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Introducao: As ataxias cerebelares determinam alterações no desempenho do movimento voluntário, devido à incapacidade do cerebelo
em integrar as informações exteroceptiva de forma adequada. Assim, questiona-se a influência da adição de informações visuais no
desempenho e aprendizado motor de indivíduos com disfunções cerebelares.

Objetivos: O objetivo deste estudo é avaliar o desempenho e o aprendizado de movimentos dirigidos ao alvo a partir da adição de um
feedback visual em indivíduos com doença cerebelar hereditária (DCH).

Método: Trata-se de um estudo experimental de comprovação de princípios com delineamento longitudinal cross-over. Foram avaliados
dois grupos: Controle e DCH, pareados em relação ao gênero e faixa etária, destros. O mini-exame do estado mental foi utilizado para
avaliação da função cognitiva e as forças de preensão palmar e pinça e a destreza motora, mensuradas. Foi solicitado para o indivíduo
realizar movimentos dirigidos a alvo, posicionado verticalmente, a partir de um ponto inicial central sobre uma mesa digitalizadora, com
o membro superior (MS) mais comprometido pela doença cerebelar. A prática foi realizada em 2 dias, sendo 80 tentativas por dia,
divididas em quatro blocos. Os indivíduos foram randomicamente alocados em subgrupos que realizavam os movimentos com ou sem
feedback visual adicional e após um intervalo de 24 a 48 horas era aplicado o cross-over. Os dados foram submetidos à análise de
variância para medidas repetidas considerando-se uma significância de 5%.

Resultados: Os resultados demonstraram assimetria decorrente da DCH e o MS mais comprometido apresentou pior destreza em relação
ao contralateral. Os indivíduos com DCH foram influenciados pela informação visual adicional com o decorrer da prática, apresentando
menores tempo de movimento, erro de posição final e variabilidade da posição final e maior pico de velocidade, quando o feedback
visual estava presente, principalmente no terceiro bloco de prática. Entretanto, uma vez retirado, a melhora do desempenho não foi
mantida, o que sugere dependência da presença da informação visual e ausência de aprendizado motor nesses indivíduos.

Conclusão: O feedback visual adicional auxilia o desempenho do movimento dirigido ao alvo de MS em indivíduos com DCH com a
prática, porém, não gera aprendizado motor podendo causar dependência."
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