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Introdução e objetivos: Indivíduos com EM apresentam limitações
funcionais incluindo a restrição de mobilidade. Estudos prévios têm sugerido
a influência da prática de mental (PM) baseada em imagética motora (IM)
sobre a mobilidade de indivíduos com lesões encefálicas. Entretanto, não há
estudos que avaliaram a influência aguda da PM em indivíduos com EM. O
objetivo foi avaliar a influência aguda da PM sobre o sentado para de pé
(STS) em indivíduos com EM.

Métodos: Trata-se de um ensaio clínico não controlado (CAAE
06065713.0.0000.0030). Participaram 5 indivíduos com EM, cuja queixa
principal era relacionada à mobilidade. Foram avaliadas, por meio de
cinemetria durante o STS, as variáveis: tempo de realização da tarefa,
linearidade e padrão de movimento, incluindo simultaneidade e presença
dos três componentes cinemáticos (CC) do STS. As avaliações foram
realizadas antes e após a sessão de PM (realizada individualmente, por 60',
sendo indivíduo orientado a realizar a IM cinestésica dos CC do STS). Para a
análise estatística, foi realizado teste t pareado para o tempo, além de
análise descritiva referente à presença dos CC e de ajustes para a execução.

Resultado: Participaram 5 indivíduos (2 homens),com idade entre 28 a 43 e
nível de incapacidade definida pela EDSS de 3,5 a 7, com habilidade para
realizar a IM. Inicialmente, estes indivíduos apresentaram tempo de
realização do STS de 4,6'' (variando de 2 a 8'') e após a sessão, os indivíduos
apresentaram aumento do tempo de realização do STS para 6,8'' (variando
de 3 a 10''), com tamanho de efeito de 1,5'' e poder estatístico de 0,89. Além
disso, pode-se observar redução da linearidade (simultaneidade) através da
fragmentação dos CC e da identificação da realização dos CC necessários
para a realização da tarefa.

Discussão e conclusão: Pode-se observar aumento agudo do tempo para
realização do STS com a PM, associado à fragmentação do STS e realização



dos três CC da tarefa. Tais modificações no padrão de movimento podem ter
contribuído para aumentar o tempo de realização do STS. Este aumento
pode estar relacionado ao primeiro estágio do processo de aprendizado
motor, em que o indivíduo precisa usar estratégias cognitivas (imagética
motora) para realizar a tarefa e que uma sessão de IM pode alterar o padrão
de execução do STS.
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