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RESUMO
Este estudo objetivou verificar a influência de um protocolo de Terapia Espelho sobre a Funcionalidade de
pacientes com sequelas de Acidente vascular encefálico. Selecionou-se oito voluntários de idade média de 52,75 ± 6,63
anos com hemiparesia crônica após Acidente vascular encefálico, submetidos a um protocolo de exercícios ativos com a
caixa espelho, realizando 12 sessões durante três vezes na semana, por 35 minutos e avaliados no pré e pós-tratamento por
meio da escala modificada de Fulg-Meyer Assessment para análise das variáveis do membro superior. Utilizou-se o teste
de Shapiro Wilk para normalidade e os testes t de Student e Qui-quadrado para análise pré e pós-tratamento (p≤0,05). Na
análise quantitativa da escala de Fulg- Meyer Motor Assessment foi verificado melhora de todas as variáveis do membro
superior no pós-tratamento quando comparado ao pré-tratamento (p≤0,05). Conclui-se que o protocolo de terapia espelho
utilizado no estudo influenciou na funcionalidade do membro superior parético dos indivíduos com Acidente vascular
encefalico, que tendem a apresentar os piores prognósticos, uma vez que os mesmos passaram a utilizar mais a extremidade
superior acometida para realizar suas atividades funcionais gerando maior independência funcional.
Palavras-Chave: Acidente vascular cerebral; Terapia por Exercício; Reabilitação; Fisioterapia.

ABSTRACT
This study aimed to investigate the influence of a Mirror Therapy protocol on the functionality of patients with
sequelae of cerebrovascular accident. It was selected eight average age of 52.75 ± volunteers of 6.63 years with chronic
hemiparesis after stroke, submitted to a protocol of active exercises with the mirror box, holding 12 sessions over three
times a week for 35 minutes and assessed before and after treatment by modified scale of Fulg-Meyer Assessment for
the analysis of upper limb variables. We used the Shapiro-Wilk test for normality and the Student t test and chi-square
analysis for pre and post-treatment (p = 0.05). In the quantitative analysis of Fulg-Meyer Assessment Scale was observed
improvement of all upper limb variables after treatment when compared to pre-treatment (p = 0.05). It follows that the
Mirror Therapy protocol used in the study influenced the paretic upper limb functionality of individuals with stroke,
which tend to have the worst prognosis, since they started using more affected upper extremity to perform their functional
activities generating greater functional independence.
Keywords: Stroke; Exercise Therapy; Rehabilitation; Physical Therapy Specialty.
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Terapia espelho em hemiparéticos crônicos: análise funcional

comprovar quais os aspectos de melhora da
INTRODUÇÃO

técnica empregada e uma das escalas que são
mais utilizadas para avaliação funcional é a Escala

O Acidente Vascular Encefálico (AVE)

de Fugl-Meyer Motor Assessment (FMA), a qual

é um problema mundial de saúde pública, que

verifica qual o nível de recuperação sensório-

apesar dos avanços da medicina, tecnologia e da

motora dos pacientes com sequelas de AVE ou

complexidade hospitalar, observa-se que há um

identifica o nível de gravidade de tais sequelas5.

longo caminho para amenizar as consequências

Desta forma, a fisioterapia por meio

na população, uma vez que o fato ocorre devido

da terapia espelho (TE) tem demonstrado ser

à carência no setor primário, que focalize

bastante promissora, onde o paciente realiza

programas e medidas preventivas da doença1.

movimentos com um membro saudável e este

Desenvolvido por distúrbio tanto focal

é visto pelo cérebro como o membro afetado

quanto às vezes global da função cerebral, o

através do reflexo, fazendo o mesmo interpretar

qual corresponde um tempo maior que 24 horas,

a ação e imitar mentalmente o membro afetado

observa-se no AVE sintomas rápidos na vítima

através dos movimentos que estão sendo

de acordo com o distúrbio2,3.

realizados pelo membro saudável6.

Dependendo

da

localização

de

A ideia é promover a reeducação cerebral

interrupção do fluxo sanguíneo, os efeitos

por meio de uma simples tarefa observada e

variam desde uma perda significativa da função,

imitada, pois o que se pretende é fazer com que

logo seguido de uma recuperação completa, até

o cérebro entenda que o reflexo do membro

comprometimentos permanentes e limitações

saudável seja o membro afetado, pois o feedback

funcionais que comprometem o desenvolvimento

visual através do espelho faria com que ocorresse

das atividades de vida diária4.

uma ativação parcial dos mesmos circuitos

Sendo assim, a funcionalidade que
geralmente encontra-se alterada na maioria dos

motores os quais são associados com o ato
imaginado7.

indivíduos que desencadearam o AVE pode ser

Um grupo de neurônios chamados de

avaliada, por meio de escalas de independência

neurônios espelhos então é ativado tanto durante

funcional e desempenho das atividades de vida

a observação de uma ação, quanto ao ato de

diária (AVD) ou/e instrumentais (AVDE), as

simplesmente imaginá-la durante sua execução.

quais são aplicadas mundialmente. Clinicamente,

A ativação desses neurônios por meio da terapia

o método avaliativo é essencial para quantificar

espelho é extremamente necessária, pois após

a melhora funcional e deve ser escolhido

uma lesão cortical os mesmos podem encontrar-

pelo fisioterapeuta de maneira específica para

se com sua atividade inibida, sem atingir o limiar
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de disparo8.

deformidades e dores que impedisse a realização

Deste modo, a TE pode acelerar o

do protocolo.

processo de recuperação funcional, atenuando os

A

avaliação

da

funcionalidade

do

déficits sensório-motores através do biofeedback

membro superior parético foi realizada antes

visual espelhado, na tentativa de reeducar o

e após a aplicação do protocolo proposto

cérebro e consequentemente promover melhoras

através da Escala de desempenho físico de

como a diminuição de dor, o aumento de força

Fugl-Meyer Motor Assessment que contem seis

muscular, de amplitude de movimento (ADM) e

aspectos: movimentação passiva e dor, função

maior independência nas funções cotidianas7.

motora, sensibilidade, equilíbrio, coordenação e
velocidade1.

Objetivo:

A escala pressupõe um sistema de

Analisar a influencia da TE sobre a funcionalidade

pontuação numérica acumulativa que totaliza 226

de hemiparéticos crônicos após AVE.

pontos, subdivididos de acordo com os domínios
do instrumento. Para função motora normal

MÉTODOS

dos membros superiores, o escore que varia de
0 – 66 pontos, de maneira que uma linha ordinal

O estudo foi desenvolvido na Clínica

de 3 pontos é aplicada a cada item onde: 0=não

Escola de Fisioterapia da Universidade da

pode ser realizado; 1=realizado parcialmente

Amazônia após aprovação do Comitê de Ética

e 2=realizado completamente, totalizando 100

em pesquisa com registro 16554813.5.0000.5173

pontos1

e termo de consentimento livre e esclarecido
assinado pelos voluntários.

No que se refere à mensuração do
domínio sensibilidade, são dispostos 20 pontos

Participaram do estudo oito voluntários

para o membro superior, distribuídos de acordo

que apresentaram hemiparesia na fase crônica

com a pontuação que considera 0=ausência de

após Acidente Vascular Encefálico (AVE), que

sensibilidade; 1=hipo ou hipersensibilidade

correspondeu ao período acima de seis meses

e 2=sensibilidade normal. Para a subescala

após a lesão, na faixa etária entre 45 e 65 anos, e

de equilíbrio, coordenação e velocidade é

que apresentaram cognição preservada, a qual foi

proposta uma avaliação que também varia de 0

comprovada mediante a aplicação do teste de Mini

a 2, contudo os escores atribuídos consistem em:

exame do Estado Mental- MEEM (Mini- Mental).

0=não identifica o movimento; 1=ao menos 75%

Entretanto, foram excluídos os indivíduos

das respostas corretas e 2=todas as respostas

com alterações visual e auditiva, recorrência de

corretas1,5.

AVE, patologias neurológicas associadas e com

Já para o estudo do item movimentação
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passiva e dor, no membro superior são distribuídos

movimento articular.

24 pontos, em que os itens recebem como

O protocolo foi aplicado durante doze

pontuação: 0=alguns graus de ADM (menos

sessões, três vezes na semana, totalizando quatro

da metade da ADM total presente); 1=ADM

semanas de atendimento e em cada sessão

diminuída (preservada em mais da metade da

realizou-se uma série de 3 minutos para cada

ADM total) e 2= ADM normal. A parte que

movimento com intervalos de 1 minuto para

compreende a dor articular é pontuada como:

descanso. O tempo total de atendimento em uma

0=dor pronunciada durante todo movimento ou

sessão foi em média de 35 minutos.

muito importante no fim deste; 1=pouca dor e

Após o término do protocolo, os dados

2=nenhuma dor5. Entretanto, para o presente

foram processados no software SPSS 18.0, onde

estudo foi utilizado somente os domínios de

foi aplicado para todas as variáveis analisadas,

avaliação para o membro superior.

o teste de normalidade Shapiro-Wilk e para

A realização do protocolo de TE ocorreu

análise de variância entre as médias das variáveis

com a utilização de uma caixa espelho em

quantitativas estudadas na Escala de Fulg Meyer

madeira adaptada, com um espelho posicionado

motor assessment adaptada para os membros

verticalmente e perpendicular à mesa. Cada

superiores foi utilizado o teste t de Student e

voluntário sentou de forma ergonômica em

o teste de Qui-quadrado para comparação das

frente à mesa com a mão não afetada na frente

prevalências nas variáveis quantitativas. (p≤0,05).

do espelho e a afetada atrás deste, e ainda
sobre uma toalha, deixando o punho pendente.

RESULTADOS

Durante a sessão, cada voluntário foi instruído
pelas terapeutas por meio de comandos verbais a

A amostra foi constituída por oito

realizar os movimentos de forma concentrada e

indivíduos, com idade média de 52,75 ± 6,63

olhando-os pelo espelho. Nas 12 sessões, foram

anos, sendo 37,5% do gênero feminino (três) e

realizados nove movimentos: flexão, extensão,

62,5% do gênero masculino (cinco), todos com

circundução, movimento combinado de desvio

diagnóstico cinético-funcional de hemiparesia à

radial e ulnar de punho; movimentos de pinça, ou

direita em 75% (seis) e a esquerda em 25% (dois).

seja, movimento combinado de flexão e extensão

Verificou-se que não houve diferença significativa

dos dedos, movimentos de oposição do polegar;

entre os gêneros e o hemicorpo acometido por

bem como de pronação e supinação de antebraço,

paresia (x2=0,50 e p=0,48; x2=2,00 e p=0,16)

movimento combinado de flexão e extensão de

respectivamente.

cotovelo, e o movimento combinado de flexão

A Tabela I mostra as variáveis de função

e abdução de ombro até 90º de amplitude de

muscular, sensibilidade, de movimento articular
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passivo e de dor articular da Escala de FMA nos

parcial ou total, mas através da neuroplasticidade,

momentos antes e depois do tratamento.

as áreas lesadas podem se reajustar funcionalmente,
havendo uma reorganização dos mapas corticais

Tabela I – Valores médios ± Desvio padrão

que contribuem para a recuperação pós- AVE7.

da amostra antes e após o tratamento para

O envelhecimento é considerado um

as variáveis de função motora, sensibilidade,

processo de natureza biológica complexo, que

movimento articular passivo e dor articular.

caracteriza alterações tanto estruturais como
funcionais a nível celular e tecidual, podendo
levar a redução das funções cognitivas, além
de aumentar o índice de doenças associadas ao
processo e como esta população tem crescido
nos últimos anos se faz importante pesquisar
sobre envelhecimento, uma vez que o processo
pode influenciar nas modificações associado com
a idade do individuo. Desta forma, justifica-se a
faixa etária estudada na presente pesquisa devido

Constatou-se

que

os

ganhos

das

funções estudadas foram significativos sobre

esta população apresentar maior taxa de doenças
envolvidas com o envelhecimento9.

a funcionalidade sendo de 33,56% na função

Além disso, as alterações ambientais são

motora para a extremidade superior, de 47,29%

capazes de interferir na reabilitação do paciente

na função motora para o punho, de 26,08% da

neurológico, assim como na realização da TE,

função motora para a mão, de 93,14% na função

que por meio do biofeedback, visa acelerar

motora para a coordenação/velocidade, de

a recuperação motora integrando estímulos

37,16% na função motora total, de 27,68% na

sensoriais à resposta motora, remodelando

sensibilidade, de 9,35% no movimento articular

conexões

passivo e de 17,95% na dor articular no pós-

promovendo

tratamento se comparados ao pré-tratamento,

representação cortical, com consequente melhora

indicando um ganho médio de 36,53% na

da funcionalidade perdida pós-AVE10,11.

funcionalidade dos voluntários investigados no
estudo.

corticais,

ativando

modificações

neurônios

das

áreas

e
de

Em um estudo realizado, os quais
realizaram tratamento com a TE, tiveram como

DISCUSSÃO

critérios de inclusão para compor a amostra,

O dano causado no cérebro por um AVE

voluntários na faixa etária de 40 a 60 anos, que

pode provocar perda de sua função de forma

apresentavam ausência de déficit cognitivo, com
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episódio de AVE há no mínimo seis meses, bem

escala de FMA.

como, comprometimento sensorial11. Observa-

Assim como foi observado no presente estudo,

se que tais critérios adotados no presente estudo

outro8 também obteve bons resultados com a TE

foram semelhantes aos referenciados pela

em pesquisa que comparava a efetividade desta

literatura.

em dois grupos de estudo, sendo o primeiro

Em outro estudo descrito12 a TE foi

baseado em tarefas funcionais e o segundo em

realizada por um período de um mês em apenas

padrões de movimentos, ambos realizando o

um indivíduo idoso com sequela de AVE, onde

tratamento durante 15 sessões, compreendendo

este apresentou sequelas motoras com escore

número total de seis voluntários com AVE

de 66 pontos na Fugl-Meyer Motor Assessment.

na fase crônica e observaram um aumento da

Os autores concluíram que ao final da terapia, o

funcionalidade, sem que houvesse diferença entre

voluntário apresentou ganhos significantes sobre

os dois grupos, concluindo que, de modo geral, a

a força de preensão e coordenação motora, bem

terapia acarreta bons resultados sobre o membro

como a facilitação dos movimentos do membro

superior parético.

parético do voluntário da pesquisa. Tais estudos

Já em outra pesquisa14 foi demonstrado

descritos acima corroboram com o período de

que é durante os três primeiros meses após

atendimento adotado nesta pesquisa, em que os

AVE pode-se observar a melhora quanto à

voluntários apresentaram melhora em média de

funcionalidade do membro superior de indivíduos

36,53% sobre a funcionalidade.

com AVE, enquanto que o ganho da recuperação

Desta forma, observa-se que a TE

da motricidade dos mesmos é observado somente

depende da percepção visual do membro sadio

a partir dos seis primeiros meses após o acidente.

que produz uma resposta cortical no membro

Segundo eles, esses ganhos da motricidade são

acometido durante a terapia com a caixa espelho

relativamente maiores e significantes no voluntário,

e com esta técnica pode-se verificar que há

porém são observados tardiamente, ou seja, na

melhora da parte sensitiva e da coordenação

fase crônica da doença. Por isso a importância de

além de relatos do alívio da dor, e da parte clínica

realizar intervenções terapêuticas na fase crônica

dos voluntários, porém ganhos estes sendo

porque nesse período as adaptações e mudanças

mais expressivos durante a fase aguda do que

são consideradas lentas do que realizados na fase

comparados com a fase crônica dos voluntários

aguda, quando se compara os aspectos funcionais

com AVE13. De acordo com o presente estudo

do indivíduo.

apesar deste ter sido aplicado em indivíduos

Observaram11 em outra pesquisa o

de AVE na fase crônica este permitiu iguais

efeito das terapias associadas de imagem

resultados sobre a funcionalidade ao avaliar pela

motora e de movimento induzido por restrição
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na hemiparesia crônica de voluntários que

realização das atividades funcionais, visto que

tiveram AVE e concluíram que a TE promoveu

na variável função motora total obteve 37,16%

melhores resultados em relação à sensibilidade,

de aumento no pós-tratamento. Além disso,

movimentação ativa, coordenação, força de

houve melhora significativa em cada variável da

preensão e precisão bem como agilidade do

função motora, com ganho de 33,56% na função

membro superior parético de indivíduos com

motora para a extremidade superior, de 47,29%

AVE.

na função motora para o punho, de 26,08% da
Um estudo coreano15 verificou o efeito

da TE no membro superior hemiparético em

função motora para a mão, de 93,14% na função
motora para a coordenação/velocidade.

14 indivíduos acometidos por AVE de ambos

Com relação às variáveis sensibilidade

os gêneros e com sequela de hemiparesia

e movimento articular passivo, também se

com predomínio braquial, seja esta à direita

observou aumento significativo após TE, onde

ou à esquerda. Neste estudo, a avaliação foi

houve um ganho médio de 27,68% e 9,35%

realizada por meio do Manual Function Test

respectivamente nos voluntários, fato estes

versão Coreana (MFT), a fim de analisar os

que influenciaram no aumento da segurança

aspectos funcionais do membro superior, tendo

em realizar atividades diárias mais específicas,

como critério de exclusão o mini Exame do

proporcionando-os uma melhora funcional11.

Estado mental (minimental). De modo geral,

Outro ponto importante de resposta

os resultados apontaram melhoria da função

da FMA foi à dor relatada inicialmente e que

motora, porém sem estatística significativa para

melhorou em 17,95%, possibilitando melhora

todos os domínios da escala de avaliação.

nas funções diárias, devido o consequente

O presente estudo corrobora parcialmente

aumento da mobilidade, pois quando há presença

com os achados do estudo acima, pois a amostra

de quadro álgico observa-se que a mobilidade se

composta de hemiparéticos com predomínio

torna reduzida5.

braquial em um dos lados apresentaram resultados

Ao realizar a aplicação da TE, o protocolo

satisfatórios em relação à FMA, pois o aumento

proposto deve-se levar em consideração os

destes níveis foi significativo em todas as variáveis

padrões existentes na literatura, no entanto

avaliadas após o tratamento realizado, com um

estudos demonstram que pode haver adaptações

ganho médio de 36,53% na funcionalidade dos

de acordo com a realidade da pesquisa. As sessões

pacientes investigados.

e a duração das mesmas variam na literatura

Quando

se

analisou

as

variáveis

de 10 a 30 minutos, porém o tempo estipulado

individuais da FMA foram observados ganhos

dependerá dos movimentos escolhidos e suas

significativos que influenciaram na melhora da

durações16,17.
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Em estudo semelhante17 utilizou-se protocolo

função motora de todos os indivíduos melhorou

de tratamento com a TE em indivíduos

significativamente, passando de 26±17 para

hemiparéticos, distribuído em vinte sessões, três

36±13.

vezes por semana com duração de 30 minutos

Em outro19, com objetivo de analisar o

cada. A frequência de atendimento semanal e a

aspecto funcional de 38 indivíduos com AVE por

duração da sessão adotados pelos autores acima

meio da FM e apesar da diferença amostral do

são semelhantes aos utilizados no presente

presente estudo, houve uma similaridade quanto

estudo, os quais foram de doze sessões, realizadas

ao comprometimento motor do período pré

três vezes por semana com duração em média de

tratamento, onde os autores observaram que a

35 minutos cada.

função motora da extremidade superior foi de

No estudo realizado por18 a TE também
se mostrou eficaz, sendo observado ganhos

30,32 ± 15,83 indicando um comprometimento
motor severo.

significativos de função. Os autores compararam a

Relata-se ainda, que em seu estudo com

TE com uma terapia fisioterapêutica convencional

a TE associada à fisioterapia convencional20,

em quatro indivíduos com AVE, sendo utilizado

foi possível observar o ganho de mobilidade,

um protocolo de 20 sessões realizadas duas vezes

funcionalidade

na semana com duração de 30 minutos cada

em sete voluntários, avaliados por meio de

sessão. Os autores observaram que a recuperação

eletromiografia, bem como FMA e Índice de

funcional foi mais rápida no grupo que recebeu

Barthel, sendo classificados inicialmente com

a TE, obtendo ganho na capacidade funcional

graves limitações destes últimos. Por outro lado,

do membro superior, com evidências de melhora

não foram demonstradas mudanças significantes

de força, movimentação ativa e coordenação se

no que se refere à eletromiografia antes e após o

comparados à fisioterapia convencional.

tratamento.

Semelhante

ao

presente

estudo,

e

Também21

sensibilidade

verificaram

do

o

braço

controle

pesquisaram7 a eficácia da TE por meio da

da mão em voluntários com AVE crônico,

avaliação com o protocolo de FMA. Os autores

utilizando uma escala específica para a mão, a

optaram por realizar 10 sessões de terapia com seis

Escala de Movimentos da Mão (EMM), a qual é

indivíduos hemiparéticos após AVE duas vezes

utilizada para avaliar os movimentos do dedos e

na semana, utilizando os mesmos movimentos

polegar. Eles puderam concluir, que após a TE

que foram escolhidos no presente estudo, exceto

melhoraram funcionalmente o controle de mão e

o movimento combinado de flexão e abdução de

encontraram resultados positivos após aplicação

ombro, sendo cada movimento repetido por 5

de testes funcionais, pois houve melhora nos

minutos. Observaram em seus resultados que a

movimentos de pinça.
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No estudo feito22, foi observado que os menores
ganhos de função após a intervenção com TE
foi o de coordenação e agilidade, bem como o
de dor articular, diferente do que foi encontrado
nos resultados obtidos na presente pesquisa, uma
vez que houve percentual mais elevado entre as
variáveis coordenação e velocidade da função
motora do membro superior se comparado com
as demais variáveis.
CONCLUSÃO
Conclui-se que o protocolo de TE utilizado no
estudo influenciou na funcionalidade do membro
superior parético dos indivíduos com AVE, que
tendem a apresentar os piores prognósticos,
uma vez que os mesmos passaram a utilizar
mais a extremidade superior acometida para
realizar suas atividades funcionais gerando maior
independência funcional.
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