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Introdução: A Paralisia Braquial Obstétrica (PBO) frequentemente leva a alteração da força e perda de amplitude de 

movimento, afetando diversas habilidades funcionais que envolvem o uso dos membros superiores da criança. No 

entanto, não foram encontrados na literatura estudos documentando como se comportam os ajustes proximais e distais 

do alcance manual nesta população. 

Objetivo: Analisar os ajustes proximais e distais do alcance em lactentes com PBO do tronco superior (C5-C6) aos 4 e 6 

meses de idade nas posturas supino e sentada. 

Métodos: Participaram do estudo cinco lactentes de 4 e 6 meses de idade cronológica com PBO. O lactente foi avaliado 

nas posturas supino e sentado, com 0º e 50º de angulação do encosto da cadeira, respectivamente. A ordem das 

posturas foi aleatorizada. A estimulação do alcance ocorreu por 2 minutos em cada postura. Foram analisadas as 

variáveis categóricas: a) ajuste proximal (unimanual ou bimanual), b) ajuste distal (mão horizontal, oblíqua ou vertical); 

e, c) preensão (com ou sem sucesso). Utilizou-se uma câmera de vídeo para captura das imagens. Os dados foram 

analisados considerando as porcentagens de cada categoria e para verificar associação entre a postura e as variáveis 

categóricas utilizou-se Teste Qui-quadrado com &#945;<5%. Estudo desenvolvido de acordo com Resolução 466/2012 

e aprovado pelo CEP (CAAE:76389417.9.0000.0022).

Resultados: Foram analisados 92 movimentos. O alcance bimanual foi mais frequente que o unimanual aos 4 (68% e 

100%) e 6 (56% e 87%) meses nas posturas supino e sentada, respectivamente. Aos 4 meses foi observado menor 

frequência de alcance com sucesso (39% e 33% ) nas posturas supina e sentada, respectivamente. Houve associação 

entre postura e ajustes proximais aos 4 (p=0,004) e 6 meses (p=0,04), sendo o alcance unimanual mais frequente em 

supino. Houve associação entre postura e ajuste distal somente aos 4 meses (p<0,000), sendo a mão horizontal mais 

frequente em supino. Houve associação entre posição e preensão somente aos 6 meses (p=0,034), sendo mais 

frequente a preensão com sucesso na postura sentada. 

Conclusão: Contrariamente aos dados da literatura em lactentes típicos, nossos achados mostraram maior frequência 

de alcance bimanual em lactentes com PBO. Tal observação pode estar relacionada à menor maturidade do alcance 

nessa população. Em supino, o alcance unimanual foi mais frequente que sentado, o que parece relacionado à maior 



facilidade de elevação do membro nesta postura pela fraqueza muscular. A orientação da mão acometida 

predominantemente horizontal parece decorrer do déficit de supinação na PBO.


