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Introdução e objetivos: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma
patologia que gera significativa incapacidade funcional. A Terapia do
Espelho (TE) é utilizada na recuperação sensório-motora pós-AVC, com a
intenção de promover uma ilusão visual e sinestésica pela ativação de
neurônios espelho, baseada na teoria da neuroplasticidade cerebral.
Objetivo: realizar uma revisão sistemática sobre os efeitos da TE à longo
prazo na funcionalidade do MS parético de indivíduos pós-AVC.

Métodos: O estudo foi realizado segundo o protocolo de PRISMA. As bases
de dados utilizadas foram MEDLINE, Science Direct, PEDro e LILACS, no
período de setembro a outubro de 2015. Os descritores utilizados foram
“stroke”, “upper extremity”, “upper limb” e “mirror therapy”. Ensaios
clínicos randomizados (ECR) que investigaram os efeitos da TE, com
realização de follow-up, na funcionalidade do MS foram incluídos. A
avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos foi realizada
mediante a escala PEDro.

Resultado: A busca identificou 190 estudos, mas apenas 4 foram incluídos
nesta revisão. Essa pesquisa demonstrou que a TE gera melhora na função
motora, recuperação funcional, qualidade e execução do movimento e
redução da dor do MS em indivíduos pós-AVC logo após a intervenção,
porém a duração desses efeitos à longo prazo gera resultados conflitantes.
Dois estudos apresentaram melhora na função motora no grupo TE após a
intervenção que não persistiu ao follow-up. Outros estudos evidenciaram
melhora na qualidade do movimento e dor, e na recuperação motora e
funções de auto-cuidado no grupo TE, que persistiram ao follow-up.

Discussão e conclusão: Estudos evidenciam melhora na execução dos
movimentos após a TE, sugerindo reorganização cortical, maior
recrutamento do córtex pré-motor e equilíbrio de ativação neural dos
hemisférios cerebrais, facilitando a recuperação motora. ECR com follow-up
devem ser estimulados para evidenciar a duração dos efeitos da TE, bem
como explorar os protocolos de intervenção, identificando a melhor forma de



utilização da terapia e otimizando o protocolo para obtenção de resultados
positivos e duradouros.
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