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Introducao: A Terapia Espelho consiste em promover uma ilusão visual, onde o membro sadio se move em frente a um espelho,
enquanto o membro parético sai do campo visual do paciente. Os resultados na recuperação funcional do membro parético através da
ilusão visual gerada pelo espelho estão sendo observados.

Objetivos: Analisar e comparar os efeitos da Terapia Espelho com e sem movimento passivo associado, para o aspecto da força e
destreza manual de membro superior parético pós-AVC.

Método: Estudo piloto do tipo ensaio clinico randomizado controlado onde participaram 6 pacientes com AVC atendidos em dois
centros de referência nas cidades de Quixadá e Quixeramobim, Ceará. Os participantes foram avaliados quanto a força e destreza manual
através de dinamômetro isométrico e teste de caixa e blocos, respectivamente, em seguida foram randomizados em dois grupos, terapia
espelho (GT) e terapia espelho associada a movimento passivo (GTEMP), ambos os grupos fizeram os mesmos exercícios, sendo que nos
pacientes do GTEMP foi realizado exercício passivo no membro parético durante a TE. Foram realizadas duas sequências de 12 minutos
divididos em seis exercícios, cada exercício durou 2 minutos, entre as duas sequencias o paciente descansou por 6 minutos. A
intervenção aconteceu durante 4 vezes na semana por 4 semanas. Os exercícios consistiram em flexão/extensão de punho, desvio ulnar e
radial, supinação/pronação do antebraço, flexão/extensão de dedos, abdução de dedos e pinça.

Resultados: Sobre a força de preensão palmar, 4 pacientes do total de 6 demonstraram melhora do pré para o pós teste, sendo dois do
grupo controle e dois do grupo experimental. Quanto à destreza manual, dois pacientes do grupo controle apresentaram uma discreta
melhora de 1 bloco alocado, enquanto o outro apresentou piora (-1 bloco alocado) do pré para o pós teste. Já no grupo experimental 2
pacientes apresentaram melhora de 7 e 3 blocos e um paciente manteve o mesmo desempenho nos dois testes.

Conclusão: Os resultados do presentes estudo apontam uma tendência de melhor efeito da terapia espelho associada a movimento
passivo para a destreza manual dos pacientes, no entanto a continuidade do estudo, envolvendo mais participantes, é necessária para a
obtenção de dados estatísticos mais robustos."
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