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Introducao: O AVC é a principal causa de incapacidade no mundo. Parte significativa da população que sobrevive ao AVC se torna
inapta a realizar as atividades de vida diária de forma autônoma. O treino de uma tarefa complexa provoca mudanças comportamentais e
fisiológicas induzidas pelo processo de aprendizagem motora.

Objetivos: Esta pesquisa objetiva avaliar o desempenho funcional de aprendizagem de uma tarefa motora de dissociação de dedos em
pacientes hemiparéticos crônicos após AVC e sujeitos saudáveis, traçando suas curvas de aprendizado e avaliando o sinal
eletromiográfico de participantes hemiparéticos.

Método: Estudo piloto experimental longitudinal, realizado no Laboratório de Fisioterapia baseada em Neurociências da Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa – COPPE/UFRJ sob o número de parecer 1.438.191.
Constituído por dois protocolos experimentais para treinamento motor de sujeitos normais (n=5) e pacientes hemiparéticos após AVC
(n=1). Ambas as populações realizaram digitopressão de quatro dedos da mão não dominante (protocolo1) ou parética (protocolo2) em
relação à uma órtese de posicionamento seguindo uma sequência pré-estabelecida A durante 10 minutos. Os participantes realizaram de
6 a 10 sessões de treinamento e avaliações pré e pós aplicação do protocolo. Tais avaliações contaram com realização de sequência
controle B e eletromiografia de superfície dos seguintes músculos: Extensor Comum dos Dedos (ECD), Primeiro Interósseo Dorsal
(PID), Extensor Curto do Polegar (ECP), Flexor Superficial dos Dedos (FSD), Flexor Profundo dos Dedos (FPD), Flexor Longo do
Polegar (FLP).

Resultados: Para normais, houve significância estatística entre a média de a primeira (25.8 ± 7.46) e segunda avaliação (56 ± 16),tal
padrão se repetiu com a sequência controle. Para o paciente hemiparético, houve um aumento de 64,38% de sequências quando
comparados o primeiro e o sexto dia. O número de erros aumentou em 44,44%. Quando comparado o primeiro e o décimo dia de
treinamento houve um aumento de 76,71% no número de sequências e uma diminuição de 77,77% no número de erros. A análise
eletromiográfica demonstrou diferença significativa entre os índices de co-contração do participante hemiparético.

Conclusão: A melhora do desempenho da sequência controle B pode indicar a transferência de aprendizado (conforme Karni, 1995)
demonstrou por RNMf, podendo significar maior independência interdigital, impactando na realização de atividades de vida diária.
Quanto à análise eletromiográfica, acredita-se que o treino motor possa ter impacto estrutural em pacientes hemiparéticos."
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