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Introdução: Os déficits visuais relacionados com o parto prematuro são numerosos, portanto, é importante a aplicação 

de intervenções nesta população precocemente. Dentre estas, encontra-se a estimulação sensorial com as Figuras de 

Alto Contraste (FAC), praticáveis desde os primeiros dias de vida. A partir disto: a estimulação sensorial precoce com as 

FAC otimiza a Função Visual (FV) de lactentes pré-termo (LP) em ambiente domiciliar? Objetivo: Analisar os efeitos da 

estimulação sensorial com as FAC na FV de LP. Métodos: Ensaio clínico randomizado controlado, aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC (CAAE 76329317.1.000.0121). Foram randomizados 4 LP, 

com Idade Gestacional entre 28 e 37 semanas e Idade Corrigida na avaliação < 3 meses em dois grupos: Grupo 

Estimulação (GE) e Grupo Guia-Controle (GG). Foram realizadas duas avaliações: base e pós-intervenção, após 30 

dias de estimulação/orientação. As variáveis Alerta, Fixação, Atenção e Acompanhamento Visual foram avaliadas por 

meio da Bateria de Optótipos de Leonhardt. O GE foi estimulado pelos cuidadores, em ambiente domiciliar, com esta 

escala, que é composta por sete FAC. Receberam supervisão e acompanhamento de uma fisioterapeuta. O GG foi 

instruído pelo Guia de Atividades de Martinez. O teste T para amostras Independentes foi utilizado para comparar os 

escores totais e o Qui-quadrado para a variável Acompanhamento Visual, com nível de significância de 5% (p=0,05). 

Resultados: O grupo GE apresentou menor escore total (38,50;±2,12) em relação ao GG (46,00;±4,24) na avaliação 

base. Na avaliação pós-intervenção, o escore total foi maior no GE (35,50;±7,77) quanto ao GG (35,05;±7,07). Não 

houveram diferenças significativas entre as avaliações em ambos os grupos. Conclusão: A estimulação visual orientada 

com as FAC em domicílio foi capaz de diminuir a diferença entre os grupos. Uma orientação adequada e de baixo custo, 

pode proporcionar futuros benefícios para o desenvolvimento sensorial de LP. Futuros estudos com amostras maiores 

devem ser realizados para comprovar nossos resultados.
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