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Introdução. Um marco importante no desenvolvimento motor e cognitivo humano é a aquisição da capacidade de 
alcançar objetos. Apesar de seu desenvolvimento em lactentes a termo estar bem descrito na literatura por meio de 
variáveis categóricas e cinemáticas, são escassos os estudos que abordem o comportamento muscular em variáveis 
eletromiográficas nessa habilidade. Objetivo. Analisar como a ativação muscular se comporta durante o movimento 
de alcance manual, por meio de uma análise dos terços do movimento, em lactentes a termo, aos 6 meses de idade. 
Métodos. Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UnB (protocolo número 
064/12). A amostra foi composta por 23 lactentes a termo com Peso Adequado ao nascimento (>2500g). Os lactentes 
permaneciam sentados durante a avaliação do alcance manual, o qual foi avaliado por meio da eletromiografia dos 
músculos Bíceps Braquial (BB), Tríceps Braquial (TB), Deltóide (DE) e Peitoral Maior (PM). Foi analisada a variável 
Ativação Muscular (RMS). Para a análise do movimento, o alcance foi dividido em três terços para a análise de cada 
fase do movimento. As variáveis foram analisadas em um procedimento com duração de 120 segundos. Para veri-
ficar a diferença entre os terços nas variáveis analisadas utilizou-se a análise de variância (ANOVA), com nível de 
significância de p<0,05. Resultados. Foi observada uma ativação muscular de Bíceps constante nos três terços 
do movimento (p=0,69). O Tríceps assume um padrão crescente ao longo do movimento (segundo terço em relação 
ao primeiro (p=0,003) e terceiro terço em relação ao segundo (p<0,001)). O Deltóide apresentou um aumento em sua 
ativação muscular no meio do movimento, mas a manteve no mesmo nível no terço final (segundo terço em relação 
ao primeiro (p=0,001) e terceiro terço em relação ao primeiro (p<0,001)). O Peitoral apresenta padrão semelhante ao 
do Deltóide (o segundo terço em relação ao primeiro (p<0,001) e o terceiro terço em relação ao primeiro (p<0,001)). 
Conclusão. O músculo Bíceps permaneceu constante durante o movimento; o músculo Tríceps apresentou um pa-
drão de ativação crescente, provavelmente associado à manutenção do cotovelo estendido para realização do toque no 
objeto; o músculo Deltóide aumentou sua ativação no meio do movimento, provavelmente para aumentar a flexão do 
ombro necessária para essa fase do alcance manual; e o músculo Peitoral também aumentou sua ativação no meio do 
movimento, provavelmente associado ao movimento de adução horizontal realizado para direcionar o membro superior 
do lactente para o brinquedo posicionado na linha média.
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