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Introducao: O Acidente vascular cerebral (AVC) caracteriza-se pela má perfusão encefálica decorrente de um evento isquêmico ou
hemorrágico. A hemiparesia do membro superior (MS) é uma das consequências mais comuns após o AVC. A Terapia do Espelho (TE)
tem sido utilizada na recuperação motora do MS de indivíduos após AVC.

Objetivos: Ainda não há evidências sobre os efeitos agudos da TE sobre o controle motor do MS parético de pacientes após AVC. Dessa
forma, objetivou-se investigar o efeito agudo da TE sobre as estratégias de controle motor do MS parético de indivíduos após AVC
crônico, durante tarefa de alcance.

Método: O estudo caracteriza-se como um ensaio clínico cruzado randomizado (cross-over), no qual foram avaliados indivíduos após
AVC, com idade entre 30 e 80 anos (NCT03371290). Os pacientes que primeiramente participaram do grupo intervenção realizaram
uma única sessão de TE com duração de 30 minutos, enquanto no grupo controle foi realizada uma única sessão composta pelos mesmos
exercícios, porém sem o espelho. Após um mês de washout, os pacientes trocaram de grupo de intervenção. Os indivíduos foram
avaliados através de um sistema de análise cinemática do membro superior, destreza manual (Box and Block Test) e espasticidade
(Escala Modificada de Ashworth).

Resultados: 33 pacientes concluíram o estudo e foram avaliados, antes e após as intervenções. Entre as variáveis cinemáticas, somente o
tempo do ciclo do movimento apresentou significância estatística em ambos os grupos após as intervenções (ES=0.53; p<0.006). A
destreza manual (ES=0.03; p<0.016), espasticidade de flexores de cotovelo (ES=0.29; p<0.000), punho (ES=0.54; p<0.001) e adutor
horizontal de ombro (ES=0.68; p<0.011) também apresentaram melhora significativa após ambas as intervenções. Apenas a
espasticidade de flexores de punho demonstrou diferença entre as intervenções (p<0.046), sugerindo que a magnitude da redução da
espasticidade observada após a TE foi maior que a observada após a intervenção controle.

Conclusão: Os resultados demonstraram melhora efetiva no tempo de ciclo de movimento durante a tarefa, destreza manual e a
espasticidade do MS parético após ambas as intervenções, no entanto, as comparações entre grupos não revelaram diferenças
significativas, exceto para espasticidade dos flexores do punho."
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