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RESUMO 

Introdução: O surgimento do alcance é considerado uma das primeiras fases do 

desenvolvimento motor voluntário e acontece por volta de três a quatro meses de 

idade em lactentes nascidos à termo e que apresentam desenvolvimento típico. 

Objetivo: Verificar o efeito imediato de um protocolo de treinamento na aquisição e 

frequência de alcances na linha média na postura supina em prematuros, no início 

da aquisição dessa habilidade. Método: Trata-se de um estudo de relato de casos, 

realizado com três lactentes nascidos prematuros (idade gestacional ≥28 semanas), 

do sexo masculino, na idade corrigida entre 3 e 4 meses. O estudo contou com 

quatro etapas, sequências: coleta de informações sobre as características dos 

participantes e os estímulos nos domicílios (AHEMD); avaliação pré-treinamento 

realizada na postura supina com duração de dois minutos; treinamento com uma 

série de três exercícios repetidos por um tempo total de quatro minutos e uma 

avaliação pós-treinamento com os mesmos parâmetros da avaliação pré-

treinamento. Resultados: Os lactentes foram avaliados quanto à frequência de 

alcance, dos quais dois não realizaram alcances durante a avaliação pré-

treinamento e aumentaram a frequência na avaliação pós-treinamento para dois 

alcances unimanuais. O terceiro participante realizou uma frequência muito pequena 

de alcances, tanto unimanual quanto bimanual, na avaliação pré-treinamento e 

aumentou o número de alcances unimanuais em aproximadamente cinco vezes na 

avaliação pós-treinamento. Na avaliação dos estímulos presentes no domicílio, 

considerando o escore total do AHEMD, dois lactentes foram classificados como 

menos que adequado e um lactente como moderadamente adequado Conclusão: 

Os dados sugerem que um protocolo de treinamento de alcance na linha média na 

postura supina teve efeito imediato sobre a aquisição e frequência de alcances 

unimanuais dos participantes do estudo. Também foram encontradas poucas 

oportunidades de estimulação em seu ambiente domiciliar. O protocolo proposto é 

de fácil aplicação e baixo custo, sendo necessário um maior número de estudos 

sobre a efetividade deste treinamento. 

 

Palavras-chave: Alcance. Prematuros. Treinamento.  
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ABSTRACT 

Introduction: Reach emergence is considered one of the earliest stages of voluntary 

motor development and occurs about three to four months of age in full-term infants 

with typical development. Objective: To verify the immediate effect of a training 

protocol on the acquisition and frequency of reaching the midline in the supine 

position in premature infants at the beginning of the acquisition of this ability. 

Method: This is a case-report study of three infants born preterm (gestational age 

≥28 weeks), males, ages corrected between 3 and 4 months. The study had four 

stages, sequences: information collection on the characteristics of the participants 

and the stimuli in the households (AHEMD); pre-training evaluation performed in the 

supine posture with duration of two minutes; training with a series of three repeated 

exercises for a total time of four minutes and a post-training evaluation with the same 

parameters of the pre-training evaluation. Results: Infants were assessed for fetal 

frequency, of which two did not reach ranges during the pre-training evaluation and 

increased the frequency in the post-training evaluation to two unimanual ranges. The 

third participant performed a very small frequency of both unimannual and bimanual 

outcomes in the pre-training evaluation and increased the number of unimanual 

outcomes by approximately five times in the post-training evaluation. In the 

evaluation of the stimuli present at home, considering the total AHEMD score, two 

infants were classified as less than adequate and one infant as moderately adequate 

Conclusion: The data suggest that a midline range training protocol in the supine 

posture had immediate effect on the acquisition and frequency of unimanual 

outcomes of study participants. There were also few opportunities for stimulation in 

their home environment. The proposed protocol is easy to apply and low cost, 

requiring a greater number of studies on the effectiveness of this training. 

 

Keywords: Reach. Premature. Training. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O alcance manual pode ser definido como a capacidade do indivíduo em 

realizar o deslocamento do membro superior na direção de um objeto até tocá-lo, 

realizando os ajustes necessários para esta tarefa (THELEN; CORBETTA; 

SPENCER, 1996). O ato de alcançar é um importante marco motor que proporciona 

ao indivíduo uma interação com o meio que o cerca, e experiência para a 

manipulação independente de objetos necessários para suas atividades de vida 

diária (AVD’s) (THELEN; CORBETTA; SPENCER, 1996).  

O surgimento desta habilidade é considerado uma das primeiras fases do 

desenvolvimento motor voluntário, e acontece por volta de três a quatro meses de 

idade em crianças a termo com desenvolvimento típico (FRÔNIO et al., 2011; 

TOLEDO; TUDELLA, 2011). O ato motor final depende de uma série de processos 

de formação e maturação do SNC durante a gestação e após o nascimento 

(RIECHI; MOURA-RIBEIRO, 2013). 

A formação do Sistema Nervoso Central (SNC) tem início na segunda 

semana após a fecundação, a partir da placa neural, originada do ectoderma 

embrionário. Nas primeiras semanas ocorre uma proliferação neuronal (RIECHI; 

MOURA-RIBEIRO, 2013), e a partir da 12º semana de gestação o feto já possui um 

encéfalo com os principais contornos reconhecíveis, porém com superfície lisa. O 

surgimento dos sulcos acontece a partir da 13º semana de gestação, estando 

formados em sua totalidade, até a 28º semana de vida fetal, assim como os giros 

principais do córtex (NOBACK; STROMINGER; DEMAREST, 1999). No último 

trimestre de gestação, ocorre o início da organização e a maturação neuronal, 

processos que se estendem ao longo da vida, e podem sofrer interferências 

ambientais intrauterinamente ou após o parto (RIECHI; MOURA-RIBEIRO, 2013). 

O parto prematuro, ocorrido antes da 37ª semana de gestação, provoca uma 

interrupção do processo de formação ou de maturação do SNC, e pode possuir 

várias causas, como fatores demográficos, cuidados pré-natais inadequados ou 

complicações na gestação (RIECHI; MOURA-RIBEIRO, 2013). Esta condição de 

nascimento pode causar, portanto, alterações motoras e cognitivas no lactente 

(SILVA; NUNES, 2005; ZOMIGNANI; ZAMBELLI; ANTONIO, 2009). 

A prematuridade pode influenciar a aquisição da habilidade de alcançar em 

lactentes (GUIMARÃES et al., 2013), e outros achados sugerem que os lactentes 
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prematuros, adotam uma nova estratégia para alcançar os objetos, quando 

comparados a lactentes a termo, apresentando em algumas variáveis cinemáticas 

uma lentidão na realização dos movimentos (TOLEDO; TUDELLA, 2008). 

Além disto, a experiência adquirida na atividade, ou a capacidade em explorar 

o objeto, presente em lactentes que já adquiriram o alcance, pode influenciar de 

forma positiva a frequência de realização desta atividade (SOARES; CUNHA; 

TUDELLA, 2014). Um treinamento de alcance, realizado com lactentes em postura 

supina, revelou um efeito positivo da intervenção quando o mesmo era avaliado, 

nesta postura ou em postura reclinada. Isto pode estar relacionado à biomecânica 

da posição de treino, pois em supino existe uma exigência de demanda de torque do 

músculo braquial, maior do que na postura reclinada (CUNHA et al., 2013).  

Contudo, apesar desta habilidade já estar presente em muitos lactentes com 

desenvolvimento típico aos três meses de idade (FRÔNIO et al., 2011), estudos que 

investigaram o treinamento de alcance em nascidos prematuros, incluíram apenas 

lactentes com idade corrigida a partir de quatro meses e que já realizavam no 

mínimo três alcances de um objeto na linha média, em um intervalo de 2 minutos. 

Estes estudos consideravam também como critério de exclusão da amostra, 

lactentes que apresentavam outros fatores de risco além da prematuridade 

(GUIMARÃES; TUDELLA, 2015; SOARES et al., 2013).  

Considerando que esta é uma habilidade essencial para os seres humanos, 

que permite o desenvolvimento de novas habilidades motoras, além de 

independência em muitas AVD’s, o presente estudo tem como principal justificativa a 

necessidade de pesquisas que envolvam lactentes prematuros que ainda não 

apresentem a habilidade de alcançar, que tenham outros fatores de risco além da 

prematuridade, como o baixo peso ao nascer, ou que tenham sofrido intercorrências 

durante o período de internação. Desta forma, pretende-se contribuir para a criação 

de estratégias terapêuticas mais eficazes que facilitem a aquisição do alcance em 

crianças que apresentem déficits motores nos primeiros meses de vida.  
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1.1 OBJETIVO GERAL:  

 

 Verificar o efeito imediato de um protocolo de treinamento na aquisição 

e frequência de alcances na linha média na postura supina em 

prematuros no início da aquisição dessa habilidade. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Verificar se um protocolo de treinamento de alcance na linha média na 

postura supina pode: 

 

1- Facilitar a aquisição dessa habilidade em prematuros. 

2- Aumentar a frequência de alcances em prematuros. 

 

 Descrever o tipo de alcances (uni/bimanual) realizados pelos 

participantes. 

 

 Descrever o nível de estimulação ambiental presentes no ambiente 

domiciliar dos participantes.  

 

 Verificar a aplicabilidade de um protocolo de treinamento de alcance na 

linha média na postura supina em prematuros. 
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2. MÉTODO 

2.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Foi realizado um estudo de série de casos, com três lactentes nascidos 

prematuros, com idade corrigida entre 2 e 4 meses. A escolha desta faixa etária se 

deu por representar o período de aquisição e aperfeiçoamento da habilidade 

estudada. O estudo contou com as seguintes etapas sequenciais: avaliação pré-

treinamento, aplicação do protocolo de treinamento e avaliação pós-treinamento. 

 

2.2 AMOSTRA 

 

Por meio de convite para participação no estudo, a amostra foi composta por 

lactentes nascidos com idade gestacional de 28 a 36 semanas, residentes em Juiz 

de Fora-MG, usuários do HU – unidade Dom Bosco, do Instituto da Criança e do 

Adolescente da Prefeitura de Juiz de Fora e da Maternidade Teresinha de Jesus. 

Foram convidados a participar todos aqueles que estavam na faixa etária do estudo, 

no período de coleta de dados.  

 

2.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DO ESTUDO 

 

Os critérios de inclusão para o estudo foram: lactentes nascidos prematuros 

com idade gestacional ≥ 28 semanas, entre 2 e 4 meses de idade corrigida no 

período de aplicação do protocolo de treinamento. Foram excluídos do estudo 

lactentes com: síndromes genéticas, doenças progressivas, lesões do sistema 

nervoso periférico, problemas ortopédicos com necessidade de cirurgias nos 

Membros Superiores, malformações dos membros superiores e presença de 

qualquer tipo de deficiência visual ou auditiva.  
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2.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo teve início após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (Parecer número 2.224.298), e foi solicitado 

aos pais ou responsáveis a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

Neste estudo houveram procedimentos considerados com riscos mínimos à 

integridade física e psíquica do lactente, como a possibilidade de exposição da 

identidade dos participantes, quedas e cansaço físico um pouco mais intenso, 

devido ao número de atividades propostas, sendo semelhantes aos riscos, a que ele 

normalmente está sujeito durante o tempo em que brinca/permanece em casa. Para 

evitar os possíveis riscos ao qual o lactente foi exposto, o pesquisador tratou a 

identidade dos participantes com padrões profissionais de sigilo, esteve presente 

durante toda a intervenção próximo ao lactente, sendo interrompida a pesquisa 

quando o lactente apresentava sinal de cansaço físico. Contudo, não houveram 

acidentes comprovadamente relacionados à aplicação dos testes ou do treinamento. 

Os responsáveis legais pelo lactente tiveram a liberdade total, em recusar ou desistir 

a qualquer momento, da participação do estudo. 

Os dados colhidos e instrumentos utilizados nesta pesquisa ficarão 

arquivados por um período de 5 anos, e após esse tempo serão devidamente 

destruídos. Por fim os participantes não serão identificados em nenhuma publicação 

resultante deste estudo, sendo que as informações adquiridas serão utilizadas 

apenas para fins científicos. 

  

2.5 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

  

A coleta de dados foi realizada em uma sala do Laboratório de Avaliação do 

Desempenho Infantil da Faculdade de Fisioterapia da UFJF (LADIN), a qual é 

reservada, bem iluminada, com mínimas interferências visuais ou auditivas. Para o 

posicionamento do lactente foi utilizada uma maca padrão alta e um objeto pequeno, 

colorido e maleável (“pompom” de lã antialérgica com 5 cm de diâmetro, nas cores 

laranja, verde e amarelo) (FRÔNIO et. al., 2011) foi apresentado ao lactente durante 

todas as avaliações e todo o protocolo de treinamento. Este objeto foi selecionado 
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para o estudo por ser utilizado em algumas pesquisas anteriores, que verificaram 

que objetos com estas características facilitam o alcance (GUIMARÃES et al., 2013; 

TOLEDO; TUDELLA, 2008). Para a gravação dos vídeos das avaliações, que foram 

utilizadas para a análise da frequência de alcances, uma câmera filmadora digital 

(Sony 18 DCR-SX43) foi posicionada póstero-superiormente, em um tripé, de modo 

a permitir a visualização simultânea do objeto e dos membros superiores do 

lactente.  

Neste estudo foi realizado um ciclo de atividades, com quatro etapas, 

descritas a seguir: 

Na primeira etapa foi realizada a coleta de informações do lactente, como 

características do seu nascimento, familiares e sociais sendo aplicado o Formulário 

de identificação e caracterização dos participantes (Apêndice B) e o questionário 

“Critério de Classificação Econômica Brasil” (ABEP- Anexo 2). Para a caracterização 

do ambiente domiciliar utilizou-se o questionário Affordances no Ambiente Domiciliar 

para o Desenvolvimento Motor – Escala Bebê (AHEMD-IS - Anexo 4) (CAÇOLA et 

al., 2015). Após o preenchimento dos questionários pelos pais/responsável tinha-se 

início a segunda etapa do estudo. 

Na segunda etapa foi realizada a avaliação pré-treinamento, onde foi 

verificada a frequência de alcances realizados. Esta avaliação foi conduzida da 

seguinte forma: os lactentes foram posicionados pelas mães em decúbito supino 

sobre a maca, as quais se afastaram e permaneceram fora de sua visão dos 

mesmos.  Os primeiros 30 segundos foram destinados à adaptação do lactente à 

posição, permanecendo o pesquisador à frente do mesmo durante todo o 

procedimento para evitar o risco de quedas.  Após este tempo, o objeto foi 

apresentado ao lactente, pelo pesquisador, por 2 minutos, na direção do apêndice 

xifoide, linha média e a uma distância que possibilite ao mesmo alcançar o objeto 

(comprimento do seu membro). Durante esse procedimento, o pesquisador 

incentivou o lactente, sem tocá-lo, com estímulos verbais e/ou pequenos 

movimentos do objeto para que ele o alcance. Quando ocorria o alcance, após o 

lactente interagir por 5 segundos com o objeto o terapeuta dizia um elogio e retirava 

o objeto por 5 segundos do campo visual do lactente para evitar a habituação 

(GUIMARÃES; TUDELLA, 2015), reapresentando o objeto novamente na mesma 

posição e com os mesmos procedimentos até que se completasse o tempo total de 
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teste (2 minutos). Ao fim desta etapa um intervalo de 1 minuto era concedido ao 

lactente para então ser iniciada a terceira etapa do estudo.  

Na terceira etapa ocorria a intervenção, onde o lactente permaneceu na 

mesma posição (supino), recebendo uma sequência de três exercícios, realizadas 

pelo pesquisador que ficou posicionado à sua frente, por um tempo total de 4 

minutos. Esses exercícios serão descritos abaixo e foram baseadas em protocolos 

utilizados em estudos anteriores (CUNHA et al., 2015; GUIMARÃES; TUDELLA, 

2015; SOARES et al., 2013).  

Exercício 1: Pesquisador apresenta o objeto com uma das mãos na linha 

média, na altura do apêndice xifoide do lactente, e com a outra mão, traz o 

antebraço do lactente até tocar o objeto uma única vez. O procedimento foi realizado 

primeiramente com o membro superior direito (MSD) e em seguida com o membro 

superior esquerdo (MSE).    

Exercício 2: Pesquisador posiciona os braços do lactente ao longo do corpo, e 

realiza estímulos táteis com o objeto, no seu antebraço. Apresentando o objeto em 

seguida, na linha média, na altura do apêndice xifoide do lactente, permanecendo 

nessa posição por 5 segundos. O procedimento foi realizado primeiramente no MSD 

e em seguida no MSE.  

Exercício 3: Pesquisador posiciona o objeto com uma mão, na linha média, na 

altura do apêndice xifoide do lactente. Com a outra mão, o pesquisador posiciona o 

antebraço do lactente em seu campo visual, por 5 segundos, para possibilitar que o 

mesmo, movimente o braço a fim de alcançar o objeto e tocá-lo.  

Os exercícios 1, 2 e 3 eram realizados uma única vez de cada lado em cada 

sequência, primeiro MSD e depois MSE, sendo repetidos sequencialmente até 

completar os 4 minutos (permitindo a realização de 5 a 6 sequências de atividades).  

Sempre que o bebê tocava o objeto, o pesquisador sinalizava com um sorriso 

e elogios a sua atitude e, caso o mesmo realizasse a preensão do objeto, era 

permitido ao bebe o explorar por 5 segundos, após o qual ele era retirado de sua 

mão para ser iniciada a atividade seguinte.  

Na quarta etapa, 1 minuto após o treinamento, foi realizada a avaliação pós-

treinamento, seguindo os mesmos parâmetros da avaliação pré-treinamento. 
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2.6 ANÁLISE DOS DADOS: 

Para o cálculo da frequência de alcances, foi considerado como alcance o 

movimento realizado com uma ou duas mãos (uni ou bimanual), em direção ao 

objeto até ocorrer o contato da mão com o mesmo, quando o olhar do lactente 

estiver simultaneamente voltado para o objeto. Esta variável foi identificada através 

da análise dos vídeos, em velocidade normal, por uma equipe de dois 

pesquisadores previamente treinada. Esta equipe fez a análise de forma 

independente, houve discordância em apenas um caso, onde foi feita uma nova 

contagem em conjunto  havendo um consenso entre os mesmos sobre o número de 

alcances, utilizando uma análise do vídeo quadro a quadro.  

Os dados individuais coletados foram registrados no formulário de 

identificação e caracterização dos participantes e posteriormente arquivados no 

programa SPSS 22.0. Como se tratou de um estudo de série de casos, não foram 

empregados testes estatísticos para comparação entre as variáveis. Sendo então 

realizada uma estatística descritiva dos participantes. 

3. RESULTADOS  

 

Para recrutamento dos participantes, entre agosto e outubro de 2017 foi 

realizado um levantamento junto ao HU-Dom Bosco, ao Instituto da Criança e do 

Adolescente de Juiz de Fora e à Maternidade Terezinha de Jesus com o propósito 

de localizar o público alvo desta pesquisa. Após este levantamento, foi tentado 

contato, via telefone com 22 potenciais participantes que estavam na faixa etária do 

estudo, dos quais, não foi possível contato com cinco, dois afirmaram não ter 

disponibilidade para participar do estudo e oito foram excluídos por não serem 

prematuros. Por fim foram agendadas inicialmente 7 avaliações. Destas 

compareceram quatro lactentes, mas um deles foi excluído por apresentar irritação e 

choro ao início da avaliação, sendo possível incluir três lactentes no presente 

estudo. Os dados deste fluxograma da coleta são apresentados na figura 1. 
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Figura 2- Fluxograma de coleta 

As características dos participantes estão descritas na Tabela 1. Todas as 

mães relataram não terem observado no lactente, tentativas de alcances até o 

momento da coleta de dados e todos os lactentes do estudo estavam realizando 

acompanhamento por uma equipe multiprofissional na Maternidade Terezinha de 

Jesus e não realizavam nenhum tratamento de intervenção visando o 

desenvolvimento desta habilidade (fisioterapia ou terapia ocupacional).  

O lactente 1 realizou a avaliação no dia 14/09/2017, o qual nasceu de uma 

primeira gestação, não planejada, onde a mãe realizou pré-natal e não foram 

relatadas intercorrências. O parto prematuro ocorreu devido a um rompimento 

espontâneo na placenta durante a 32° semana de gestação, sendo necessário à 

realização de um parto cesárea. O lactente necessitou ficar na incubadora após o 

nascimento e permaneceu hospitalizado para ganho de peso por 45 dias não 

Potenciais 
participantes 

(n=22) 
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necessitando de suporte de oxigênio. Após a alta houve mais duas internações, por 

5 e 8 dias, por causa de um quadro de Bronquiolite. 

O lactente 2 realizou a avaliação inicial no dia 19/10/2017, o qual nasceu de 

uma terceira gestação, onde a mãe realizou quatro visitas ao pré-natal, e não foram 

relatadas intercorrências durante a gravidez. O parto prematuro ocorreu devido a um 

rompimento espontâneo na placenta, de forma natural e sem complicações, na 35° 

semana de gestação. O recém-nascido permaneceu hospitalizado para ganho de 

peso por 15 dias, e não houve intercorrências após a alta hospitalar. 

O lactente 3 realizou a avaliação inicial no dia 30/10/2017, tendo sido difícil a 

obtenção do contato telefônico atualizado dos responsáveis por ele. O mesmo foi 

fruto de uma primeira gestação, planejada, onde a mãe compareceu a todas as 

consultas agendadas de pré-natal e não foram relatadas intercorrências durante a 

gravidez. O parto prematuro ocorreu durante a 33° semana de gestação, devido a 

um aumento repentino da pressão arterial da mãe, com risco de eclampsia, sendo 

necessária a realização de uma a cesárea de emergência. Esse lactente foi o que 

permaneceu por menor tempo hospitalizado, apenas 2 dias, não ocorrendo 

intercorrências após a alta hospitalar.  

Quanto ás características socioeconômicas dos responsáveis pelos lactentes, 

podemos identificar que todas as famílias entrevistadas atingiram a mesma 

classificação econômica (C1), sendo que a maioria dos pais possuía ensino médio 

completo ou incompleto. 

Os valores do AHEMD-IS estão descritos na Tabela 2.   Nesta variável pode-

se identificar que todas as famílias possuíam um espaço físico considerado 

adequado para o lactente na data da avaliação, porém na esfera dos brinquedos, 

tanto para motricidade grossa quanto para motricidade fina, a pontuação mostra que 

os estímulos oferecidos são menos que adequados para esta faixa etária. 
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Tabela 1 – Descrição das características da amostra 

Características pesquisadas 
Participantes 

Lactente 1 Lactente 2 Lactente 3 

Sexo M M M 

Idade Gestacional 32s 6d 35s 33s 

Peso ao nascer (Kg) 1,480 1,920 1,650 

Idade Corrigida (Na avaliação) 3m 1s 3m 2s 2d 4m 2s 2d 

Tempo de internação (Dias) 45 15 2 

Idade do pai 35 22 33 

Escolaridade do pai 
Ensino Médio 

Completo 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Ensino Médio 

Completo 

Idade da mãe 22 20 28 

Escolaridade do mãe 
Ensino Médio 

Incompleto 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Ensino Médio 

Completo 

Classe Econômica (ABEP) C1 C1 C1 

 

 

Tabela 2 – Resultado do questionário Affordances no Ambiente Domiciliar para o 

Desenvolvimento Motor – Escala Bebê (AHEMD-IS) 

Variáveis do questionário Participantes 

Lactente 1 Lactente 2 Lactente 3 

Espaço Físico Adequado Adequado Adequado 

Variedade de Estimulação 
Moderadamente 

Adequado 
Menos que 
Adequado 

Adequado 

Brinquedos de Motricidade 
Grossa 

Menos que 
Adequado 

Menos que 
Adequado 

Menos que 
Adequado 

Brinquedos de Motricidade 
Fina 

Menos que 
Adequado 

Menos que 
Adequado 

Menos que 
Adequado 

Escore Total 
Menos que 
Adequado 

Menos que 
Adequado 

Moderadamente 
Adequado 
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Os lactentes formam avaliados quanto à frequência de alcances, e os valores 

observado na avaliação pré e pós-treinamento estão descritas na Tabela 3, sendo 

possível verificar que dois deles não realizaram alcances na avaliação pré-

treinamento e passaram a realizar após o treinamento. Também houve um aumento 

de mais de cinco vezes na frequência de alcances no lactente que realizou alcances 

na avaliação pré-treinamento (Lactente 3). É importante destacar que após o 

treinamento houve aumento apenas nos alcances unimanuais e em apenas em um 

dos lados de cada participante. 

 

O lactente 1 foi o que apresentou a menor idade corrigida e menor peso ao 

nascimento, permaneceu internado pelo maior número de dias e possuía um nível 

de estimulação menos que adequado segundo o Escore Total do AHEMD-IS. Esse 

lactente não realizava alcances antes do treinamento e após o protocolo empregado 

realizou dois alcances unimanuais, do lado esquerdo. 

O lactente 2, é o que apresentou a maior idade gestacional e peso ao 

nascimento, seus pais eram os mais jovens e possuíam o menor nível de 

escolaridade, e o Escore Total do AHEMD-IS foi classificado como menos que 

adequado. Esse participante também não realizava alcances e os dois alcances 

observados após o treinamento foram unimanuais e ocorreram do lado esquerdo.  

O lactente 3 foi o que apresentou a maior idade corrigida na data da coleta de 

dados e o melhor nível de estimulação presente no ambiente domiciliar segundo o 

Escore Total do AHEMD-IS. Este foi o único participante que realizou alcances na 

avaliação pré-treinamento e que realizou alcance bi manual. Após o treinamento não 

Tabela 3 – Frequência de alcance 

Participantes 
Condição de 

avaliação 

Número de Alcances pós-treinamento 

Unimanual 
Direito 

Unimanual 
Esquerdo 

Bimanual Total 

Lactente 1 
Pré-treinamento 0 0 0 0 

Pós-treinamento 0 2 0 2 

Lactente 2 
Pré-treinamento 0 0 0 0 

Pós-treinamento 0 2 0 2 

Lactente 3 
Pré-treinamento 2 0 1 3 

Pós-treinamento 15 0 1 16 
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houve aumento no número de alcances bi manuais, mas houve grande incremento 

no número de alcances unimanuais do lado em que ele já realizava no pré-teste (do 

lado D).    

Quanto à realização do protocolo, apenas em um lactente foi necessário 

interromper a sequência de etapas, devido a uma irritação apresentada pelo mesmo 

na avaliação pré-treinamento. Os demais lactentes aceitaram os exercícios 

propostos, sem apresentarem sinal de cansaço ou desagrado com as atividades 

realizadas, Apesar de ser utilizado o mesmo objeto durante todo o procedimento 

(avaliação pré-treinamento, treinamento e avaliação pós-treinamento), os 

participantes do estudo mantiveram o interesse, mantendo contato visual com o 

mesmo na maior parte do tempo. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Os três lactentes foram avaliados quanto à frequência de alcances, sendo 

que dois não realizaram durante a avaliação pré-treinamento, e um realizou uma 

frequência muito pequena, indicando que os mesmos estavam no início da aquisição 

desta habilidade. Após o treinamento, foi observado aumento no número de 

alcances unimanuais na postura supina em todos os participantes, sugerindo que 

houve eficácia do protocolo proposto. 

Este aumento imediato na frequência de alcances, em lactentes prematuros, 

expostos ao treinamento vai ao encontro de estudos realizados com lactentes 

nascidos à termo ou prematuros. No estudo de Cunha e col. (2015), um grupo de 

pesquisadores aplicou um protocolo de treinamento de alcance na postura reclinada, 

com tempo total de treinamento de quatro minutos, em dois dias consecutivos, em 

lactentes típicos nascidos à termo, que já realizavam no mínimo três alcances na 

avaliação inicial e identificou um aumento significativo do número desse ato na 

avaliação pós-treino. Também foi observado um aumento significativo na frequência 

de alcances na avaliação pós-treinamento, em comparação com a avaliação pré-

treinamento, no estudo de GUIMARÃES e TUDELLA (2015). O treinamento foi 

realizado em lactentes nascidos prematuros de baixo risco, em uma única sessão, 

utilizando a prática de repetição de três exercícios em série por quatro min., na 

postura supina e reclinada.  
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O presente estudo aplicou um protocolo de treinamento com exercícios 

específicos, repetidos de forma sequencial, por quatro minutos, sendo que a 

pesquisa de GUIMARÃES e TUDELLA (2015) indicou que além do aumento da 

frequência de alcances, ocorre uma melhora nos ajustes durante a sua realização-  

Desta forma, acredita-se que os lactentes prematuros expostos ao treinamento ficam 

mais próximos do desenvolvimento típico, nesta habilidade, já que esses parâmetros 

se assemelham ao amadurecimento típico da habilidade em nascidos à termo. Isto 

sugere que o protocolo de treinamento com exercícios em série poderia ser usado 

como uma estratégia de intervenção baseada em evidências.  

Este modelo de treinamento sequencial possibilita ao lactente visualizar os 

membros durante a realização da ação. Esta visualização promove uma experiência 

mais específica da tarefa ao lactente, como visto em um estudo de POGETTIET e 

col. (2013), que aplicaram um protocolo de oclusão ocular, e verificaram a 

frequência de alcances pré-oclusão e pós-oclusão, revelando que aos cinco meses, 

os bebês estudados tenderam a reduzir ao longo do tempo a frequência de uso do 

braço não visível durante a fase de oclusão.  

O protocolo de treinamento do presente estudo propõe a realização dos 

exercícios de forma sequencial em um membro de cada vez, tendo sido observado 

aumento apenas no número de alcances unimanuais, reforçando que a 

aprendizagem é treino específica, pois segundo BORELLA e SACCHELLI (2009) a 

prática de tarefas ou habilidades específicas, tem efeito positivo sobre a 

aprendizagem motora da ação executada. Isto é, o protocolo proposto no presente 

estudo, deve ser utilizado quando se pretende aumentar ou melhorar os alcances 

unimanuais, não parecendo ter efeito sobre alcances bimanuais na fase estudada 

(início da aquisição da habilidade de alcance). 

Quanto à preferência manual, não houve predomínio nos participantes do 

estudo, sugerindo que na idade estudada isto não ainda não ocorre, o que corrobora 

os dados disponíveis na literatura até o momento, um estudo de BOTTESINI e col. 

(2010) encontrou preferência manual direita nos participantes, enquanto que  no 

estudo de FRÔNIO e col. (2011) foi encontrada a tendência de utilização maior da 

mão esquerda.  

Quanto ao protocolo de treinamento proposto, este se mostrou de fácil 

aplicação, boa tolerância e aceitação, sendo efetivo e de baixo custo para alcances 

unimanuais. Sua fácil utilização e tempo reduzido de intervenção parece possibilitar 
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um ganho no número de alcances, podendo ser facilmente incorporado ao 

tratamento de lactentes prematuros com atrasos na aquisição dessa habilidade. O 

objeto utilizado no protocolo é de fácil confecção, o que possibilita a recomendação 

para as famílias adquirirem e utilizarem como material de estimulação no domicílio.  

A amostra em sua totalidade foi classificada como C1 no ABEP e como 

menos que adequado no Escore total do AHEMD. Sendo que, o lactente com melhor 

classificação no AHEMD obteve o maior número de alcances tanto na avaliação pré-

treinamento quanto na avaliação pós-treinamento. Apesar disto, como esse 

participante era o que tinha a maior idade corrigida e menor tempo de internação no 

momento da avaliação, não se pode sugerir que estes tenham sido o fator 

determinante do maior número de alcances no pré e pós-treinamento.  

A baixa classificação no AHEMD observada nos três participantes do 

presente estudo pode estar relacionada à condição econômica familiar dos 

lactentes, pois segundo um estudo realizado por DEFILIPO e col. (2012) com 239 

lactentes com idade entre três e dezoito meses, lactentes com melhores níveis 

econômicos parecem apresentar oportunidades mais favoráveis ao desenvolvimento 

motor no ambiente domiciliar. 

O presente estudo apresenta as seguintes limitações: ter sido realizada uma 

intervenção única; não ter sido verificado o efeito de retenção do treinamento na 

habilidade testada; e a inexistência de um grupo controle de nascidos prematuros. 

Diante do exposto, faz-se necessário novas pesquisas que apliquem o 

protocolo proposto em um maior número de participantes e que avaliem o efeito de 

retenção da aprendizagem motora na tarefa treinada. Se o efeito for comprovado, 

sugere-se a implementação deste protocolo, em programas de intervenção precoce 

voltados para lactentes de risco.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Os dados sugerem que um protocolo de treinamento de alcance na linha 

média na postura supina teve efeito imediato sobre a aquisição e frequência de 

alcances unimanuais dos participantes do estudo. Também foram encontradas 

poucas oportunidades de estimulação em seu ambiente domiciliar.  

O protocolo proposto é de fácil aplicação e baixo custo, sendo necessário um 

maior número de estudos sobre a efetividade deste treinamento. 
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APÊNDICES: 

APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da 

pesquisa “EFEITO IMEDIATO DE UM PROTOCOLO DE TREINAMENTO NA 

AQUISIÇÃO E FREQUÊNCIA DE ALCANCES EM PREMATUROS”. Nesta pesquisa 

pretendemos verificar se entre o segundo e o terceiro mês de idade de bebês 

nascidos com 28 a 36 semanas de gestação um protocolo de treinamento pode 

influenciar no tempo de aquisição ou na frequência do ato de alcançar um objeto na 

postura supina (deitado de barriga para cima). O motivo que nos leva a realizar o 

presente estudo á a necessidade de pesquisas que envolvam lactentes prematuros 

com outros fatores de risco, além da prematuridade, e que ainda não apresentem a 

habilidade de alcançar. O estudo pretende identificar formas de ajudar a aquisição 

dessa habilidade em bebês que apresentarem dificuldades devido à prematuridade. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: O seu bebê será 

posicionado por você (mãe/responsável) em uma maca para que o teste comece. A 

partir daí o pesquisador apresentará um objeto de interesse do bebê na sua frente, a 

uma distância que permita que ele o alcance. Após a avaliação será iniciado um 

protocolo de treinamento ou controle. O procedimento terá duração aproximada de 4 

minutos e será filmado para que os integrantes da pesquisa possam registrar e 

posteriormente e contar o número de alcances feitos pelo bebê.  Os riscos 

envolvidos na pesquisa são considerados riscos mínimos à integridade física e 

psíquica do bebê, sendo semelhante aos riscos a que ele normalmente já está 

sujeito, durante o tempo que brinca em casa. Pode haver um cansaço físico um 

pouco mais intenso devido ao número de atividades propostas. Para evitar os 

possíveis riscos ao qual o lactente poderá ser exposto, o pesquisador irá tratar a 

identidade dos participantes com padrões profissionais de sigilo, estará presente 



31 
 
 

durante toda a intervenção próximo ao lactente, e serão colocadas almofadas ao 

redor do mesmo a fim de impedir possíveis quedas, sendo interrompida a pesquisa 

caso o lactente apresente sinal de cansaço físico. Apesar disto, havendo acidentes 

comprovadamente relacionados à realização dos testes, os pesquisadores se 

comprometem a tomar as devidas providências, assumindo os custos e 

encaminhando aos tratamentos necessários. A pesquisa contribuirá para uma 

possível aquisição do alcance em seu filho, oferecendo estímulos variados e poderá 

auxiliar na identificação de possíveis alterações em seu desenvolvimento motor. 

 Para participar deste estudo o Sr (a) não terá nenhum custo, nem receberá 

qualquer vantagem financeira. Concordando em participar desse estudo, será 

necessário que seu filho (a) compareça ao local de realização do teste (Faculdade 

de Fisioterapia - UFJF) uma vez por semana, durante 3 semanas seguidas. 

Portanto, quando houverem gastos com deslocamento do participante, esse valor 

será ressarcido pela equipe do pesquisadores.  Apesar disso, caso sejam 

identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, o Sr.(a) tem 

assegurado o direito a indenização. O Sr. (a) terá o esclarecimento sobre o estudo 

em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a 

participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará 

qualquer penalidade ou modificação na forma em que o Sr. (a) ou seu bebê é 

atendido (a). O pesquisador tratará a sua identidade e de seu bebê com padrões 

profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando 

finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado 

sem a sua permissão.  

O (A) Sr (a) não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa 

resultar e seu filho não será identificado diretamente, sendo que em possíveis 

publicações resultantes deste trabalho, se necessário, seu filho será citado apenas 

pelas iniciais de seu nome ou por seu número de registro na pesquisa. Os 

resultados da pesquisa estarão à sua disposição sempre que desejar, pensando 

assim retribuir, em parte, a colaboração que estão prestando.   

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, 

sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável, na Faculdade de 

Fisioterapia da UFJF e a outra será fornecida ao Sr. (a). Os dados e instrumentos 

utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um 
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período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores 

tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação 

brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as 

informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 

Eu, _____________________________________________, portador do 

documento de Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos da 

pesquisa “EFEITO IMEDIATO DE UM PROTOCOLO DE TREINAMENTO NA 

AQUISIÇÃO E FREQUÊNCIA DE ALCANCES EM PREMATUROS NOME DA 

PESQUISA”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a 

qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de 

participar se assim o desejar.  

Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer 

as minhas dúvidas. 

 

Juiz de Fora, _________ de __________________________ de 20   . 

 

  

__________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

__________________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) 

  

 

Nome do Pesquisador Responsável: Profa. Dra. Jaqueline da Silva Frônio 

Endereço: FACULDADE DE FISIOTERAPIA- R. Eugênio do Nascimento, s/n. 

Bairro Dom Bosco (ao lado do Hospital Universitário da UFJF) 

CEP: 36.038-330  / Juiz de Fora – MG 

Fone: (32) 2102- 3843/ 4009-5318 

E-mail: jaqueline.fronio@ufjf.edu.br  
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APÊNDICE B: FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS 

PARTICIPANTES 

 

NOME:_____________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____   IDADE GESTACIONAL:_____ 

PESO:_____________________________________________________ 

IDADE DOS PAIS:____________________________________________ 

ESCOLARIDADE PAI E MÃE:___________________________________ 

RESPONSÁVEL: ____________________________________________ 

 

Data da 1ª Avaliação: 

Avaliação Pré-treinamento Pós-treinamento 

Frequência de 

Alcances 
  

 

Classe Econômica (ABEP): A1(  )  A2(  )  B1(  ) B2(   )  C1(   )  C2(  )  D(  )   E(  )   

Observações: 
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ANEXOS: 

ANEXO 1: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2: CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL 
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ANEXO 3: AHEMD-IS 
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