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Introducao: A Terapia espelho consiste em movimentos realizados com o membro superior saudável enquanto este é visualizado em
um espelho como se fosse o membro afetado. Estudos tem mostrado que o movimento virtual da mão afetada pode provocar ativação do
córtex sensoriomotor ipsilesional, mesmo na ausência de movimento da mão afetada.

Objetivos: reunir evidências clínicas sobre os efeitos da TE na função do membro superior parético de indivíduos pós-AVE.

Método: Foram conduzidas buscas nas bases de dados: PubMed, Lilacs, Scielo, EMBASE e PEDro, no período de janeiro e fevereiro de
2017 e atualizadas em junho de 2017. Foi considerada a seguinte combinação de descritores e MeSH: stroke or hemiplegia and mirror
therapy or mirror and upper extremity. Os estudos incluídos, preencheram os seguintes critérios: estudos controlados randomizados e não
randomizados; estudos que utilizaram a terapia espelho como principal forma de tratamento isolada ou combinada, comparando a terapia
espelho com terapia convencional e/ou com controle sem tratamento; publicação nos últimos cinco anos, sem restrição de idioma;
população estudada sendo indivíduos acometidos pelo AVE, com idade ≥ 18 anos, sem restrições quanto ao tipo e localização do AVE;
desfecho avaliado fosse função de membro superior. Os critérios de exclusão adotados foram: pesquisas que não trataram como
intervenção principal a terapia espelho ou utilizaram realidade virtual; pesquisas que incluíam indivíduos saudáveis.

Resultados: Dos 484 artigos listados, 29 foram incluídos. Os participantes apresentavam AVE na fase aguda, subaguda e crônica. Todos
os artigos apresentaram alta qualidade metodológica com pontuação variando de 6 a 10 na escala PEDro. Alguns estudos associaram a
técnica de terapia espelho com Estimulação Elétrica Funcional e por eletromiografia, Luva de malha, Terapia de contensão induzida. O
movimento solicitado durante a terapia espelho variou entre tarefas funcionais como alcance, preensão, manipulação de objetos e
movimentos isolados de flexão, extensão de punho e dedos. O tempo de aplicação da técnica variou entre 20 e 30 minutos/dia, na maioria
dos estudos.

Conclusão: A terapia espelho promoveu melhora da função motora do membro superior parético pós-AVE, independente do tempo
decorrido após a lesão encefálica, utilizada isoladamente ou em combinação com outro tipo de terapia, tanto com movimentos padrões
simples como flexão e extensão de punho quanto com tarefas de preensão, manipulação e alcance."
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