré-requisito para a coordenação dos 
movimentos dos membros superiores. 
Quando a criança apresenta um adequa-
do controle postural, suas mãos ficam 
livres para explorar o ambiente(8). 

Contrapondo o exposto anterior, 
Campos et al 2007(9), afirmam que o 
desenvolvimento postural e a motrici-
dade fina apresentam baixo coeficiente 
de correlação, ou seja, se desenvolve de 
maneira independente.

Mancini et al 2002(10) avaliaram o 
desenvolvimento da função motora aos 
8 e 12 meses de 16 crianças pré-termo 
e 16 a termo, onde não fora observado 
diferença entre os grupos de risco e con-
trole. Tal dado assemelha-se a resposta 

observada na presente pesquisa, no que 
se refere à motricidade (grossa e fina) 
das crianças de oito meses de idade cor-
rigida. 

Diferentemente Magalhães et al 
1999(1), ao avaliar o desenvolvimento 
motor de 29 crianças prematuras com 
12, 18 e 24 meses de idade corrigida, 
observou diferença significativa nos 4 
aspectos avaliados pela escala. No setor 
motor fino adaptativo que avalia a mo-
tricidade fina, houve diferença aos 12 
meses de idade e no setor motor gros-
so, diferença nas idades de 12, 18 e 24 
meses. Tal dado assemelha-se a resposta 
observada na presente pesquisa, no que 
se refere à motricidade fina das crianças 
de sete meses de idade corrigida.

Já Mancini et al 2000(8), compararam 
as habilidades motoras de 162 crianças 
pré-termos com 12, 18 e 24 meses de 
idade. Observou-se melhor desempe-
nho das crianças prematuras à medida 
que esta se aproximava dos 24 meses 
de idade corrigida, indicando que a cor-
reção da idade no segundo ano de vida 
favorece o seu desempenho motor. Dos 
14 itens avaliados, no setor motor fino 
adaptativo, 9 crianças mostraram di-
ferença, enquanto que no setor motor 
grosso, 7 dos 15 avaliados foram dife-
rentes. 

O baixo peso ao nascimento é uma 
das principais causas de atraso de de-
senvolvimento, seguido por distúrbios 
cardiovasculares e respiratórios, desnu-
trição e baixas condições sócio-econô-
micas. Assim quanto maior o número de 
fatores de risco atuantes, maior a proba-
bilidade de comprometimento motor(11).

Crianças PIG apresentam diferença 

significativa no comportamento motor 
com pouca resposta a estímulos: não 
interagem com o examinador ou com 
objetos inanimados e quando são ma-
nipulados demonstram desconforto, es-
tresse e exaustão(12). Em idade escolar 
apresentam alterações no rendimento e 
déficit na coordenação motora fina (9). 
Esses dados contradizem com o encon-
trado no presente estudo onde as crian-
ças PIG não apresentaram nenhuma al-
teração motora quando comparadas com 
as crianças AIG. 

Bühler et al 2007(13) em seu estudo 
onde foram avaliados com 6 e 12 meses 
(prematuras com peso inferior a 1,500 
g e IG inferior a 34 semanas e a termo 
com peso superior a 2,500g e inferior a 
3,999 g) revelaram atraso significativo 
das crianças prematuras quando compa-
rado com crianças a termo, onde nas de 
extremo baixo peso houve maior atraso 
no processo de construção da noção da 
permanência do objeto.

 Halpern et al 2000(14) verificaram a 
prevalência de atraso do desenvolvimen-
to neuropsicomotor em crianças com 12 
meses. Destas, 34% apresentaram sus-
peita de atraso no desenvolvimento nos 
quatro itens da escala, sendo 1,6% mo-
tricidade fina, 15% motor geral, 5,5% 
pessoal social e 1% linguagem. Neste, 
variáveis como IG e peso ao nascimento 
foram verificados entre as crianças que 
apresentaram atraso de desenvolvimen-
to, sendo que 59% destas crianças eram 
prematuras com baixo peso ao nasci-
mento e 45,7% eram prematuros com 
peso adequado ao nascimento.

No presente estudo 57% das crian-
ças avaliadas foram consideradas AIG 
e destas todas apresentaram suspeita de 
atraso apendicular (aquelas com sete 
meses de idade corrigida). As crianças 
PIG (com 8 meses de idade corrigida) 
não apresentaram nenhuma alteração 
apendicular, o que sugere que a idade 
gestacional pode interferir significati-
vamente nas alterações motoras quando 
comparado ao peso ao nascimento. 

Considerações Finais
O desenvolvimento apendicular é 

algo fundamental para o indivíduo, e ini-
cia-se desde o nascimento sofrendo mu-
danças ao longo dos meses, onde pode 

Tabela 3: Relação entre peso ao nascimento e idade gestacional 

Nome IG (semanas) IC (meses) Peso ao 
nascimento

Classificação 
do peso

Paciente A 32 8 3.370 GIG

Paciente B 35 7 1.920 AIG

Paciente C 36 8 1.400 PIG

Paciente D 35 7 2.510 AIG

Paciente E 33 7 2.480 AIG

Paciente F 34 7 2.260 AIG

Paciente G 36 8 1.520 PIG

IG (Idade gestacional); IC (Idade corrigida); AIG (adequado para idade gestacional); PIG (peque-
no para idade gestacional)
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ser observado o aprimoramento dos mo-
vimentos dos membros superiores. 

Através dos resultados encontrados 
neste estudo pode-se concluir que a 
prematuridade é um fator de risco para 
suspeita de atraso de desenvolvimento 
apendicular, pois as crianças prematu-
ras avaliadas com nove meses de idade 
cronológica apresentaram suspeita de 
atraso de desenvolvimento apendicular.

Programas de atenção a saúde de-
vem enfatizar aos cuidadores de crian-
ças prematuras a importância do acom-
panhamento do desenvolvimento motor 
durante o primeiro ano de vida a fim 
de diagnosticar precocemente atrasos 
e iniciar a intervenção fisioterapêutica. 
Orientações sobre a maneira de se esti-
mular criança pode ajudar a prevenir ou 
a diminuir a prevalência de atraso motor 
nesta população.
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