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Introducao: Para diminuir as sequelas motoras e acelerar a reabilitação do Acidente Vascular Encefálico, a Terapia Espelho (TE)
utiliza-se de uma imagem do membro normal que refletida no espelho oferece ao cérebro um novo input visual, embora ilusório, sendo
interpretados como se fossem executados pelo membro afetado (MEDEIROS, 2014).

Objetivos: Investigar no âmbito domiciliar os possíveis efeitos da aplicação da Terapia Espelho (TE) no membro superior parético de
pacientes pós-acidente vascular encefálico.

Método: A amostra do estudo foi constituída por quatro participantes apresentando diagnóstico médico de acidente vascular encefálico
isquêmico na fase hipertônica, recrutados da Clínica Escola de Fisioterapia da cidade de Concórdia-SC.Foram selecionados participantes
de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos, com hemiparesia crônica (mais de seis meses) e hipertonia de membro superior, além
de capacidade de seguir ordens verbais, escritas ou demonstrativa. Foi utilizado o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para o estado
cognitivo, a Escala Modificada de Ashworth para avaliação da espasticidade, e a função do membro parético foi avaliada pela Escala de
Fugl-Meyer, com subitem do membro superior, a avaliação e reavaliação dos participantes foram realizadas em dias separados aos da
terapia totalizando 15 sessões.

Resultados: Diante da avaliação da funcionalidade, através da escala de Fugl-Meyer, salienta-se que a pontuação máxima atingida são
de 126 pontos, portanto podemos observar que na avaliação pré e pós intervenção fisioterapêutica, foi observada melhora de todos os
participantes nos aspectos de movimentação passiva, sensibilidade, função motora da extremidade superior, coordenação e velocidade,
embora não o suficiente para tornar a extremidade ativa, a terapia espelho foi capaz de gerar efeitos positivos na função motora do
membro superior parético, com uma melhora estatisticamente significativa (p=0,021) e média pré tratamento de 78,5 pontos e pós
tratamento de 87,5 pontos.

Conclusão: A Terapia Espelho pode ser uma ferramenta alternativa como coadjuvante, já que quando associada a outras terapias,
ocasionou ganhos funcionais do membro superior nos casos estudados. Sugere-se maiores pesquisas com maior amostra e tempo de
intervenção."
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