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Introdução: O nascimento prematuro pode ocasionar alterações no desenvolvimento cerebral, resultando em disfunções 

sensoriais e perceptivas visuais. Detectar precocemente estas possíveis alterações em lactentes não-verbais e não-

cooperativos em um ambiente com poucos recursos torna-se um desafio. Nestes casos, as baterias com figuras de alto 

contraste (FAC) podem ser utilizadas. Sabendo disto: é possível identificar alterações na função visual (FV) por meio 

das FAC de lactentes pré-termo (PT) e comparar com neonatos a termo (AT) em idades precoces? Objetivo: Avaliar a 

influência da prematuridade na FV e compará-la com recém-nascidos AT. Métodos: Estudo transversal e comparativo, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC (CAAE 76329317.1.0000.0121). Foram 

avaliados 3 lactentes PT, com Idade Gestacional entre 28 e 36 semanas, e 3 AT, ambos com idade entre 0 a 3 meses 

na avaliação. Variáveis: Alerta, Fixação, Atenção e Acompanhamento Visual, mensurados por meio da Bateria de 

Optótipos de Leonhardt, composta por 7 FAC com círculos e quadrados concêntricos, linhas horizontais ou verticais 

largas/estreitas e uma face de alto contraste. Utilizou-se o teste T para amostras Independentes para comparação entre 

os grupos. Foi adotado um nível de significância de 5% (p=0,05). Resultados: O escore total médio do Grupo PT 

(30±6,08) foi menor do que do AT (38,±1,73), p=0,08. Todos os sujeitos apresentaram uma pontuação de 100% para o 

Alerta e a Fixação. O Grupo PT revelou 66% de Atenção para as figuras 1, 2, 5 e 6. O Grupo PT exibiu menores médias 

em todas as figuras para Acompanhamento Visual, inclusive, estatisticamente significativa para a figura 3 (p=0,016). 

Conclusão: A prematuridade acarretou em alterações nas funções de Atenção e Acompanhamento Visual, realçando a 

importância da avaliação visual precoce. As FAC têm baixo custo e podem auxiliar na estimulação sensorial, podendo 

ser utilizadas na prática clínica. Para que este desfecho possa ser generalizado, pesquisas futuras devem ser realizadas 

com amostras maiores.
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