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Introducao: O acidente vascular encefálico (AVE) caracteriza-se pela má perfusão encefálica decorrente de um evento isquêmico ou
hemorrágico, causando um distúrbio sensório-motor no membro superior (MS) contralateral à lesão. A Terapia do Espelho (TE) tem sido
utilizada na reabilitação e seus efeitos relacionam-se à ativação de neurônios espelho e reorganização cortical.

Objetivos: Todavia, poucos são os estudos que investigam o efeito isolado da TE sobre a reabilitação desses indivíduos. Portanto, este
estudo tem como objetivo principal avaliar o efeito isolado da TE sobre a função motora, sensibilidade, força muscular e destreza do MS
parético de pacientes após AVE.

Método: Trata-se de um ensaio clínico randomizado simples-cego (CAAE 43456615.3.0000.5345), no qual foram avaliados dezesseis
indivíduos com AVE crônico, de idade entre 30 e 80 anos, com comprometimento motor leve ou moderado no MS parético. Os sujeitos
foram randomicamente alocados em dois grupos: grupo intervenção (GI; n=8) que realizou 60 minutos de TE composta por exercícios
bimanuais; e grupo controle (GC, n=8) que realizou 60 minutos do mesmo protocolo, porém sem o espelho. Ambos os grupos realizaram
duas sessões por semana, durante seis semanas. Os participantes foram avaliados antes e após as intervenções, quanto ao desempenho
sensório-motor do MS verificado pela Escala de Avaliação Fugl-Meyer, destreza manual pelo Box-and-Block Test, força de preensão
palmar pela Dinamometria, espasticidade do MS pela Escala de Ashworth Modificada, percepção de dor do MS pela Escala de Visual
Analógica, funcionalidade pela Medida de Independência Funcional e qualidade de vida pela Escala de Impacto do AVE 3.0.

Resultados: A amostra foi homogênea ao início do estudo. Os resultados mostraram melhora significativa, em ambos os grupos, em
relação às variáveis desempenho motor do MS (p<0,002); sensibilidade (p<0,002), destreza manual (p<0,004), força de preensão palmar
(p<0,000), percepção da dor (p<0,006), funcionalidade (p<0,003) e qualidade de vida (p<0,008). Houve diferença significativa entre os
grupos apenas para a sensibilidade do MS (p<0,002), força de preensão palmar (p< 0,009) e percepção da dor (p<0,013). Observou-se
melhora significativa da espasticidade de adutores horizontais de ombro (p<0,036) e de flexores de cotovelo (p<0,040) no grupo TE.

Conclusão: Esses resultados sugerem o efeito benéfico da TE no aumento da força de preensão palmar e na melhora da sensibilidade e
da percepção da dor no MS parético de pacientes com AVE crônico. Além disso, o protocolo de exercícios utilizado parece ter um efeito
positivo em todas as variáveis estudadas."
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