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Introdução e objetivos: A prática mental (PM) é um método de
treinamento que consiste na imaginação do movimento por repetidas vezes
com objetivo de melhorar a performance motora. Ainda são escassos estudos
que demonstrem a relação entre a PM e a neuroplasticidade. O objetivo
geral analisar os mecanismos neurofisiológicos/neuroplásticos relacionadas
à PM, sendo avaliados dois objetivos: 1) fatores neurotróficos e 2)
excitabilidade córtico-espinhal.

Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática no período de Janeiro a
Março de 2016 nas bases de dados PubMED, Cochrane, Web of Science,
PEDro , Science Direct e Scielo. Os unitermos para o objetivo referente aos
fatores neurotróficos foram “neurotrophic fator”, “BDNF”, “GDNF”, “mental
practice”, “imagery”, “motor imagery”, “imagetic”, “cognitive training”,
“mental training” com auxílio do operador lógico “AND” para combinação
dos descritores. Para o objetivo referente à excitabilidade córtico-espinhal,
foram utilizados “corticospinal”, “excitability”, “mental practice”, “imagery”,
“motor imagery”, “imagetic”, “cognitive training”, “mental training” com
auxílio dos operadores lógicos “AND” e “OR”.

Resultado: A busca inicial identificou, nas bases de dados selecionadas, 132
artigos potencialmente relevantes. Após a triagem, 19 artigos foram
incluídos no estudo, sendo que todos os artigos incluídos possuem relação
com o objetivo 2, que se refere à influência que a prática mental ou
imagética motora exerce sobre a excitabilidade corticoespinhal. Não foram
encontrados artigos referentes ao objetivo 1, que se refere à identificação
dos fatores neurotróficos relacionados à PM, que é uma estratégia cognitiva.
As principais variáveis descritas nos estudos foram a eletroneuromiografia
(EMG) (80%), o potencial motor evocado (MEP) (65%) e a contração
voluntária máxima (40%).

Discussão e conclusão: A ausência de estudos sobre os fatores
neurotróficos pode estar relacionada aos procedimentos relacionados à
coleta e à dificuldade em realizar tal procedimento em humanos. A PM
baseada em imagética motora cinestésica modula a excitabilidade



corticoespinhal e ativa diretamente o córtex motor primário e a via
corticoespinhal. A PM pode ser utilizada em indivíduos com lesões nervosas
porque aumenta a excitabilidade corticoespinhal, favorecendo a
neuroplasticidade.
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