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Introducao: A complexidade é parte das atividades de vida diárias e seu aumento é parte dos objetivos fisioterapêuticos. As
intervenções vêm se aproximando cada vez mais da vida real do paciente. Entretanto não está claro, se após um Acidente Vascular
Cerebral (AVC) há aprendizagem de tarefas de diferentes complexidades.

Objetivos: Investigar os efeitos da complexidade da tarefa na aprendizagem motora após um AVC.

Método: O estudo possui registro no comitê de ética e pesquisa sob o número CAAE n° 48611015.0.0000.5391. Quarenta e oito
indivíduos com sequelas de AVC foram divididos em dois estudos: Alta complexidade e Baixa complexidade. A tarefa escolhida era de
controle postural na qual os indivíduos em pé sobre uma plataforma de força deveriam acertar uma sequência luminosa aleatória através
do deslocamento do centro de pressão o mais rápido possível. A sequência da tarefa de alta complexidade continha 4 toques e a baixa
complexidade 2 toques. Ambos os grupos AVC tinham um grupo controle composto por sujeitos sem lesão pareados em idade e sexo. A
aprendizagem das tarefas de baixa e alta complexidade foram comparadas entre os grupos em 3 momentos (pré-teste, retenção e
transferência).

Resultados: Indivíduos após AVC conseguem aprender tarefas com baixa complexidade de forma similar aos sujeitos sem lesão
neurológica segundo comparação do pré-teste com retenção, mas este aprendizado não é passível de generalização, comparação da
retenção com a transferência. A tarefa de alta complexidade não foi aprendida e a análise dos dados de caracterização da amostra revelou
que ambos os grupos com AVC tinham comprometimento cognitivo leve.

Conclusão: Indivíduos com AVC aprendem tarefas de baixa complexidade como indivíduos neurologicamente saudáveis. Entretanto,
comprometimentos cognitivos relacionados ao planejamento e sequenciamento de ações motoras impactam a aquisição de habilidades
com maior complexidade em indivíduos após um AVC. Esta variável ainda necessita ser devidamente investigada nesta população."
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