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Introdução e objetivos: Alguns dos recursos usados na reabilitação de
pacientes acometidos por Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a
cinesioterapia, que atua na prevenção de deformidades e na reeducação
neuromotora, e também a imagética motora (IM) que consiste na simulação
mental de movimentos com a intenção de promover melhora na execução
motora. O objetivo desse estudo foi realizar uma metanálise sobre os
benefícios da associação das duas técnicas, na função do membro superior
em pacientes pós-AVE.

Métodos: A busca inicial foi feita através dos títulos e resumos dos estudos,
avaliados por 2 autores. Foi realizada revisão sistemática nas bases de
dados PubMed e SciELO. Os descritores usados foram: stroke and
rehabilitation and mental practice; motor imagery and physioterapy and
stroke; prática mental, imagética motora, cinesioterapia e acidente vascular
cerebral. Critérios de inclusão: pelo menos um dos grupos de tratamento
recebeu como intervenção a imagética motora e cinesioterapia para
melhorar a função do membro superior comprometido. Para a metanálise
estes estudos deveriam conter o mesmo tipo de intervenção e controle, e os
mesmos desfechos.Excluiu-se estudos com índice <4 na escala PEDro.

Resultado: Apenas 3 ensaios clínico randomizados obedeciam aos critérios
de inclusão. Os estudos investigados evidenciaram que a imagética motora
associada à cinesioterapia mostrou-se mais eficaz que o tratamento
fisioterapêutico convencional utilizado isoladamente, havendo melhora na
função motora do braço mais afetado e diminuição dos déficits sensório-
motores. A metanálise dos 3 estudos mensurados revela um resultado
positivo para a combinação das técnicas. Os resultados foram significativos
para as duas escalas: Fugl-Meyer (p< 0,03) e a escala Action Research Arm
(p<0,001).

Discussão e conclusão: A IM é realizada pela ativação de regiões do
cérebro frequentemente ativadas de maneira inconsciente durante a
preparação do movimento, ocorrendo o reforço da coordenação de padrões



motores responsáveis pelo desenvolvimento da habilidade executada. Tal
fato ocorre desde que as redes neurais permaneçam intactas, sugerindo-se
que pacientes pós AVE poderiam beneficiar-se do uso da IM ativando as
redes parcialmente danificadas. Conclui-se que o uso da IM facilite a
organização de comandos centrais.
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