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Introdução e objetivos: Estudos mostram que a experiência adquirida com
o treino de habilidades manuais utilizando brinquedos e luvas com Velcro®
influencia o desempenho do alcance manual em bebês a termo. Entretanto,
ainda não foram investigados os efeitos desse treino no alcance de bebês
com risco para alterações nessa habilidade, como bebês pré-termo. O
objetivo deste trabalho é verificar a influência de um treino de curta duração
no alcance de bebês pré-termo utilizando brinquedos e luvas com Velcro®.

Métodos: Participaram 6 bebês pré-termo divididos randomicamente em
grupo experimental e grupo controle. Os bebês foram avaliados 2 vezes: pré-
treino e pós-treino. Para o treino, constituído por 4 minutos entre o pré- e o
pós-treino, brinquedos com Velcro® foram oferecidos aos bebês do grupo
experimental, que usavam luvas com Velcro®. Os bebês controle foram
posicionados sem luvas e receberam apenas estímulo verbal. Nas avaliações,
os bebês foram posicionados sem luvas e brinquedos foram oferecidos por 2
min. As avaliações foram filmadas. O número de alcances totais, uni e
bimanuais foram computados e analisados por porcentagem. O estudo foi
aprovado por Comitê de Ética (CAAE: 38881314.1.0000.0021).

Resultado: Houve aumento do número de alcances do pré para o pós-treino
em ambos os grupos, sendo a média de ganho de 59,3% para o grupo
experimental e 21,29% para o grupo controle. Houve aumento de 26,7% nos
alcances unimanuais e de 19,0% nos alcances bimanuais para o grupo
experimental. Para o grupo controle, houve redução de 23,8% nos alcances
bimanuais e aumento de 28,0% nos alcances unimanuais. O grupo
experimental apresentou maior aumento de alcances totais (29,54%) e de
alcances bimanuais (32,0%) do que o grupo controle (8,3% e -62,5%,
respectivamente) do pré- para o pós-treino.

Discussão e conclusão: O treino motor associado ao uso de luvas com
Velcro foi eficiente no ganho de alcances em bebês pré-termo, especialmente
utilizando estratégia bimanual. Sugere-se que a luva associada ao treino
oferece informações perceptuais que facilitam a ação, especialmente pela
fácil aderência entre os objetos e luvas, simulando a preensão. Isto



provavelmente motiva o bebê a executar mais tentativas de alcance e
selecionar estratégias que facilitem o sucesso da tarefa.
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