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Introducao: O alcance manual é um marco importante do desenvolvimento do lactente, contudo, a gemelaridade pode ser um fator de
risco para atraso na aquisição de habilidades durante o desenvolvimento. O treino do alcance manual pode contribuir para organização
desse comportamento, favorecendo a aprendizagem motora.

Objetivos: Verificar o efeito do treino específico de curta duração na frequência e comportamento do alcance manual em lactente pré-
termo gemelar e comparar com lactente pré-termo não gemelar sem treino específico.

Método: Ensaio clínico aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (n°1856/2011) e registrado no ReBEC (RBR-4RJWRX).
Participaram do estudo 8 lactentes: G1 - 4 lactentes gemelares, pré-termos (34±1,66 semanas), baixo peso (2195±185,20 gramas) ao
nascimento, idade corrigida de 2,2 (±0,68) meses, submetidos ao treino específico; G2 – 4 lactentes não gemelares, pré-termos
(33,2±0,58 semanas), baixo peso (1815±341,57 gramas) ao nascimento, idade corrigida de 2,1 (±1,49) meses, submetidos apenas à
interação social. Todos os lactentes foram avaliados na emergência do alcance (1,5±.0,52 dias), pré e pós-treino. A duração média do
treino foi de cinco minutos. Para a avaliação foi utilizado uma cadeira infantil reclinada à 45º, um objeto maleável, três câmeras de
vídeo, uma pulseira preta com uma pérola e um sistema para a reconstrução tridimensional do alcance. Para a análise do movimento
utilizou-se o sistema Dvideow 5,0®. O teste Cohen's d foi utilizado para análise da magnitude do efeito do treino.

Resultados: Na análise intragrupo verificou-se no pós-treino moderada diferença com significância educacional (d=0,64, 95%IC) na
frequência do alcance, e, nos ajustes distais grande diferença com significância educacional para a mão ventral (d=0,85, 95%IC),
semiaberta (d=1,07, 95%IC), e moderada diferença para a mão oblíqua (d=0,5, 95%IC) no G1, enquanto no G2 prevaleceu a superfície
dorsal e mão fechada. Na análise intergrupos verificou-se grande efeito com significância clínica do treino nos ajustes distais: mão
ventral (d=2,29 95%IC), aberta (d=1,00 95%IC), semiaberta (d=1,32 95%IC), com orientação vertical (d=0,87 95%IC), e, efeito
moderado para a orientação oblíqua da mão (d= 0,59 95%IC) no G1.

Conclusão: Considerando a magnitude do efeito os resultados indicam que o treino específico de curta duração interfere positivamente
no comportamento de alcance manual demonstrando efeito clínico e de aprendizagem motora também em lactentes pré-termo gemelares.
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