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Introducao: A Prática Mental (PM) permite que o indivíduo execute tarefas repetidamente sem fadiga ou qualquer risco para a
segurança. Estudos mostram a eficácia da PM em paciente com AVC melhorando a aprendizagem de habilidades motoras e
desempenho.

Objetivos: Investigar o efeito de um programa de PM associado à tarefa física (TF), avaliando o momento de inserção da prática durante
a terapia.

Método: Trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado simples cego conduzido em pacientes com AVC crônico, com CAAE:
61895216.5.0000.5568, e certificação para o CEP: 1.978.586. Os pacientes foram aleatoriamente designados para os grupos: G1(n=5)
(PM+TF), G2 (n=1) (TF+PM) e G3 (n=4) (TF), sendo avaliados pela Escala Modificada de Ashworth, Escala de Fugl-Meyer (FM),
Medida de Independência Funcional (MIF), Action Research Arm test (ARAT) e Box and Block test (BBT). Foram realizados 4 vídeos
que abordavam as atividades desenvolvidas durante a prática mental. Os vídeos eram vistos antes ou depois do TF, e tinha a função de
demonstrar a tarefa a ser executada. As avaliações ocorreram na admissão, após a conclusão do protocolo e no follow-up de 3 meses.

Resultados: Vinte e um sujeitos foram elegíveis para a pesquisa, mas somente dez finalizaram todas as etapas. O G1 obteve melhoras
significativas para FM seção mão e membro superior total (p=0,0239, p=0,0085 respectivamente) e no ARAT e BBT da admissão para o
follow-up (p=0,0008 para os dois itens avaliativos) Os demais grupos não apresentaram resultados estatisticamente significativos.

Conclusão: A Prática Mental associada ao treinamento físico apresenta-se como protocolo eficaz. Nossos resultados sugere uma possível
indicação que a prática mental deve ser realizada antes do TF. No entanto, os dados não são conclusivos quanto ao momento ideal de
inserção, antes ou após, devido aos pacientes que descontinuaram o estudo."
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