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Introdução e objetivos: A aprendizagem motora (AM) é definida como a
aquisição do conhecimento, sendo a memória o resultado do aprendizado e
inclui sua retenção e armazenamento. Uma sequela em vítimas de Acidente
Vascular Encefálico (AVE) é a paresia do membro superior (MS). A
Realidade Virtual (RV), utilizada na reabilitação, apresenta 3 pontos
relevantes: repetição, feedback de desempenho e de resultado e motivação.
Objetivo: Investigar a melhora do desempenho de curta e longa duração
após um treino para MS em RV.

Métodos: O treinamento consistiu em sessão única por meio de 4 jogos do
Nintendo Wii® (NW). Vinte e dois indivíduos com sequelas crônicas de AVE
em MS, sendo 17 homens, com média de idade 52,7±10,29 e média de 568
±5,31 anos pós AVE participaram do estudo e foram avaliados por meio da
comparação da pontuação nos jogos antes do treinamento (AT) e
imediatamente após o treino (IDT). A retenção de curta duração foi obtida
pela comparação entre a avaliação IDT e 48 horas após o treino (48hDT), e a
de longa duração entre IDT e 7 dias após o treino (7dDT). A pontuação nos
jogos foi analisada por meio de 4 ANOVA de medidas repetidas,
considerando como fator as avaliações (AT, IDT, 48hDT e 7dDT).

Resultado: A análise das pontuações obtidas demonstrou diferenças
significativas para cada jogo analisado. No jogo Wakeboarding diferenças
foram encontradas entre AT e 48hDT (p=0,006) e entre AT e 7dDT
(p=0,008). No jogo Canoeing houve diferenças entre AT e IDT (p =0,001),
entre AT e 48hDT (p=0,001) e AT e 7dDT (p=0,001). No jogo Rhythm Parede
houve diferenças entre AT e 48hDT (p=0,006) e entre AT e 7dDT (p=0,008).
No jogo Big Top Jugglin foram encontradas diferenças entre AT e 48hDT
(p=0,004) e AT e 7dDT (p=0,001).

Discussão e conclusão: A RV mostrou-se efetiva para reabilitação do
membro superior parético de pacientes com sequelas crônicas de AVE. Os
efeitos do treinamento são proporcionados pelas suas demandas
multissensoriais, número de repetição, feedback externo e aspectos



motivacionais que contribuem de maneira fundamental com os processos de
aprendizagem motora. Conclusão: O treinamento em realidade virtual é
efetivo para aquisição, consolidação e retenção do aprendizado.
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