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Introducao: A imaginação e a execução do movimento são usadas na reabilitação. Elas se equivalem em alguns aspectos, como o
tempo. Alguns estudos demonstraram que essa variável pode divergir em algumas situações demonstrando um maior intervalo. Acredita-
se que diante das lesões do sistema nervoso central isso ocorra.

Objetivos: Correlacionar o comprometimento funcional de pacientes com lesões do sistema nervoso central com o intervalo de tempo
entre executar e imaginar uma tarefa; Verificar e comparar o intervalo de tempo entre imaginar e executar a tarefa em pacientes com
lesões incompletas na medula e em pacientes com lesões encefálicas.

Método: O estudo observacional analítico transversal contou com uma amostra de 9 pacientes (3 com lesão medular e 6 com lesão
encefálica). Para serem incluídos eles deveriam ter a cognição íntegra, serem capazes de imaginar o movimento e de realizar uma
caminhada de 6 metros. Na coleta de dados o participante assinou o termo de consentimento livre e esclarecido, respondeu o mini exame
do estado mental e o revised moviment imagery, que respectivamente permitiram o rastreio da cognição e a capacidade de imaginar uma
tarefa motora. Em seguida realizou os testes de avaliação funcional nas atividades da vida diária (TAFAVD`s), um teste de caminhada de
6 metros e depois o imaginou. Tais tarefas foram cronometradas. Os pacientes foram solicitados a caminhar em uma velocidade
confortável. Para análise estatística foi utilizado o teste de correlação de Pearson.

Resultados: Não houve correlação entre o comprometimento funcional e o intervalo de tempo entre executar e imaginar uma tarefa
quando avaliados os testes de caminhada de 10 metros (p = 0,288); sentar e levantar 5 vezes (p = 0,873) e levantar partindo de decúbito
ventral (p = 0,636). Entretanto, uma correlação positiva entre o timed up and go (TUG) e o intervalo de tempo existente entre a tarefa de
execução e imaginação do movimento foi observada (p = 0,035). A média de intervalo de tempo dos pacientes com lesões medular foi
maior do que a encontrada nos pacientes com lesões encefálicas.

Conclusão: Houve correlação entre os fatores analisados somente no TUG. Análises com maior amostra e a elaboração de estudos que
correlacionem as variáveis no pré e pós tratamento são sugeridas. Assim, seria possível determinar se o intervalo é um marcador de
melhora."
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