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Introducao: Protocolos baseados em atividades funcionais devem ser o foco nas terapias para incapacidades motoras, visando melhorar
o controle neuromotor, força muscular e rendimento da atividade (Dusing, et al, 2013). O peso adicional parece ser uma estratégia
terapêutica viável, no entanto, pouco explorado na literatura atual, principalmente em lactentes de risco.

Objetivos: a) verificar a influência do treinamento funcional do alcance com uso do peso adicional nas variáveis categóricas: preensão
do objeto (com e sem sucesso) e tipo de preensão (unimanual ou bimanual) em lactentes prematuros com baixo peso ao nascer aos 6
meses de idade corrigida.

Método: Treze lactentes prematuros (M= 34 semanas) com baixo peso ao nascer (M=2.073 gramas) foram randomicamente distribuídos
em dois grupos: controle (GC) e intervenção (GI). Primeira avaliação ocorreu aos 6 meses. Os lactentes foram posicionados sentados em
uma cadeira infantil e o objeto foi apresentado na linha média do corpo durante 3 minutos. As avaliações ocorreram nos momentos pré e
pós-treino. O treino foi composto por um protocolo com duração de quatro semanas (2 vezes/ semana) na residência dos lactentes.
Ambos os grupos usaram um bracelete no punho durante o treinamento, no entanto no GI houve o acréscimo de peso correspondente a
20% da massa total do membro superior do lactente. As variáveis foram analisadas por meio de 1 camera e categorizadas em: a) Sucesso
Preensão: Com ou Sem; b) Tipo de preensão: Unimanual ou Bimanual. Utilizou-se Teste Qui-Quadrado para as comparações. Estudo
aprovado pelo CEP da instituição (parecer n. 2.226.242).

Resultados: Pela randomização 7 participantes foram incluídos no GI e 6 no GC. Foram analisados 356 alcances, sendo: 92 no GI pré-
treino, 99 no GI pós-treino, 84 no GC pré-treino e 81 no GC pós-treino. Foram verificadas associações entre os momentos (pre e pos
treino) em cada grupo e as variáveis e entre os grupos (controle e experimental) e as variáveis em cada momento. Não houve associação
entre as variáveis sucesso e tipo da preensão e os momentos (pre e pos-treino) em nenhum grupo. Houve aumento da frequência de
preensão sem sucesso no GI no momento pós-treino (p=0.05).

Conclusão: O treino funcional de 8 semanas com peso adicional não influencia o sucesso e tipo de preensão em lactentes prematuros
com baixo peso. No entanto, favorece maior frequência de preensão sem sucesso quando comparado aos lactentes que não receberam o
treino com peso. Demais variáveis do alcance precisam ser investigadas."
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