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Introdução e objetivos: A Prática Mental (PM) possui evidências para a
sua utilização na melhora da performance e na reabilitação de pessoas com
comprometimentos neurológicos. Entretanto, não foram encontrados
estudos que analisassem a utilização clínica desta técnica pelos
fisioterapeutas. O objetivo deste estudo foi analisar o uso da PM pelos
fisioterapeutas do Distrito Federal (DF), o conhecimento dos aspectos
teóricos relacionados a ela, sua forma de aplicação e os seus parâmetros,
contrastando com a literatura.

Métodos: Foram recrutados 72 Fisioterapeutas em 4 hospitais, 4 clínicas e
duas universidades, uma federal e outra particular, do DF que responderam
a um questionário estruturado a respeito da PM. Foi realizada análise
descritiva e qualitativa das respostas por meio de análise de conteúdo. Este
trabalho foi aprovado pelo Comitê de ética, protocolo 0222.0.203.000-11

Resultado: Participaram do estudo 32 profissionais, com tempo de atuação
de 11,28±7,03. 9 entrevistados (28,12%) responderam conhecer a técnica.
Destes nenhum profissional definiu a técnica de forma completa, 2
responderam ter parado de utilizar a PM, 1 fez menção ao tipo de PM usada
em sua prática clínica. Nenhum profissional respondeu sobre os parâmetros
de forma completa, mas ao responderem sobre os resultados a maioria das
respostas (44,45%) alegaram que os resultados foram observados na
primeira semana. Os participantes que alegaram não conhecer a técnica,
depois de lerem a sua definição responderam que a utilizam em sua prática
clínica mostrando, em suas respostas, que a usam de forma empírica.

Discussão e conclusão: Nos discursos analisados pode-se perceber que os
profissionais não sabiam a definição da técnica reduzindo-a apenas ao ato de
imaginar. Assim pode se concluir que a PM é utilizada por 28,12% dos
fisioterapeutas do DF. Os quais apresentam falta de domínio dos parâmetros
para correta execução da técnica e a falta de conhecimento no que tange a
sua aplicação em outros sujeitos além de pacientes neurológicos.
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