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ENCEFÁLICO: Estudo De Casos
Mirror visual feedback in paretic lower limb after stroke: cases study
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RESUMO

ABSTRACT

O acidente vascular encefálico (AVE) acomete o sistema nervoso central (SNC) e representa importante causa de
comprometimento motor, sensorial e funcional de membro
superior e inferior do hemicorpo. A terapia com espelho surgiu
como uma técnica de indução da plasticidade neural para recuperação das incapacidades geradas por lesões no SNC. Desta
forma, este estudo objetivou analisar uma possível influência
da terapia com espelho em membro inferior parético após AVE.
Três pacientes participaram deste estudo, apresentando média
de idade 62 ± 2 anos e média de tempo da ocorrência do AVE
de 9,6 ± 4,9 meses. O tratamento teve duração de 15 sessões
com 30 minutos cada, duas vezes por semana. Para análise da
espasticidade utilizou-se a escala modificada de Ashworth, da
marcha o teste Timed Up and Go, a funcionalidade do membro
pela escala de Fugl-Meyer e o equilíbrio pela escala de BERG.
Os pacientes apresentaram melhora do quadro funcional (Fugl-Meyer), melhora no desempenho por meio do teste Timed Up
and Go e pela escala de BERG. Não houve diferença em relação
a espasticidade (Ashworth). Evidências apontam para uma influência positiva da terapia de feedback visual com espelho na
funcionalidade do membro inferior parético após AVE.

The cerebrovascular accident (AVE) occurs in the central nervous system (CNS) and is an important cause of motor,
sensory and functional impairment of upper limb and lower
hemibody. Mirror therapy has emerged as a technique for induction of neural plasticity for recovery of impairments produced
by lesions in the CNS. Thus, this study aimed to analyze the
possible influence of mirror therapy in paretic lower limb after
stroke. Three patients participated of this study, with a mean
age 62 ± 2 years and average time of occurrence of the AVE of
9.6 ± 4.9 months. The treatment has 15 sessions lasted, with 30
minutes each, twice per week. For analysis of spasticity used
the modified Ashworth scale, the march, the Timed Up and Go,
the functionality of the limb by Fugl- Meyer scale and balance
by BERG. The patients showed functional improvement (Fugl
- Meyer), improves the performance by the Timed Up and Go
and the scale of BERG. There was no difference in spasticity
(Ashworth). Evidence indicates a positive influence of mirror
visual feedback therapy in the functionality of paretic lower
limb after stroke.
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INTRODUÇÃO
O acidente vascular encefálico (AVE) é uma patologia de
etiologia multicausal, que acomete o Sistema Nervoso Central
(SNC) e tem como característica o extravasamento ou interrupção do fluxo sanguíneo em alguma região encefálica(1). O
acometimento ocorre em homens e mulheres (maioria idosos),
e representa uma importante causa de morte e incapacidades
no Brasil(2).
Quando acometido pelo AVE o indivíduo pode apresentar além de alterações cognitivas, comprometimento motor,
sensorial e funcional de membros superior e inferior do hemicorpo(1) que afetam de forma significativa seu desempenho e
funcionalidade(3).
Desta forma, o tratamento fisioterapêutico das incapacidades relacionadas ao AVE visa a recuperação funcional dos
membros comprometidos por meio de técnicas que têm como
princípio o treinamento do comportamento motor para estimular
a plasticidade neural e assim a reintegração sensório-motora
desses membros(4).
Utilizando-se desse princípio a terapia de feedback
visual com espelho, descrita e denominada por Ramachandran
como Mirror Visual Feedback (MVF), tem sido utilizada como
uma potencial ferramenta de reintegração sensorial e motora
em pacientes amputados, portadores da síndrome da dor regional complexa, hemiplégicos e hemiparéticos pós AVE, com
resultados satisfatórios quanto a sua aplicabilidade e eficiência.
Utiliza-se de um espelho entre o membro afetado e o sadio,
solicitando ao paciente que realize movimentos com ambos os
membros simultaneamente, observando o reflexo do membro
sadio no espelho e imaginando estar vendo o membro afetado
se movimentar(5).
A técnica une os conceitos de treino da imagem motora
com a prática mental já aplicados no tratamento das seqüelas
motoras causadas pelo AVE apresentando resultados satisfatórios. Estes afirmam que observar e imaginar uma ação motora
ativa áreas encefálicas semelhantes às ativadas no processo
normal de planejamento e execução da respectiva ação(6,7).
Sabendo que diferentes autores reportam resultados
positivos sobre a aplicação de MVF na recuperação motora,
sensitiva, proprioceptiva e funcional de membro parético pós-AVE(8,9,10) e conhecendo que a hemiparesia de membro inferior
causa alterações no equilíbrio, locomoção e funcionalidade
para a realização das atividades de vida diária (AVD)(3), este
trabalho objetivou avaliar a influência da aplicação da técnica
MVF na recuperação de funcionalidade do membro inferior
parético pós-AVE.

MATERIAL E MÉTODOS
Amostra
O presente estudo caracterizou-se por ser um estudo de casos, de
caráter experimental, realizado na Clínica escola de Fisioterapia
Maria de Ameida Santos, situada no município de Guaxupé MG, no período de agosto a outubro de 2013.
Participaram do estudo três indivíduos, aqui identificados
como Sujeito 1, Sujeito 2 e Sujeito 3, que foram informados
sobre a técnica MVF, esclarecidos de todos os procedimentos
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envolvidos no estudo e assinaram um termo de esclarecimento
e consentimento livre. Este estudo foi previamente aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário da
Fundação Educacional Guaxupé (CEP – UNIFEG), protocolo
de número 301 - maio de 2013.
Como critérios de inclusão foram adotados cognição preservada
para compreensão e execução de comandos evidenciada por
pontuação mínima de 16 pontos por meio do Mini Exame do
Estado Mental(11), hemiparesia de membro inferior decorrente
de AVE e apresentação de deambulação com ou sem dispositivo
de auxílio.
Como critérios de exclusão foram adotados ausência de
movimento em membros inferiores, ausência de deambulação
e presença de outras patologias que geram prejuízo aos
movimentos de membros inferiores.

PROCEDIMENTOS
Para a avaliação pré e pós-tratamento dos participantes
utilizou-se: Escala Modificada de Ashworth (EMA) que gradua
a espasticidade muscular de 0 (tônus normal) à 4 (presença
de partes rígidas em flexão ou extensão)(12) para graduar a
espasticidade de quadríceps; Timed Up and Go (TUG), teste
cronometrado que avalia a funcionalidade do membro inferior
e o equilíbrio(13); Escala de avaliação de Fugl-Meyer (EFM),
porção membro inferior, para análise funcional, abordando
coordenação, atividade reflexa, sinergia, velocidade do membro
inferior e equilíbrio, totalizando 46 pontos(14); escala de BERG,
para análise do equilíbrio funcional, alcança 56 pontos e é
sensível para identificar risco de queda em indivíduos pósAVE(15).

DESCRIÇÃO DOS CASOS
Sujeito 1

Participante do sexo masculino, 60 anos de idade, com diagnóstico
de AVE há 1 ano. Possui dificuldade na movimentação de
membro inferior e superior do hemicorpo esquerdo. Deambula
com dificuldade e faz uso de bengala como dispositivo de auxílio
à marcha. Não realiza terapia de auxílio à deambulação. Relata
que a dificuldade ao deambular surgiu após o acometimento
por AVE.

Sujeito 2

Participante do sexo feminino, 64 anos de idade, com diagnóstico
de AVE há 4 meses. Possui dificuldade na movimentação de
membro inferior e superior do hemicorpo direito. Deambula
com dificuldade, mas não faz uso de dispositivo de marcha.
Não realiza terapia de auxílio à deambulação. Relata que a
dificuldade ao deambular surgiu após o acometimento por AVE.

Sujeito 3

Participante do sexo masculino, 62 anos de idade, com diagnóstico
de AVE há 1 ano. Possui dificuldade na movimentação de
membro inferior e superior do hemicorpo esquerdo. Deambula
com dificuldade e necessita de auxílio de terceiros à marcha.
Não realiza terapia de auxílio à deambulação. Relata que a
dificuldade ao deambular surgiu após o acometimento por AVE.
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INTERVENÇÃO

DISCUSSÃO

O tratamento realizado foi padronizado em 15 sessões
individualizadas de 30 minutos, duas vezes por semana durante
2 meses. Foi utilizada a técnica MVF, com um espelho plano
(dimensões 40 × 70 cm), fixado a uma estrutura de madeira de
mesma proporção dimensional(16). O paciente foi posicionado em
sedestação com seu membro inferior parético atrás do espelho,
enquanto o membro sadio permaneceu a frente do espelho tendo
a produção do reflexo de sua imagem. O paciente foi instruído
por comandos verbais a realizar os movimentos com ambos
os membros inferiores simultaneamente enquanto observava
o reflexo de seu pé não afetado no espelho, imaginando estar
observando o membro parético se movimentar. Foi solicitado
ao paciente a realização de dorsiflexão, flexão plantar dos pés, e
movimentos combinados de extensão do joelho com dorsiflexão
do pé e extensão do joelho com flexão plantar do pé. Foram
realizadas três séries de 10 repetições para cada movimento,
respeitando uma pausa para descanso entre as séries.

A presença de participantes tanto do sexo masculino
como feminino com média de idade de 62 +2 anos é compatível
com a informação que o AVE acomete homens e mulheres, a
maioria idosos(2).
Os resultados do presente estudo demonstram influência positiva
da terapia com espelho na funcionalidade de membro inferior
parético pós-AVE. Uma das teorias de suporte afirmam que a
melhora funcional ocorreria pelo fato dos estímulos visuais com
espelho serem capazes de otimizar a plasticidade neural a favor
da recuperação de funções danificadas pelo AVE(17).
A presente pesquisa evidenciou ganho de funcionalidade e
controle motor do membro inferior parético (acréscimo de
23,09% na EFM e acréscimo de 15, 3% na escala de BERG)
após aplicação da MVF. Estes achados relacionam-se com
estudos recentes realizados por análises de imagens encefálicas,
impulsos corticais, estimulação magnética transcranial e
eletromiografia que concluíram ser a MVF capaz de ativar áreas
corticais responsáveis pela propriocepção, visão e controle
motor(18, 19, 20). A ativação dessas áreas corticais proporciona a
plasticidade neural por meio de uma rede de neurônios espelho,
responsáveis por reconhecer uma ação observada e ativar de
forma preliminar os circuitos neurológicos responsáveis por
aquela ação, auxiliando assim para recuperação de funções
motoras e sensoriais em patologias como o AVE(21, 22).
Assim como a presente pesquisa evidencia melhora motora
e funcional nos sujeitos submetidos à MVF, um outro estudo
descreve melhora funcional, motora e sensorial no grupo
experimental avaliado, correlacionando o aumento na pontuação
da EFM em 18 pacientes com membro superior parético pósAVE que foram submetidos à MVF por 30 minutos, cinco dias
por semana durante seis semanas(23). Outros estudos observam
ganho motor, sensorial, melhora da destreza e funcionalidade de
membros superiores paréticos e plégicos pós AVE com aplicação
da MVF, evidenciando também perduração do ganho funcional
ao longo de seis meses pós terapia(10, 24).
Nos valores referentes à espasticidade graduada pela EMA, no
presente estudo não se encontrou diferença entre o pré e pósterapia, corroborando com estudo de Revisão de Literatura, em
que no levantamento realizado não se observou diferença na
espasticidade graduada pela EMA após a aplicação da MVF(25).
Em relação à funcionalidade da marcha, no presente estudo
verificou-se que após as 15 sessões de MVF a média de tempo
para realização do TUG diminuiu em 5,28 segundos comparada
à média de tempo pré-terapia, indicando melhora clara na
realização da marcha. No entanto, num estudo clínico em que 20
de 40 pacientes apresentando membro inferior parético pós AVE,
foram submetidos à MVF por trinta minutos, cinco dias por
semana durante quatro semanas em complemento ao tratamento
fisioterapêutico, não se evidenciou melhora na marcha(16). Sendo
assim, fazem-se necessários estudos complementares em relação
ao efeito da MVF na funcionalidade da marcha, avaliada pelo
TUG, em pós AVE.
Não ocorreram limitações significativas em relação à realização
da presente pesquisa. Pode-se observar apenas a necessidade de
confecção do suporte para o espelho utilizado.

RESULTADOS
Os dados encontrados para cada sujeito no pré e pós-intervenção pelos testes e escalas adotados estão descritos na tabela
1. Na tabela 2 são comparadas as médias dos valores obtidos
pelos sujeitos no pré e pós-intervenção em cada teste/escala.
Tabela 1. Valores obtidos pré e pós intervenção com MVF.

((s) = segundos, (p) = pontos).
Tabela 2. Comparação de médias dos valores encontrados
pré e pós-tratamento.

Página - 3

REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde
Vol. 6 - Número 5 - out/nov/dez 2014

Nota-se a importância da MVF para pacientes pós-AVE, uma
vez que os estímulos gerados pela técnica contribuem para
reabilitação(26), maior funcionalidade e melhor qualidade de
vida à essas pessoas(27).

CONCLUSÃO
Evidenciou-se neste estudo que a terapia de feedback
visual com espelho proporcionou ganhos funcionais no membro
inferior parético pós AVE, representando assim uma possível
técnica adicional para o tratamento das limitações em membro
inferior decorrentes da patologia. Entretanto, ao se comparar
os resultados do presente estudo aos demais citados, devem-se
considerar as divergências em relação ao número de participantes, suas características pessoais e o protocolo utilizado.
Sugerem-se assim estudos complementares para corroborar os
resultados encontrados.
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