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Introdução e objetivos: Entre as disfunções ocorridas após um AVC, as
alterações cognitivas com funções relacionadas ao planejamento,
sequenciamento de ações e processamento de informações são impactadas.
Altas demandas de processamento causam grande impacto no controle da
postura. Quais os efeitos da manipulação da complexidade da tarefa na
aprendizagem de uma habilidade de controle postural após um AVC? O
objetivo do estudo é verificar os efeitos da complexidade da tarefa na
aprendizagem motora de sujeitos pós – AVC.

Métodos: Foi utilizada uma tarefa de sequenciamento com demanda de
controle postural com duas complexidades. Os sujeitos realizaram a tarefa
através da projeção do centro de massa. Foram incluídos 16 sujeitos pós
AVC e 16 sujeitos saudáveis divididos em 4 grupos, grupo controle baixa
complexidade, grupo experimental baixa complexidade, grupo controle alta
complexidade e grupo experimental alta complexidade. A complexidade
entre as duas tarefas se diferenciava pelo número de elementos presentes e
pela interação entre os elementos. Foram realizadas 150 tentativas
distribuídas em 3 dias de aquisição e, após 4 dias sem prática, foi realizado
o teste de retenção (RET) e transferência (TR).

Resultado: A média das 5 tentativas iniciais e finais foram consideradas
pré-teste (PRE) e pós teste (POS). Para todas análises foi conduzida ANOVA
medidas repetidas 2 grupos e 4 momentos. A tarefa de baixa complexidade
na variável tempo, houve diferença significativa intragrupo entre PRE e POS
(p= 0,000) e RET e TR (p= 0,001). Na pontuação houve diferença
significativa nas medidas intragrupo de PRE e POS (p=0,002) e RET e TR
(p= 0,000). A tarefa de alta complexidade para a variável tempo, houve
diferença estaticamente significante intergrupo entre PRE e POS (p= 0,002)
e RET e TR (p=0,018). Na variável pontos houve diferença intergrupo para
PRE e POS (p= 0,002) e para RET e TR (p= 0,000).

Discussão e conclusão: Sujeitos pós-AVC têm desempenho similar e são
capazes de reter e adaptar-se a mudanças nas tarefas de baixa
complexidade, tanto quanto os sujeitos saudáveis. Já tarefas de alta



complexidade demandam maior processamento de informações e integração
entre sistemas, os sujeitos com AVC conseguiram melhorar o desempenho,
mas não retêm nem tão pouco conseguem adaptar-se às mudanças. Podemos
concluir que a complexidade da tarefa afeta, portanto, a aprendizagem de
indivíduos pós-AVC.
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