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Introdução e objetivos: A prática de jogos em ambiente de realidade
virtual (RV) é comprovadamente positiva para as funções motora e cognitiva
em acometidos por Acidente Vascular Cerebral (AVC). Entretanto, pouco é
conhecido sobre como a aprendizagem dos jogos ocorre nesses indivíduos e
se há diferenças nesse processo quando comparado a indivíduos
neurologicamente saudáveis. O objetivo do estudo foi investigar a
aprendizagem de jogos em ambiente de RV de indivíduos pós-AVC quando
comparados com indivíduos saudáveis.

Métodos: O estudo contou com 5 sujeitos pós-AVC em território de
circulação anterior no grupo experimental (GE) [41.2±12.11 anos; Fulg-
Meyer: 157.2±48.20; Mini Exame do Estado Mental (MEEM): 26.8±2.48;
Orpington: 3.16±0.77], e 5 sujeitos saudáveis no grupo controle (GC) [41.6
±11.58 anos; MEEM: 29.6±0,89]. A prática consistiu em jogar 8 jogos, 3
tentativas por jogo, em RV através do Sistema Stability and Balance
Learning Environment (STABLE®) da marca Motek Medical, de forma
aleatória, em 10 dias com duração de 1 h, 1x/semana. O primeiro dia foi
considerado pré-teste e a última sessão como pós-teste, o teste de retenção
foi realizado 30 dias após a aquisição. Foi realizada análise descritiva.

Resultado: Foi possível observar que o GE apresentou desempenho inferior
na fase de aquisição quando comparado ao GC. Sendo que o GE foi incapaz
de aprender os jogos com maiores demandas cognitivas e elevada precisão
dos movimentos, evidenciado pelo escore dos jogos no teste de retenção
quando comparado ao pré-teste.

Discussão e conclusão: Os resultados corroboram com a literatura atual,
que mostram que pós um AVC, os pacientes mantém preservada sua
capacidade de aprendizagem de novas habilidades, porém a complexidade
da tarefa é um fator que impacta negativamente a mesma. Sendo que para



esse grupo de pacientes, a complexidade da tarefa impactou negativamente
a capacidade de aprender novas habilidades.
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