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Introducao: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) corresponde a uma disfunção neurológica aguda, que ocorre a nível de Sistema
Nervoso Central. Pode acarretar diversas limitações em virtude das disfunções motoras e/ou cognitivas, sensoriais e psíquicas. Dentre as
diversas técnicas desenvolvidas para reabilitação, encontra-se a Terapia Espelho (TE).

Objetivos: O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação da TE na funcionalidade do membro superior parético em
pacientes com sequelas motoras pós AVE em fase crônica.

Método: Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo de caráter longitudinal do tipo relato de caso. Projeto aprovado no CEP/UNP-
CAAE 59748016.0.0000.5296. A amostra contou com dois participantes (P1 e P2). A intervenção foi realizada três vezes por semana,
com duração de 50 minutos cada, totalizando 14 atendimentos, onde o primeiro e último dia foram destinados para realização da
avaliação e reavaliação, respectivamente. Para a realização da TE os pacientes foram instruídos a realizar diversas atividades e
movimentos com ambos os membros superiores, dentro de uma caixa contendo dois compartimentos e um espelho separando-os. Para a
coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: Avaliação do Perfil Epidemiológico, Mini-Exame do Estado Mental
(MEEM), Medida de Independência Funcional (MIF), Avaliação da Função Motora Fugl Meyer (FMFM) e Escala de Qualidade de Vida
Específica para AVE (EQVE-AVE).

Resultados: Os pacientes possuíam 64 e 73 anos (P1 e P2 respectivamente), do sexo masculino, AVE do tipo isquêmico (P1) e
hemorrágico(P2), com tempo de sequela de 16 e 12 anos (P1 e P2). Ao final dos atendimentos, os participantes mantiveram as
pontuações máximas para MIF obtidas na primeira avaliação; no FMFM, P2 obteve aumento de 3 pontos, enquanto P1 aumentou 1
ponto. na escala; no entanto, na EQVE-AVE, P1 apresentou melhora nos domínios auto-cuidado e função do membro superior, enquanto
P2 referiu melhora quanto aos domínios mobilidade e humor.

Conclusão: Apesar dos resultados numericamente pouco expressivos, foram observadas melhorias qualitativas nos pacientes que se
submeteram ao método, frente ao protocolo utilizado. Acredita-se assim que a TE é vista como uma possibilidade terapêutica para a
melhoria da funcionalidade do MS parético de pacientes com sequela de AVE."
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