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Introdução e objetivos: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma
patologia que pode causar diversas manifestações clínicas e as suas
sequelas podem variar apresentando-se como comprometimentos motores,
sensitivos e até mesmo cognitivos. A Imagética Motora (IM) consiste na
simulação mental através de imagens no intuito de promover o
reaprendizado motor e neuroplasticidade. Este artigo objetiva investigar o
desempenho funcional de indivíduos hemiparéticos após a aplicação de
técnicas de imagética motora.

Métodos: Estudo experimental e quantitativo realizado no município de
Santarém – Pará com 3 pacientes de ambos os sexos todos com diagnóstico
clínico de AVE crônico (mais de um ano de lesão). Foi realizada avaliação
pelos testes de Romberg, Romberg Sensibilizado e Alcance Funcional,
Medida de Independência Funcional (MIF) e marcadores de tempo relativos
a realização do treino funcional (médias de tempo entre a 1ª e 10ª sessão).
Ao término de 10 sessões os testes foram reaplicados para comparação
numérica

Resultado: Pôde-se afirmar que os indivíduos testados apresentaram
melhora estatisticamente significativa quanto aos valores do Alcance
Funcional demonstrando aumento da capacidade de deslocamento de tronco
sem perda de equilíbrio, possibilitando inferir que o risco de quedas nos
indivíduos da pesquisa foi diminuído; melhora no escore “escadas” da
Medida de Independência Funcional o qual está diretamente relacionado
com a atividade funcional proposta; e ainda a redução do tempo necessário
para realização de tarefas (treino funcional) evidenciando assim a
importância da prática fisioterapêutica voltada para a função corporal
afetada.

Discussão e conclusão: Neste estudo pudemos fortalecer os indícios
favoráveis à implantação da técnica de Imagética Motora associada com
treinos funcionais visando a melhora de aspectos motores e desempenho de
indivíduos com hemiparesia decorrente de AVE. Ainda assim entende-se ser
de suma importância maiores na área da realidade virtual, enfatizando a



prática mental como um todo, de maneira a oferecer todos os estímulos
possíveis para facilitar a neuroplasticidade cerebral.
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