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Introducao: O comprometimento da função sensorial em indivíduos após o Acidente Vascular Cerebral (AVC) depende da área e
extensão da lesão, afetando o controle e a força da mão. Além disso, o comprometimento do controle motor da mão, dificultando a
manipulação de objetos e a participação nas atividades diárias.

Objetivos: O objetivo do presente estudo foi verificar o efeito do exercício aeróbico (EA) associado a terapia de contensão induzida
modificada (TCIm) sobre o déficit sensorial e a destreza manual em indivíduos após AVC.

Método: Estudo clínico piloto controlado, randomizado, duplo-cego com indivíduos hemiparéticos realizaram EA+TCIm. O estudo está
de acordo com a resolução 466/2012, está aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Federal de São
Carlos (79106017.0.0000.5504) e registrado no REBEC (RBR-83pwm3). A TCIm consistiu na restrição do membro superior menos
afetado por 90% de tempo; treino de tarefa orientada do braço mais afetado por 3 horas diárias durante 10 dias e intervenção
comportamental para melhorar a adesão ao tratamento. O EA foi realizado na bicicleta ergométrica de forma intervalada a uma
intensidade de moderada a alta (60-85% da frequência cardíaca de reserva) baseada no Teste de Esforço Cardiopulmonar. Os indivíduos
foram avaliados pré-intervenção e 3 dias pós-intervenção pelos seguintes instrumentos/procedimentos: Motor Activity Log (MAL), Wolf
Motor Function Test (WMFT), Avaliação Sensorial de Nottingham e o Box and Block Test.

Resultados: Dois indivíduos hemiparéticos crônicos do sexo masculino com idade média de 60.6 ± 6 anos; (1 com hemiparesia à direita
e um a esquerda), obtiveram aumento na média da quantidade de uso do membro superior mais afetado, com a diferença entre a média do
pré (0.69) e pós (2.4), maior que a diferença mínima clinicamente importante. Apresentaram diminuição no tempo de execução das
atividades WMFT e melhora na habilidade funcional. No entanto, observamos que o indivíduo com maior comprometimento sensorial
apresenta menor destreza manual e os indivíduos após realizarem o EA associado a TCIm, obtiveram ganhos na destreza manual.

Conclusão: Portanto, os indivíduos pós AVC com comprometimento sensorial e destreza manual, possuem alta probabilidade de
adquirir melhoras significantes mediante ao treino repetido de tarefa específica associado ao EA. Sendo que, estes resultados
preliminares podem otimizar o planejamento do tratamento."
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