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Resumo 

 

Introdução: Estima-se que, três meses após o Acidente Vascular Cerebral (AVC), 70% 

dos sobreviventes andem a uma velocidade reduzida e 20% permaneçam utilizando 

cadeira de rodas. Imagética Motora (IM) é definida como uma tarefa mentalmente 

ensaiada, na qual o movimento é imaginado, mas não é executado. Separadamente ou 

combinada com a prática física (onde o movimento é executado), a IM vem 

demonstrando resultados promissores na reabilitação da marcha após AVC, 

promovendo, por exemplo, aumento da velocidade da caminhada.  

Objetivo: Avaliar os efeitos do tratamento com Imagética Motora na melhora da 

marcha de indivíduos com AVC. 

Método de pesquisa: Uma estratégia de busca de palavras e termos foi utilizada para a 

identificação dos artigos nas seguintes bases científicas: CENTRAL, MEDLINE, 

Embase, CINAHL, PsycINFO, AMED, LILACS Bireme, SPORTDiscus, PEDRo e 

REHABDATA e nos registros de ensaios clínicos do Cochrane Stroke Group, Clinical 

Trials e Stroke Trials Registry. A pesquisa foi realizada nos meses de julho a outubro de 

2018, sendo a última busca feita no dia 15 de outubro de 2018. 

Critério de seleção: Foram incluídos estudos nos quais os participantes tinham 

diagnóstico clínico de AVC, apresentando déficit na marcha e estudos que usaram a IM 

para promover a melhora da marcha em indivíduos com AVC.  

Coleta de dados e análise: Os dados extraídos dos estudos foram utilizados para 

análise do risco de viés, do efeito do tratamento e da qualidade do corpo da evidência. 

Principais resultados: Foram incluídos 21 estudos, totalizando 747 participantes. O 

desfecho primário analisado foi a capacidade para a marcha. Foram combinados em 

metanálise, estudos que compararam IM sozinha ou combinada com outra terapia versus 

um controle ativo de prática física, considerando o efeito imediato (n=330). Em relação 

a velocidade da caminhada independente (11 estudos), o efeito estimado em favor da 

terapia não foi significativo  (diferença de média= 0,21; 95% IC -0,02 a 0,44). Não foi 

possível a análise para a variável dicotômica dependência de assistência pessoal. Os 

vinte e um estudos incluídos foram categorizados de forma mista em risco de viés 

baixo, alto ou incerto, com uma predominância para alto risco de viés, e a qualidade do 

corpo da evidência foi considerada muito baixa, baixa e moderada.  

Conclusões: Não existe evidência suficiente que comprove que a IM seja mais eficaz 

que outras terapias na reabilitação da marcha de indivíduos pós-avc. Apesar dos 

achados, a eleição da IM para o processo de reabilitação da marcha de indivíduos pós-

avc deve ser estimulado. Novos ensaios clínicos randomizados devem ser realizados 

com uma qualidade metodológica mais rigorosa, para que a própria evidência seja 

melhor avaliada. 

 

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Marcha, Imagética Motora, Reabilitação.  
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Abstract  

 

Introduction: It is estimated that three months after the stroke, 70% of survivors walk 

at a reduced speed and 20% remain wheelchair bound. Motor Imagery (MI) is defined 

as a mentally rehearsed task in which movement is imagined but not executed. 

Separately or combined with physical activity (where the movement is executed), has 

demonstrated promising results for rehabilitating gait after a stroke, such as increased 

gait speed. 

Objective: To assess the treatment effects of motor imagery for enhancing ability to 

walk among people following stroke. 

Search methods: A search strategy for words and terms was used to identify articles on 

the following scientific bases: CENTRAL, MEDLINE, Embase, CINAHL, PsycINFO, 

AMED, LILACS Bireme, SPORTDiscus, PEDRo and REHABDATA and in clinical 

trial records the Cochrane Stroke Group, Clinical Trials and Stroke Trials Registry. The 

study was carried out from July to October 2018, and the last search was made on 

October 15, 2018.  

Selection criteria: We included studies in which the participants had a clinical 

diagnosis of stroke, presenting gait deficit and studies that used MI to promote gait 

improvement in stroke survivors. 

Data collection and analysis: Data extracted from the studies were used to analyze the 

risk of bias, the effect of treatment and the quality of the body of evidence. 

Main results: Twenty-one studies were included, totaling 747 participants. The primary 

outcome analyzed was ability to walk. Studies comparing MI alone or combined with 

another therapy versus an active practice physical control, considering the immediate 

effect (n = 330), were combined in meta-analysis. Regarding independent walking 

speed (11 studies), the estimated effect in favor of therapy was not significant (mean 

difference = 0.21; 95% CI -0.02 to 0.44). It was not possible to analyze the dichotomous 

variable dependence on personal assistance. The twenty one included studies were 

categorized as being at risk of low, high or uncertain bias, with a predominance of high 

risk of bias, and the quality of the body of evidence was considered to be very low, low, 

and moderate. 

Author’s conclusions: There is insufficient evidence to prove that MI is more effective 

than other therapies in the rehabilitation of gait after stroke. Despite the findings, the 

choice of MI for the gait rehabilitation process after stroke should be stimulated. New 

randomized clinical trials should be performed with a more rigorous methodological 

quality, so that the evidence to be better evaluated. 

 

Key words: Stroke, Gait, Motor Imagery, Rehabilitation. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) representa um dos principais gastos com 

assistência médica e é considerada a segunda maior causa de incapacidade em todo o 

mundo (OMS, 2017). Cerca de 15 a 30% das pessoas com AVC exibem incapacidade 

funcional persistente e apenas 13% dos sobreviventes afetados retornam ao trabalho 

(Chumney 2010; Rayegani 2016). Estima-se que, três meses após o AVC, 70% dos 

sobreviventes andem a uma velocidade reduzida e 20% permaneçam utilizando cadeira 

de rodas (Sakuma 2014; Dujovic 2017). 

A incapacidade para a marcha vista após AVC diminui a independência, a 

realização de atividades da vida diária e a participação em atividades comunitárias 

(Mikoajewska, 2017). Assim, um dos objetivos mais importantes da reabilitação pós-

AVC é melhorar a qualidade e aumentar a velocidade da marcha, para que as pessoas 

que sofreram um AVC possam realizar suas atividades diárias sem complicações (Chiu 

2000; Whitall 2004; Ji 2015). Partindo desse pressuposto, evidências científicas têm 

indicado que o treinamento de tarefas específicas, feito de forma repetitiva e com alta 

intensidade, pode acelerar o processo de reabilitação da marcha (Langhorne 2009; 

French 2016; Mehrholz 2017). 

Exercícios que envolvem a prática direta da caminhada têm sido usados para 

melhorar a marcha, tais como o treinamento em esteira (Mehrholz 2017) e o 

treinamento fisioterapêutico da marcha (States 2009), mas também tem sido utilizadas 

atividades que imitam a caminhada, incluindo a prática mental (Barclay 2015). Técnicas 

de representação de movimento, também referidas como imagética motora, podem ser 

definidas como qualquer tipo de terapia que usa a representação do movimento, 

especificamente a observação ou imaginação, ou ambos. 

Imagética Motora (IM) é definida como uma tarefa mentalmente ensaiada, na 

qual o movimento é imaginado, mas não é executado (Mulder 2007; Kim 2018). A 

abordagem inclui movimentos corporais repetitivos e imaginários ou o ensaio de atos 

imaginados para melhorar o desempenho motor (Carrasco 2016; Li 2017). A IM foi 

inicialmente usada para melhorar o desempenho atlético (Driediger 2006), sendo 

posteriormente recomendada para reabilitação de pessoas com AVC, com o intuito de 

promover o reaprendizado motor (Liu 2004; Driediger 2006; Moura 2012). Com fins de 
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reabilitação, a IM pode ser conduzida de duas formas: externa ou visual, na qual as 

pessoas imaginam do ponto de vista de um observador externo (imaginação em terceira 

pessoa); e interna ou cinestésica, na qual as pessoas imaginam a sensação de seu corpo 

se movendo (imaginação em primeira pessoa) (Carrasco 2016). Separadamente ou 

combinada com a prática física (onde o movimento é executado), a IM vem 

demonstrando resultados promissores na reabilitação da marcha após AVC (Dickstein 

2004; Lamontagne 2004; Hwang 2010), promovendo, por exemplo, aumento da 

velocidade da caminhada (Dickstein 2004; Beyaert 2015).  

Tem sido sugerido que a imaginação do movimento ativa as mesmas áreas do 

cérebro que são ativadas quando os movimentos são realmente executados. Isso 

reforçou a ideia de que, se a estimulação mental da ação desencadeia a ativação neural 

de áreas motoras relevantes, podemos, portanto, "exercitar" o cérebro na ausência de um 

movimento (Decety, 1996). Dessa forma, a base neurofisiológica subjacente à IM 

consiste no sistema de neurônios espelho, localizado na porção rostral do lóbulo parietal 

inferior, pars opercularis do giro frontal inferior e da porção ventral do córtex pré-

motor. As unidades que compõem este sistema (neurônios espelho) são uma classe de 

neurônios visuomotores que são ativados durante a execução ou observação de 

movimentos voltados para um objetivo (Garrison, 2010). Durante a IM, as áreas 

motoras envolvidas no processo são o córtex motor primário e várias áreas pré-motoras, 

incluindo a área motora suplementar, a área motora pré-suplementar e as partes ventral e 

dorsal do córtex pré-motor (Jeannerod, 1995; Kim 2018). Estudos de imagem funcional 

verificaram que essas áreas são ativadas tanto durante as tarefas de execução motora 

quanto durante a geração de imagens motoras (Lotze 1999; Johnson 2002; Wang 2016).  

Algumas hipóteses foram propostas para elucidar o mecanismo de 

funcionamento da IM. A primeira é a teoria da simulação mental (Munzert 2009), que 

afirma que uma rede motora neural é ativada pela imaginação de ações motoras 

(Jeannerod 2001). Essa ativação inclui áreas pré-motoras e motoras e áreas subcorticais 

do cérebro (Lotze 1999) e gânglios basais (Bonda 1995). A partir disso, essas ativações 

subliminares melhoram o aprendizado de um indivíduo (Barclay-Goddard, 2011). Uma 

segunda hipótese propõe que os indivíduos envolvidos na IM ensaiam elementos da 

tarefa, dando-lhes a oportunidade de prever os resultados de suas ações com base na 

experiência anterior. Os participantes da terapia antecipam possíveis trajetórias de ação, 

para as quais se mostram mais propensos a usar quando executam um movimento real. 
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Desse modo, os indivíduos desenvolvem formas mais eficientes de abordar os 

resultados (Barclay-Goddard 2011). Embora o mecanismo exato de funcionamento da 

IM não tenha sido totalmente esclarecido, evidências recentes indicam reorganização 

cortical em pessoas com AVC após tratamento com IM, o que poderia resultar em 

melhor recuperação da marcha nessa população (Guerra 2017). Acredita-se que a 

reorganização cortical ocorra devido ao aumento da atividade motora primária, o que, 

por sua vez, aumenta o recrutamento do córtex sensitivo-motor, resultando em ganhos 

funcionais (Sun, 2013). 

Como exposto anteriormente, o AVC é considerado um grave problema de 

saúde pública em todo o mundo, levando a um número crescente de sobreviventes com 

deficiências (Chumney 2010; Rayegani 2016). A recuperação da marcha permite que 

esses indivíduos retomem a maioria das atividades diárias, reduzindo a incidência de 

quedas e outros fatores que representam um risco para essa população. No entanto, 

indivíduos com AVC podem experimentar tratamentos longos e desafiadores, 

culminando na adoção de atitudes passivas frente à reabilitação. A IM tem se mostrado 

uma técnica segura, fácil e menos cansativa que as demais, capaz de aumentar a 

participação e a motivação desses indivíduos. Além disso, a IM não requer equipamento 

específico e é considerada um procedimento de baixo custo (Decety 1993; Dickstein 

2004; Hosseini 2012). Entretanto, ainda não há evidências suficientes para indicar qual 

o melhor tratamento para melhorar a marcha após o AVC (Barclay 2015). Estudos 

recentes mostram resultados positivos na reabilitação com a IM, como aumento da força 

muscular dos membros inferiores e melhor desempenho da marcha hemiparética (Oostra 

2015; Kumar 2016). No entanto, é necessária investigação minuciosa de estudos 

experimentais abordando essa questão, uma vez que os resultados não parecem 

consistentes. Tanto o resultado da terapia quanto a qualidade metodológica dos estudos 

precisam ser avaliados, dado que os protocolos de tratamento variam 

consideravelmente, diferindo em aspectos como frequência de exposição, imagens e 

movimentos executados, bem como a duração da terapia (Carrasco 2016). Além disso, 

poucos ensaios clínicos sobre IM apresentam alta qualidade metodológica (Winstein 

2016; Guerra 2017). Até o momento, não foi realizada nenhuma revisão com a 

colaboração Cochrane buscando explorar os efeitos da IM na marcha de indivíduos com 

AVC. Ao conduzir uma revisão sistemática e meta-análise, e ao avaliar a qualidade 

metodológica dos estudos, esta revisão deve fornecer suporte para tomada de decisões 
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clínicas baseada em evidências. Além disso, essa revisão também destacará fragilidades 

nas quais mais pesquisas serão necessárias. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos do tratamento com Imagética Motora na melhora da 

marcha de indivíduos com AVC. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Verificar os efeitos da IM sobre a velocidade da marcha, dependência de 

assistência pessoal para a marcha e resistência da marcha (endurance) em 

indivíduos com AVC; 

Avaliar os efeitos da IM sobre a função motora e sobre a mobilidade 

funcional após AVC; 

Analisar se a IM ocasiona algum tipo de efeito adverso, tais como dor, 

quedas, dentre outros.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma revisão sistemática com metanálise de ensaios clínicos 

aleatorizados, que avaliaram os efeitos da Imagética Motora sobre a marcha de 

indivíduos com AVC. Nesta revisão, não foram incluídos estudos quase-

experimentais ou não-aleatorizados. 

 

3.2 Período do estudo 

 

O estudo (protocolo e revisão) foi desenvolvido no período 

compreendido entre abril de 2017 e fevereiro de 2019. 

 

3.3 Tipos de participantes 

 

Foram incluídos estudos nos quais os participantes tinham diagnóstico 

clínico de AVC, apresentando déficit na marcha. Os participantes deveriam ter 

mais de 18 anos de idade e poderiam ser de qualquer gênero, com qualquer grau 

de gravidade e em qualquer estágio do AVC, que poderia ter qualquer etiologia. 

Foram excluídos estudos nos quais os participantes apresentavam outra patologia 

neurológica associada. 

 

3.4 Tipos de intervenção 

 

Foram incluídos estudos que usaram a IM para promover a melhora da 

marcha em indivíduos com AVC. Nós consideramos o conceito de IM como 

sendo uma abordagem onde se imagina o movimento ou parte dele, sem a sua 

execução real. Selecionamos estudos que compararam: IM, sozinha ou associada 

(com observação da ação, atividade física ou treino de marcha funcional) versus 

outras terapias; IM, sozinha ou associada (com observação da ação, atividade 

física ou treino de marcha funcional) versus efeito placebo; IM, sozinha ou 



22 
 

associada (com observação da ação, atividade física ou treino de marcha 

funcional) versus nenhuma terapia. 

 

3.5 Tipos de medidas de desfechos 

 

As medidas de desfecho de interesse foram extraídas da linha de base e 

da avaliação no final do período de intervenção (efeitos imediatos) e no 

acompanhamento (efeitos a médio e longo prazo). As medidas de efeitos a 

médio prazo consideradas foram aquelas coletadas entre duas semanas a seis 

meses após o término do tratamento, e as medidas de efeitos a longo prazo foram 

consideradas aquelas coletadas com mais de seis meses após o término do 

tratamento. 

 

3.5.1 Desfechos primários 

 

O desfecho primário do nosso estudo é a capacidade para a marcha, 

verificada usando as seguintes variáveis: 

• Velocidade da marcha independente (variável contínua), medida por 

análise biomecânica ou testes de caminhada, ou ambos, considerando tanto a 

velocidade da marcha preferível/confortável quanto a máxima velocidade da 

marcha; 

• Dependência de assistência pessoal (variável dicotômica), definida 

como a incapacidade de andar dentro de casa (com ou sem auxílio de dispositivo 

para a marcha) sem assistência pessoal ou supervisão (Mehrholz 2017). Se 

relatados, dados de escalas funcionais relacionadas à caminhada definirão o 

nível de dependência para a marcha, sendo consideradas as seguintes escalas e 

pontuações (Mehrholz 2017): 

a) Motor Assessment Scale (Carr 1985), pontuação de dois ou menos 

para o item marcha; 

b) Medida de Independência Funcional (Hamilton 1994), pontuação de 

cinco ou menos para o item marcha; 

c) Índice de Barthel (Collin 1988), pontuação de três (independente, 

mas pode usar qualquer ajuda) ou menos para o item deambulação; 
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d) Índice de Mobilidade de Rivermead (Collen 1991), uma resposta do 

'não' ao item 'caminhando com ajuda, se necessário'; 

e) Categoria de Deambulação Funcional (Holden 1984), pontuação de 

dois ou menos. 

 

3.5.2 Desfechos secundários 

 

a) Resistência (endurance) da marcha, distância percorrida (em metros) 

medida pelo teste de caminhada de seis minutos ou pelo teste de 

caminhada de dois minutos; 

b) Função motora, medida pela Escala de Avaliação de Fugl-Meyer (Fugl-

Meyer 1975) ou Motor Assessment Scale; 

c) Mobilidade funcional (incluindo a marcha), medida pelo Índice de 

Mobilidade de Rivermead ou pelo Teste “Timed Up and Go” (Podsiadlo 

1991); 

d) Eventos adversos, incluindo dor, quedas e mortes por todas as causas. 

 

3.6 Métodos para identificação dos estudos 

 

A busca dos estudos foi realizada utilizando estratégia de busca fornecida 

pela Cochrane (Apêndice 1), adaptada para cada base de dados. Foram 

considerados estudos em todas as línguas, sendo providenciada a tradução de 

alguns estudos passíveis de inclusão. A pesquisa foi realizada nos meses de julho 

a outubro de 2018, sendo a última busca feita no dia 15 de outubro de 2018. 

 

As bases de dados utilizadas para a busca dos estudos foram: 

 

1. Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (Cochrane 

Library; latest issue); 

2. MEDLINE Ovid (from 1946) (Apêndice 1); 

3. Embase Ovid (from 1974); 

4. CINAHL EBSCO (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature; from 1982); 

5.  PsycINFO Ovid (from 1806); 
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6. AMED Ovid (Allied and Complementary Medicine; from 1985); 

7.  LILACS Bireme (Latin American and Caribbean Health Science 

Information database; from 1982); 

8. SPORTDiscus EBSCO (from 1949); 

9. PEDro (Physiotherapy Evidence Database; 

10. REHABDATA National Rehabilitation Information Center. 

 

Os registros de ensaios clínicos utilizados para as buscas dos estudos 

foram: 

 

1. USA National Institutes of Health Ongoing Trials Register 

(ClinicalTrials.gov); 

2. World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry 

Platform; 

3. Stroke Trials Registry. 

 

Para identificar mais ensaios publicados, não publicados e em 

andamento, nós: 

 

• Rastreamos as listas de referência de estudos relevantes para identificar 

novos estudos para possível inclusão na revisão; 

• Usamos a Science Citation Index Reference para procurar artigos 

relevantes; 

• Contatamos autores de estudos, pesquisadores e especialistas da área 

para obter informações adicionais sobre estudos relevantes;  

• Buscamos teses de doutorado e mestrado (utilizando ProQuest Thesis 

database e British Library Ethos database). 
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4. COLETA DE DADOS E ANÁLISE 

 

4.1 Identificação dos estudos 

A busca de títulos e resumos foi feita a partir dos termos e palavras da 

estratégia fornecida pela Cochrane, sendo feita posteriormente a seleção dos 

estudos. 

 

4.2 Seleção dos estudos 

A triagem dos estudos foi feita a partir dos títulos e resumos das 

referências obtidas em nossas atividades de busca, sendo excluídos os estudos 

não condizentes com o previsto no protocolo quanto ao tipo de estudo, 

participantes, intervenção e/ou grupo comparação. Os textos completos das 

referências restantes foram recuperados e analisados de forma independente para 

incluí-los de fato no estudo, e registrar razões para a exclusão destes. No que diz 

respeito às divergências para inclusão dos estudos, resolvemos através de 

discussão consultando um terceiro avaliador. O processo de seleção foi 

registrado e discriminado em um fluxograma, de acordo com as orientações do 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA) (Moher 2009). 

 

4.3 Extração e gerenciamento dos dados 

A extração dos dados dos estudos incluídos foi feita de forma 

independente pelos autores. Quando houve falta de dados ou detalhes não 

estavam claros, foram contatados os autores do estudo para esclarecimentos. 

Nos casos de discordância quanto à coleta de dados, um terceiro autor da revisão 

verificou os dados. Os dados foram alimentados em um programa específico 

(Review Manager - RevMan 5.3, ReviewManager 2014), sendo agrupados nos 

itens a seguir, que contém cada um os seguintes pontos: 

 

• Método utilizado: objetivos, desenho do estudo, instrumentos utilizados, 

duração total do estudo, forma de randomização, sigilo da alocação, cegamento 

dos avaliadores, instituições ou centros de estudo envolvidos, local de estudo, 

retirada dos participantes e ano de estudo; 
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• Participantes: tamanho amostral, idade, sexo, critérios diagnósticos, 

critérios de inclusão e exclusão, gravidade do AVC e estágio (agudo / subagudo 

e crônico); 

• Intervenção: foi usada a lista de verificação ' Template for Intervention, 

Description and Replication' (TIDieR) (Hoffmann 2014) e um guia para extrair 

dados sobre intervenções (Hoffmann 2014); consideramos todos os 12 pontos da 

lista de verificação do TIDieR; 

• Resultados: resultados primários e secundários para cada avaliação e 

reavaliação;  

• Notas: financiamento para experimentação e conflitos de interesse notáveis 

dos autores dos estudos. 

 

4.4 Avaliação do risco de viés dos estudos incluídos 

A avaliação do risco de viés para cada estudo foi feita usando a 

ferramenta "Risk of bias" da Cochrane Collaboration (Higgins 2011). Nós 

resolvemos quaisquer divergências por discussão ou envolvendo outro autor da 

revisão. Avaliamos o risco de viés de acordo com os seguintes domínios: 

 

• geração de sequência aleatória; 

• ocultação de alocação; 

• cegamento de participantes e pessoal; 

• cegamento da avaliação de desfechos; 

• dados de resultados incompletos; 

• relatórios de resultados seletivos; 

• qualquer outro viés. 

 

Classificamos quaisquer vieses identificados usando a tabela 8.5.a do 

Manual Cochrane para Revisões Sistemáticas de Intervenções (Higgins 2011). 

Esta tabela fornece critérios para análise e julgamento do risco de viés em cada 

um dos sete domínios. Classificamos o risco de viés em cada domínio como alto, 

baixo ou incerto, e justificamos cada decisão e registramos isso nas tabelas "Risk 

of bias". A avaliação do risco de viés para o cegamento dos participantes e do 

pessoal dependeu da influência que a falta de cegamento teria. Se os 
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participantes e pessoal não tiverem sido cegos, e depois de julgar que a medida 

do desfecho pôde ser influenciada pelo conhecimento dos participantes e do 

pessoal sobre o qual a intervenção foi fornecida, atribuímos um alto risco de 

viés. Quando julgamos que a medida de desfecho não foi influenciada pelo 

conhecimento dos participantes e do pessoal sobre a intervenção, atribuímos um 

baixo risco de viés, independentemente de o cegamento dos participantes e do 

pessoal ter ocorrido. 

 

4.5 Medidas do efeito de tratamento 

Os efeitos do tratamento foram medidos usando odds ratio (OR) para desfechos 

dicotômicos, diferença média (MD) e diferença média padronizada (SMD) para 

resultados contínuos, com intervalos de confiança de 95% (IC). A meta-análise foi 

realizada usando o programa Review Manager 5.3, tomando como base a similaridade 

clínica e metodológica entre os estudos. A similaridade clínica considerou as 

características da população, como tipo de AVC, estágio do AVC (agudo, subagudo e 

crônico) e dependência de caminhada (no início do estudo). Consideramos 

metodologias semelhantes quando o tipo de intervenção (apenas imagética motora ou 

imagética motora associada à observação da ação ou prática física), duração do período 

de tratamento ou doses de tratamento e resultados foram repetidos entre os estudos. 

Usamos o modelo de efeitos aleatórios para análise. 

 

4.6 Dados faltosos 

Entramos em contato com os autores dos estudos que tinham informações em 

falta, tanto no que diz respeito aos resultados quanto à metodologia.  

 

4.7 Avaliação da heterogeneidade 

Avaliamos visualmente os gráficos florestais, verificando a sobreposição nos 

intervalos de confiança dos estudos (a baixa sobreposição pode indicar heterogeneidade 

estatística) (Deeks 2011). Além disso, usamos a estatística I² para medir a 
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heterogeneidade entre os ensaios em cada análise. Valores de I² maiores que 50% 

podem representar heterogeneidade substancial (Deeks 2011). Exploramos as razões 

para a heterogeneidade (por exemplo, ambiente, participantes, intervenções, desenho do 

estudo e risco de viés). Quando achamos que a heterogeneidade foi causada por um ou 

dois estudos com resultados periféricos conflitantes com o restante dos estudos, fizemos 

análises com e sem esses estudos como parte da análise de sensibilidade. 

 

4.8 Síntese dos dados 

Os autores da revisão extraíram independentemente dados dos estudos incluídos. 

Um outro autor da revisão inseriu dados no Review Manager 5.3. Outros revisores 

verificaram os dados inseridos. Quando nós consideramos que os estudos eram 

suficientemente semelhantes, realizamos uma meta-análise agrupando os dados 

apropriados. 

 

4.9 Tabela de síntese dos resultados dos desfechos 

Criamos uma tabela chamada "Síntese dos resultados dos desfechos", usando os 

seguintes desfechos: velocidade da marcha independente, dependência de assistência 

pessoal, resistência da marcha, função motora, mobilidade funcional e eventos adversos. 

Criamos duas tabelas para resumir as descobertas da síntese de dados, de acordo com o 

momento em que os desfechos foram verificados: 

 

• Imagética motora (sozinha ou associada à observação de ação ou prática 

física) versus outras terapias (resultados imediatamente após a intervenção). 

• Imagética motora (isolada ou associada à observação de ação ou prática 

física) versus outras terapias (resultados no seguimento: efeitos de médio ou 

longo prazo). 

 

Relatamos o número de estudos e participantes, o efeito relativo, a direção do 

efeito e a qualidade da evidência (GRADE) para cada resultado. Usamos as cinco 

considerações GRADE (limitações do estudo, consistência de efeito, imprecisão, 
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indireta e viés de publicação) para avaliar a qualidade das evidências dos estudos que 

contribuem com dados para as metanálises para os dados pré-especificados (Atkins 

2004). Usamos os métodos e recomendações descritos na Seção 8.5 e no Capítulo 12 do 

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (Higgins 2011) usando o 

software GRADEpro GDT (GRADEpro GDT 2015). Justificamos todas as decisões 

usando notas de rodapé, e foram feitos comentários para ajudar o leitor a entender a 

revisão. 

 

4.10 Análise de subgrupo 

As análises de subgrupo foram realizadas por: 

• Tempo pós-AVC: agudo (menos de um mês após o AVC), subagudo (entre um 

e seis meses pós-AVC) e crônico (mais de seis meses após o AVC); 

• Duração do período de tratamento ou dose de tratamento. Agrupamos estudos 

com base em dados extraídos (a posteriori), uma vez que são esperadas grandes 

variações na duração do período de tratamento e dose; 

• Tipo de tratamento: apenas imagética motora ou imagética motora associada à 

observação da ação ou prática física (atividade física ou treinamento funcional 

da marcha); 

• Dependência para a marcha: independente ou dependente de assistência 

pessoal (apoio ou supervisão humana) no início do estudo. 

 

4.11 Análise da sensibilidade 

Foram realizadas análises de sensibilidade excluindo estudos que apresentaram 

alto e incerto risco de viés. Consideramos um estudo como tendo um alto risco de viés 

se os seguintes critérios não fossem estabelecidos: 

 

• sigilo de alocação; 

• cegamento de avaliadores; 
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• randomização. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Descrição dos estudos 

As características dos estudos incluídos quanto a métodos, participantes, intervenção e desfechos estão dispostas na Tabela 1. 

Tabela 1. Características dos estudos incluídos 

Braun 2012 

Métodos Ensaio clínico randomizado multicêntrico 

Participantes Os participantes foram recrutados a partir de um ambiente de casa de repouso, porque a maioria dos pacientes com 

AVC mais velhos, na Holanda, recebem sua reabilitação em um lar de idosos e, portanto, foi clinicamente 

importante estudar esse grupo. 

Tamanho da amostra: 36 

Critérios de inclusão: (1) Paciente com AVC adulto clinicamente diagnosticado, entre 2 e 10 semanas após o início 

do AVC; (2) Nível cognitivo suficiente e habilidades de comunicação para se envolver na prática mental. Foram 

levados em consideração o julgamento clínico do terapeuta do tratamento, o apoio da família e a pontuação no Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM, de preferência> 24). 

Critérios de exclusão: (1) Pacientes que tiveram condições como doenças reumáticas; (2) Pacientes com demência 

antes do início do AVC, suficientes para causar incapacidade pré-mórbida persistente. 

Média (DP) idade: Grupo controle 77,9 (DP 7,4) anos; Grupo experimental 77,7 (DP 7,2) anos 

Detalhes do AVC: não relatados pelos autores 

Fase do AVC: não relatada pelos autores 

Intervenções Ambos os grupos receberam terapia multiprofissional como de costume. Além disso, os pacientes do grupo 

experimental tinham instrução sobre a prática mental. 
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Desfechos Desfechos registrados antes, após e aos 6 meses após o tratamento 

Velocidade da caminhada independente: 10m teste 

Dependência de assistência pessoal: Índice de Barthel 

Mobilidade funcional: Índice de Mobilidade de Rivermead 

Notas  

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Baixo Citação: “A randomização descentralizada foi realizada por uma terceira parte 

independente, cega para as características dos participantes do estudo, com base em um 

cronograma de randomização computadorizado (bloco 4). Nenhuma estratificação 

ocorreu. O procedimento de randomização foi o mesmo para todos os três locais. ” 

Alocação Baixo Citação: “[...] antes do envelope ser aberto para determinar sua alocação”. 

Cegamento de participantes Alto Citação: “Os pacientes não foram cegados para o tratamento que receberam, pois 

estavam cientes do conteúdo do tratamento. O avaliador, no entanto, ficou cego quanto à 

alocação do tratamento.” 

Cegamento de avaliadores Incerto Citação: “Os pacientes não foram cegados para o tratamento que receberam, pois 

estavam cientes do conteúdo do tratamento. O avaliador, no entanto, ficou cego quanto à 

alocação do tratamento.” 

Comentário: Participante não cego e pessoal cego. 

Dados incompletos Alto Citação: “Nós provavelmente sentimos a falta dos pacientes com maior probabilidade de 

se beneficiar porque os pacientes voltaram para casa dentro de algumas semanas e os 

pacientes que foram transferidos para um centro de reabilitação especializado não foram 

incluídos no estudo. Isso significou que os pacientes recrutados para este estudo eram 

um subgrupo específico e frágil.” 
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Reporte seletivo Alto Comentário: A diferença estatística não foi apresentada para todos os desfechos. 

Outros vieses Incerto  

 

Cho 2012 

Métodos Ensaio clínico randomizado 

Participantes Dois assistentes da pesquisa selecionaram os voluntários 

Tamanho da amostra: 28 

Critérios de inclusão: mais de seis meses após o início do AVC, sem problemas com funções auditivas ou visuais, 

capacidade de caminhar> 10 m independentemente, sem tomar qualquer medicamento, sem lesões ortopédicas que 

possam influenciar o equilíbrio ou a habilidade da marcha e pontuação do Mini-Exame do Estado Mental > 24 

Critérios de exclusão: não relatados pelos autores 

Idade média (DP): Grupo experimental: 53,93 (DP 12,60) anos; Grupo controle: 53,85 (DP 12,44) anos 

Detalhes do AVC: não relatados pelos autores 

Fase do AVC: Crônica 

Intervenções Grupo experimental: O treinamento de imagética relacionado ao movimento da marcha normal realizado em 

conjunto com o treinamento da marcha pode melhorar a habilidade da marcha. O treinamento de imagens foi 

aplicado por 15 minutos, seguindo o treino de marcha usando uma esteira por 30 minutos. Depois de realizar o 

treinamento de imagens, os participantes puderam relaxar por 5 minutos. Para realizar o treinamento de imagens 

motoras, foram mostrados vídeos do movimento normal da marcha. 

Grupo controle: O grupo controle realizou apenas treinamento de marcha na esteira por 30 minutos. 

Desfechos Desfechos registrados antes e um dia após a intervenção ao longo de seis semanas. 

Velocidade da caminhada independente: teste de caminhada de 10 m 

Função motora: avaliação de Fugl-Meyer 

Mobilidade funcional: Timed Up-and-Go Test (TUGT) 

Notas  
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Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Baixo Citação: “ensaio experimental randomizado controlado”. 

Comentário: Provavelmente feito. 

Alocação Baixo Citação: "Outro assistente de pesquisa usou as tabelas de números aleatórios para 

alocação aleatória dos sujeitos”. 

Comentário: Provavelmente feito. 

Cegamento de participantes Baixo Citação: “Os participantes, pesquisadores e dois assistentes de pesquisa, que ajudaram 

com o programa e as medições, desconheciam as atribuições do grupo”. 

Comentário: Provavelmente feito. 

Cegamento de avaliadores Baixo Citação: “Os participantes, pesquisadores e dois assistentes de pesquisa, que ajudaram 

com o programa e as medições, desconheciam as atribuições do grupo”. 

Comentário: Provavelmente feito. 

Dados incompletos Baixo Ver Diagrama de Fluxo: Exclusão = 0; Drop-out = 0 para todos os desfechos 

Comentário: Provavelmente feito. 

Reporte seletivo Baixo Citação: "houve diferenças significativas entre os dois grupos no follow-up em relação a 

todos os parâmetros (P <0,05)". 

Outros vieses Incerto  

 

De 2017 

Métodos Ensaio clínico randomizado 

Participantes Os métodos de recrutamento não foram relatados pelos autores 

Tamanho da amostra: 30 

Critérios de inclusão: Pacientes com primeiro episódio de acidente vascular encefálico unilateral, confinado ao 

território da artéria cerebral média, com hemiparesia, de 3 a 12 meses de acidente vascular encefálico, homens e 
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mulheres de 50 a 65 anos de idade 

anos, Brunnstrom fase de recuperação 2 e acima, sem déficit cognitivo grave, ou seja, Mini-Exame do Estado Mental 

Pontuação> 24,9, capacidade de andar com supervisão e / ou com ajudas> 10 metros, capaz de compreender e seguir 

instruções verbais simples. 

Critérios de exclusão: Pacientes com negligência unilateral, com apraxia, visão prejudicada ou afasia, qualquer caso 

diagnosticado de transtorno psiquiátrico, qualquer caso diagnosticado de distúrbio neurológico, musculoesquelético, 

cardiopulmonar. 

Idade média (DP): Não relatada pelos autores 

Detalhes do AVC: Não relatado pelos autores 

Fase do AVC: Subaguda 

Intervenções Grupo experimental: Imagens mentais. Recebeu 30 minutos de imagens mentais e além de 30 minutos de terapia 

convencional que incluiu técnica de facilitação do neurodesenvolvimento, alongamento e treinamento de marcha. 

Grupo de controle: Terapia espelho. Recebeu 30 minutos de terapia Espelho e além de 30 minutos de terapia 

convencional que incluiu técnica de facilitação do desenvolvimento neurológico, alongamento e treino de marcha. 

Desfechos Desfechos registrados no início, pós-intervenção e no primeiro mês após a conclusão do tratamento. 

Velocidade da caminhada independente: Teste de caminhada de 10 metros (10MWT) 

Função motora: Escala de Avaliação da Extremidade Inferior Fugl-Meyer (FMA-LE) 

Notas  

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Baixo Citação: “Eles foram designados aleatoriamente para o Grupo-A, ou seja, Grupo Espelho 

(N = 15) ou o Grupo B, ou seja, Imagem Mental (N = 15)”. 

Comentário: Provavelmente feito. 

Alocação Alto Comentário: A ocultação de alocação não foi citada. Provavelmente não feito. 

Cegamento de participantes Alto Comentário: Cegamento de participantes e pessoal não foi citado. Provavelmente não 
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feito. 

Cegamento de avaliadores Alto Comentário: O cegamento da avaliação dos desfechos não foi citado. Provavelmente não 

feito. 

Dados incompletos Baixo Comentário: Nenhuma exclusão nem perda de dados foram citadas. 

Reporte seletivo Baixo Comentário: A diferença estatística foi apresentada para todos os desfechos. 

Outros vieses Incerto  

 

Dickstein 2013 

Métodos Crossover 

Participantes Os participantes foram recrutados a partir do registro do Hospital de Reabilitação Geriátrica Flieman em Haifa, 

Israel. Potenciais participantes foram selecionados, e após uma apresentação do projeto, o consentimento foi obtido 

em suas casas por um fisioterapeuta. 

Critérios de inclusão: Os participantes foram incluídos se fossem indivíduos da comunidade, com 60 a 80 anos de 

idade, que sofreram um acidente vascular cerebral unilateral pelo menos 6 meses e não mais do que 2 anos antes do 

recrutamento. Apenas os indivíduos que relataram deambulação externa e interna limitada por acidente vascular 

encefálico e cujo escore do Mini-Exame do Estado Mental, 20 testado no domicílio, foi de 24 pontos ou superior e 

que não estavam recebendo fisioterapia foram incluídos. 

Critérios de exclusão: Os critérios de exclusão foram uso de cadeira de rodas, doenças graves, incluindo transtornos 

psiquiátricos e depressão maior, e déficits de comunicação. 

Idade média (DP): 72 (DP 6,9) anos 

Detalhes do AVC: Todos os sujeitos: 18 isquêmicos / 5 hemorrágicos. Atribuído à intervenção I1: 9 isquêmico / 3 

hemorrágico. Atribuído ao controle: 9 isquêmicos / 2 hemorrágicos. Grau de severidade do traço - Cortical = 6, 

Subcortical = 11, Cortical + Subcortical = 1. Em 5 indivíduos, o local do acidente vascular cerebral não foi 

determinado. 

Fase do AVC: crônica 
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Intervenções Grupo Experimental ("prática imagética integrada"): Os objetivos dos participantes foram usados para selecionar as 

tarefas de caminhada imaginadas para a prática de imagens. Os scripts de imagens eram idênticos para as 3 sessões 

semanais e alterados no início de cada semana. Todas as sessões foram realizadas enquanto os sujeitos sentaram em 

um sofá com os olhos fechados. Cada sessão começou e terminou com 3 minutos de exercícios de relaxamento. Três 

minutos de prática de imagens foram realizados para cada um dos três ambientes de imagens: a casa do sujeito, um 

“interior comunitário” (público interno, como um shopping) e um ambiente “exterior comunitário” (público ao ar 

livre, como uma rua) (por um total de 9min). A vivacidade das imagens foi aprimorada pelo uso de ambientes que 

eram familiares aos participantes. As imagens cinestésica e visual das atividades de caminhada foram usadas durante 

a prática. Imagens motivacionais foram introduzidas em cada sessão para aumentar a excitação, estimular a 

resolução de problemas e proporcionar uma sensação de satisfação. 

Grupo controle: O tratamento controle consistiu de fisioterapia para a extremidade superior. Incluía 3 tipos de 

exercícios, cada um realizado por 3 minutos: (1) um exercício de alcance de transporte (por exemplo, colher a boca); 

(2) um exercício bimanual (por exemplo, roupas dobráveis); e (3) uma manipulação unimanual com a extremidade 

superior envolvida (por exemplo, colocando itens em uma jarra). As tarefas funcionais, escolhidas de acordo com as 

necessidades do sujeito, não envolviam deambulação. As tarefas eram idênticas para as 3 sessões semanais e 

alteradas no início de cada semana. Como todos os participantes tinham limitações motoras do membro superior 

parético, o tratamento controle, similar ao tratamento experimental, promoveu a colaboração dos sujeitos. 

Desfechos Desfechos registrados no início, pós-intervenção e no primeiro mês após a conclusão do tratamento. 

Velocidade da caminhada independente: teste de caminhada de 10 m 

Dependência de assistência pessoal: Motor Assessment Scale, Medida de Independência Funcional, Índice de 

Barthel, Índice de Mobilidade de Rivermead, Categoria de Deambulação Funcional. 

Dor, quedas e mortes por todas as causas: Escala de Autoeficácia de Quedas, versão sueca (FESS) 

Resistência de caminhada: teste de caminhada de seis minutos ou teste de caminhada de dois minutos 

Função motora: escala de avaliação de Fugl-Meyer ou Motor Assessment Scale. 

Mobilidade funcional: Índice de Mobilidade de Rivermead ou Timed Up and Go Test (TUGT). 

Notas  

 

Risco de viés 
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Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Baixo Citação: "Os participantes foram aleatoriamente designados para receber o tratamento 

experimental ou de controle". 

Comentário: Provavelmente feito 

Alocação Alto Citação: “Tanto as intervenções experimentais quanto as de controle foram 

administradas na casa do participante. Três fisioterapeutas serviram como 

intervencionistas. Eles foram treinados para administrar a terapia de maneira 

padronizada.” 

Comentário: Nenhuma citação para ocultação de alocação. Provavelmente não feito. 

Cegamento de participantes Alto Comentário: Todos os participantes tiveram que estar atentos às terapias que foram 

submetidas a participar do estudo, pois envolve exercícios físicos e cognitivos. 

Provavelmente não feito. 

Cegamento de avaliadores Baixo Citação: “As avaliações foram realizadas por dois fisioterapeutas (M.K., A.D.) cegos 

para a atribuição de tratamento em grupo.” 

Comentário: Provavelmente feito 

Dados incompletos Alto Citação: “Por causa de 2 desistências…” 

Reporte seletivo Baixo Citação: “A velocidade da marcha melhorou significativamente após as imagens motoras 

integradas da intervenção de caminhada, mas não após as tarefas de controle. No 

entanto, a autoeficácia relacionada à queda e a deambulação comunitária não 

melhoraram significativamente ”. 

Outros vieses Incerto  

 

Dickstein 2014 

Métodos Crossover 

Participantes Os membros do grupo se reuniam regularmente duas vezes por semana em cada centro. Após uma apresentação para 
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os membros de cada grupo explicando o projeto, os voluntários foram recrutados para participar do estudo. 

Tamanho da amostra: 16 

Critérios de inclusão: Os critérios de inclusão foram faixa etária de 30 a 70 anos; um intervalo de tempo de pelo 

menos três meses entre o AVC e a admissão no estudo; habilidade cognitiva apropriada (escore do Mini-Exame do 

Estado Mental não inferior a 24 pontos); a capacidade de caminhar uma distância mínima de 10 metros sem parar; a 

ausência de qualquer condição médica que proíba a participação; e a ausência de qualquer problema de comunicação 

que interferisse na participação. 

Critérios de exclusão: não relatados pelos autores 

Idade média (DP): 63 (SD 7) anos 

Detalhes do AVC: Território de acidente vascular cerebral - Ant. Circulação = 14, Vertebrobasilar = 2; Lado do corpo 

afetado: Esquerda: 10, Direita: 6. Tipo: Tromboembolismo = 14; Hemorrágica = 2 

Fase do AVC: crônica 

Intervenções Grupo experimental: prática imagética motora de atividades de marcha 

Grupo controle: prática imagética motora dos movimentos funcionais dos membros superiores 

Desfechos Desfechos registrados no início, pós-intervenção e até 5 semanas após a conclusão do tratamento 

Velocidade da caminhada independente: teste de caminhada de 10 m; forças verticais de reação do solo medidas 

através do sistema “Smart Step”; Tinetti Gait Score. 

Dor, quedas e mortes por todas as causas: Escala de Confiança de Equilíbrio de Atividades Específicas (ABC). 

Notas  

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Alto Citação: “A ordem de atribuição dos tratamentos experimentais e de controle durante o 

primeiro período foi determinada pela ordem de admissão ao estudo.” 

Comentário: Provavelmente não feito. 

Alocação Alto Citação: “A ordem de atribuição dos tratamentos experimentais e de controle durante o 

primeiro período foi determinada pela ordem de admissão ao estudo.” 

Comentário: Provavelmente não feito. 
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Cegamento de participantes Alto Citação: “Dois fisioterapeutas atuaram como instrutores de grupo em cada centro, com um 

instruindo o tratamento experimental e o outro o tratamento de controle. Planos gerais 

para os regimes de exercício nos dois centros foram estabelecidos durante um workshop 

que precedeu o estudo.”. 

Comentário: Provavelmente não feito. 

Cegamento de avaliadores Baixo Citação: “As medições pré-intervenção, pós-intervenção e de acompanhamento foram 

realizadas em cada centro por um avaliador, que era um fisioterapeuta sênior que não 

participou da aplicação dos tratamentos e estava cego para a designação de tratamento dos 

sujeitos.” 

Comentário: Provavelmente pronto. 

Dados incompletos Alto Citação: “Durante a primeira semana do estudo, houve quatro desistentes (dois em cada 

centro), três dos quais foram devido a dificuldades técnicas que dificultaram o 

cumprimento do calendário do plano de intervenção pré-programado. Um participante 

deixou de visitar o centro comunitário devido a problemas de saúde não relacionados”. 

Reporte seletivo Baixo As diferenças encontradas entre esses valores nas pré e pós-intervenções não foram 

significativas para nenhuma modalidade de tratamento. Da mesma forma, não foram 

encontradas diferenças entre os efeitos dos tratamentos experimental e controle para 

nenhuma das variáveis testadas (para todas as comparações, P> 1,0). 

Outros vieses Incerto  

 

Gupta 2017 

Métodos Ensaio clínico randomizado 

Participantes Trinta pacientes com AVC foram recrutados em hospitais em Nova Delhi, na Índia. 

Tamanho da amostra: 30 

Critérios de inclusão: Diagnosticados como tendo um primeiro infarto cerebral unilateral confirmado por ressonância 

magnética, fase subaguda (1 mês a 1 ano pós-AVC), idade entre 40-70 anos, tanto homens quanto mulheres, direita e 

esquerda, ambos os lados incluído, o escore do mini estado mental deve ser maior que 24, sem comprometimento 
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cognitivo grave, pontuação média inferior a 3 na vivacidade do questionário imaginário de movimento, membro 

superior afetado e tônus de membro inferior <2 na escala de Ashworth Modificada, capacidade de andar com ou sem 

assistência, independente na realização de atividades cotidianas, tendo dado seu consentimento voluntário, sem 

doenças ortopédicas que teriam afetado o equilíbrio em pé. 

Critérios de exclusão: Medicamente instáveis, lesões hemorrágicas, lesões que afetam os dois hemisférios, conforme 

determinado por ressonância magnética disponíveis nos prontuários, negligência unilateral, deficiência visual e 

auditiva, déficits sensoriais e de comunicação significativos, dor excessiva nos membros superiores e inferiores 

afetados, medida por escore de mais de ou igual a 4 em uma Escala Visual Analógica de 10 pontos, lesões 

musculoesqueléticas na extremidade superior e membro inferior, fraturas e luxações, convulsões não gerenciadas, 

qualquer outro distúrbio neurológico, dependência de álcool. 

Idade média (DP): Grupo Controle: 58,46 (DP 6,37) anos; Grupo Experimental: 69,20 (DP 5,69) anos. 

Detalhes do AVC: não registrados pelos autores 

Fase do AVC: subaguda 

Intervenções Todos os dois grupos receberam fisioterapia convencional para melhorar o equilíbrio e a marcha. 

Grupo Controle - fisioterapia convencional 

Grupo Experimental - fisioterapia convencional + imagética motora 

Desfechos Desfechos registrados Pré 1, Pós 1, Pós 2 e Pós 3 (3 semanas) 

Velocidade da caminhada independente: Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment (testes de marcha) e teste 

de caminhada de 10 m. 

Notas  

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Baixo Citação “A alocação de sujeitos em dois grupos, 15 cada, foi feita de acordo com a 

randomização de blocos permutados.” 

Alocação Baixo Citação “A alocação de sujeitos em dois grupos, 15 cada, foi feita de acordo com a 

randomização de blocos permutados.” 
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Cegamento de participantes Alto Não houve cegamento de participantes 

Cegamento de avaliadores Alto Não houve cegamento de avaliadores 

Dados incompletos Baixo Não houve perda de dados 

Reporte seletivo Baixo Todas as medidas de desfechos analisadas no protocolo apareceram nos resultados 

Outros vieses Incerto  

 

Kim 2013 

Métodos Ensaio clínico randomizado 

Participantes Métodos de recrutamento não foram relatados pelos autores 

Tamanho da amostra: 27 

Critérios de inclusão: (1) ter um AVC isquêmico ou hemorrágico pela primeira vez; (2) Mais de seis meses desde o 

início; (3) capaz de andar independentemente mais de 10 m; (4) mais de 24 pontos no Mini Exame do Estado Mental; 

(5) menos de 36 pontos no Vividness Motor Imagery Questionnaire-2. 

Critérios de exclusão: (1) incapacidades cognitivas graves, como negligência unilateral, demência e depressão; (2) 

afasia grave. 

Idade média (DP): Treinamento de Observação de Ação (n = 9): 55,3 (DP 12,1) anos; Formação de imagens motoras 

(n = 9): 54,8 (DP 8,8) anos; Treinamento Físico (n = 9): 59,8 (DP 8,9) anos 

Detalhes do AVC: Isquêmico = 17 (Treinamento de Observação de Ação = 5; Treinamento de Imaginação Motora = 

5; Treinamento Físico = 7). Hemorrágica = 10 (Treinamento de Observação de Ação = 4; Treinamento de Imaginação 

Motora = 4; Treinamento Físico = 2). 

Fase do AVC: crônica 

Intervenções Grupo Experimental: Treinamento de observação de ação, Treinamento de Imaginação Motora. 

Grupo de Controle: Treinamento Físico 

Desfechos Desfechos registrados antes e depois da intervenção 
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Velocidade da caminhada independente: GaitRite (análise biomecânica). 

Dependência de assistência pessoal: Categoria de Deambulação Funcional  

Mobilidade funcional: Timed Up and Go Test (TUGT) 

Notas  

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Baixo Citação: "os pacientes foram aleatoriamente designados para selecionar um envelope 

lacrado". 

Comentário: Provavelmente feito 

Alocação Baixo Citação: "os pacientes foram aleatoriamente designados para selecionar um envelope 

lacrado". 

Comentário: Provavelmente feito 

Cegamento de participantes Alto Citação: “Todos os participantes deste estudo foram submetidos a terapia de 

desenvolvimento neurológico” 

Comentário: Todos os participantes tiveram que estar atentos às terapias que foram 

submetidas a participar do estudo, pois envolve exercícios físicos e cognitivos. 

Provavelmente não feito. 

Cegamento de avaliadores Alto Citação: “avaliação de medidas de resultados foi realizada por dois fisioterapeutas.” 

Comentário: Provavelmente não feito. Não houve citações para cegar. 

Dados incompletos Alto 1 participante reverteu decisão de participação e 2 não completaram o estudo. 

Reporte seletivo Baixo Citação: “Embora não tenha sido observada diferença significativa entre o treinamento de 

observação de ação e treinamento de imagens motoras, o grupo de treinamento de 

observação de ação mostrou melhora significativa, comparado ao grupo de treinamento 

físico, no teste Timed Up and Go, velocidade da marcha, cadência e membro único apoio 

do lado afetado”. 
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Outros vieses Incerto  

 

Kumar 2016 

Métodos Ensaio clínico randomizado e cego 

Participantes Os participantes foram identificados a partir da busca retrospectiva do registro de pacientes internados / ambulatoriais 

de abril de 2012 a junho de 2013 e encaminhados para um programa abrangente de reabilitação em Kasturba Medical 

College e Hospitais, Mangalore, Manipal University, Karnataka, Índia. O investigador principal (V.K., fisioterapeuta) 

contatou os sujeitos em potencial por meio de carta de comunicação / informação telefônica sobre o objetivo do 

estudo e os participantes interessados foram avaliados quanto à elegibilidade. 

Tamanho da amostra: 40 

Critérios de inclusão: a) Primeiro episódio unilateral de AVC com pelo menos 3 meses (isquêmico / hemorrágico) 

com hemiparesia residual antes do recrutamento; b) Estágio de recuperação de última geração ≥ 5 para extremidade 

inferior; c) Categoria de Ambulatório Funcional nível 2 e acima; d) A pontuação do Mini-Exame do Estado Mental foi 

de 24 pontos ou mais; e) Pontuação de imagética cinestésica e visual (KVIQ-20) Somente ≥ 60 capazes de realizar 

teste de triagem de IM dependente do tempo. 

Critérios de exclusão: história de doenças do SNC, traumatismo craniano grave, doenças neuro-psiquiátricas, acidente 

vascular cerebral ou cerebral, tontura ou vertigem que limitam a marcha, defeito visual grave, doenças vasculares 

periféricas, etc. Doenças cardíacas graves que requereram hospitalização nos últimos 6 meses, grandes cirurgias 

musculoesqueléticas ou ortopédicas nos membros inferiores e aquelas que participaram do programa de IM 

relacionadas à atividade física nos três meses anteriores. 

Média (DP): Grupo Controle: 51,0 (DP 5,80) anos / Grupo Experimental: 53,0 (DP 6,40) anos 

Detalhes do AVC: Grupo Controle: Isquêmico 25% - Hemorrágico75% / Grupo Experimental: 40% - 60% 

Fase do AVC: Provavelmente subaguda e crônica 

Intervenções Grupo Experimental: Grupo de Prática Física e Mental (Experimental): MIT - Treinamento de Imagens de Movimento 

Grupo controle: prática física 

Desfechos Desfechos registrados no início, pós-intervenção e 3 semanas após a conclusão do tratamento 

Velocidade da caminhada independente: teste de caminhada de 10 metros 
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Notas  

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Baixo Citação: “Total de 40 participantes foram aleatoriamente designados para receber 

experimental (n = 20) ou o grupo controle (n = 20) usando randomização de blocos (4 

blocos com 10 indivíduos em cada bloco).” 

Comentário: Provavelmente feito 

Alocação Baixo Citação: “O investigador principal gerou a lista de randomização usando números 

aleatórios gerados por computador e designou cada uma das intervenções que foram 

colocadas em envelopes selados opacos”. 

Comentário: Provavelmente feito 

Cegamento de participantes Alto Comentário: Cegamento não citado. Provavelmente não feito. 

Cegamento de avaliadores Baixo Comentário: “Um fisioterapeuta treinado com cinco anos de experiência em reabilitação 

de acidente vascular cerebral foi designado como um avaliador cego independente para 

administrar as medidas de resultados em dois pontos de avaliação. Os dados foram 

coletados no início e após 3 semanas do período de intervenção.” 

Comentário: Provavelmente feito 

Dados incompletos Baixo Não houve desistências. Provavelmente nenhum dado de resultado incompleto. 

Reporte seletivo Baixo Citação: "Os resultados do estudo mostraram que o treinamento combinado MIT foi 

encontrado para ser mais benéfico em comparação com o treinamento específico da tarefa 

sozinho para melhorar a força muscular parética e desempenho de marcha em pacientes 

com AVC ambulantes". 

Outros vieses Incerto  
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Kumar 2013 

Métodos Estudo piloto randomizado e controlado 

Participantes Métodos de recrutamento de participantes não foram relatados pelos autores 

Tamanho da amostra: 26 

Critérios de inclusão: Sujeitos hemiparéticos que conseguiram caminhar 10m com boa capacidade imagética no KVIQ 

- 20 ≥ 60 e teste de rastreio imagético motor dependente do tempo. 

Critérios de exclusão: não relatados pelos autores 

Idade média (DP): não relatada pelos autores 

Detalhes do AVC: não relatados pelos autores 

Fase do AVC: subaguda ou crônica 

Intervenções Grupo experimental (GE) e grupo controle (GC). Todos os dois grupos receberam tratamento de prática física (treino 

para extremidade inferior por 45 min). GE recebeu adicionado 15 min de tarefas de extremidade inferior baseadas em 

áudio para prática de imagens. 

Desfechos Desfechos registrados antes e depois do programa de tratamento (3 semanas de tratamento) 

Velocidade da caminhada independente: avaliação funcional da marcha 

Mobilidade funcional: Timed Up and Go Test (TUGT) 

Notas  

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Alto Citação “[…] foram recrutados e alocados aleatoriamente em grupo de prática física (n = 

13) e prática física + mental (n = 13)”. 

Alocação Alto Citação “[…] foram recrutados e alocados aleatoriamente em grupo de prática física (n = 

13) e prática física + mental (n = 13)”. 



47 
 

Cegamento de participantes Alto Não houve cegamento de participantes 

Cegamento de avaliadores Alto Não houve cegamento de avaliadores 

Dados incompletos Baixo Não houve perda de dados 

Reporte seletivo Alto Citação: “Após 3 semanas de treinamento, houve uma diferença significativa nos 

resultados do APG e do TUG em ambos os grupos. Entre os grupos, os escores de 

diferença média (DP) de 4,5 (0,5) para o APG e de 7,3 (0,23) para o TUGT foram 

estatisticamente significantes (p <0,05) ”. 

Comentário: Pré, pós e p-valores de GC e GE não foram citados. 

Outros vieses Incerto  

 

Lee 2010 

Métodos Ensaio clínico randomizado 

Participantes Métodos de recrutamento de participantes não foram relatados 

Tamanho da amostra: 21 

Critérios de inclusão: participantes com exame do Estado Mental coreano de 21 ou mais pontos; quem pode caminhar 

por 10 minutos ou mais independentemente; não toma a medicação que dá o equilíbrio; sem defeitos visuais e 

concordar com a participação no estudo após explicar o objetivo 

Critérios de exclusão: não relatados pelos autores 

Média (DP): Grupo experimental: 61,45 (DP 4,23) anos / Grupo controle: 61,70 (DP 3,27) anos. 

Detalhes do AVC: não relatados pelos autores 

Fase do AVC: Crônica 

Intervenções Grupo de treinamento funcional e imagética (Grupo Experimental) - uma hora para treinamento funcional + 30 

minutos para treinamento de imaginação 

Grupo de Treinamento Funcional (Grupo Controle) - uma hora para treinamento funcional 
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Desfechos Desfechos registrados antes e depois do tratamento 

Velocidade da caminhada independente: GaitRite 

Mobilidade funcional: Timed Up and Go Test (TUGT) 

Notas  

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Alto Citação: “Os 21 pacientes selecionados foram selecionados aleatoriamente como um 

grupo de treinamento imaginativo e grupo de exercícios funcionais, com 11 e 10 

pacientes.” 

Comentário: a geração de sequência aleatória não foi citada. 

Alocação Alto Citação: “Os 21 pacientes selecionados foram selecionados aleatoriamente como um 

grupo de treinamento imaginativo e grupo de exercícios funcionais, com 11 e 10 

pacientes.” 

Cegamento de participantes Alto Citação: “Os 21 pacientes selecionados foram selecionados aleatoriamente como um 

grupo de treinamento imaginativo e grupo de exercícios funcionais, com 11 e 10 

pacientes.” 

Comentário: Participantes não cegos. Pessoal não cego. 

Cegamento de avaliadores Alto Não houve cegamento de avaliadores 

Dados incompletos Incerto Citação "Vinte e um pacientes que não conseguiram andar por mais de 10 minutos e dois 

pacientes tratados em outros dispositivos médicos foram selecionados e participaram deste 

estudo." 

Reporte seletivo Baixo Citação "Os resultados mostraram que o grupo de treinamento imaginário foi 

significativamente menor do que o grupo funcional nas distâncias posturais esquerda, 

direita e esquerda (P <0,05)." 
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Outros vieses Incerto  

 

Lee 2011 

Métodos Ensaio clínico randomizado 

Participantes Os sujeitos deste estudo estavam participando de um programa de reabilitação do centro comunitário 

Tamanho da amostra: 24 

Critérios de inclusão: Hemiparético de um único acidente vascular cerebral ocorrendo pelo menos seis meses antes; 

capaz de andar 10 m de forma independente sem um dispositivo de auxílio; Escores do Mini-Exame do Estado Mental 

(MEEM) de 24 ou mais; não há condições musculoesqueléticas conhecidas que possam afetar a capacidade de 

caminhar com segurança repetidamente; e ausência de deficiência visual grave ou distúrbio auditivo. 

Critérios de exclusão: não relatada pelos autores 

Idade média (DP): grupo experimental = 60,7 (DP 7,53) anos; Grupo controle = 61,9 (DP 11,26) anos 

Detalhes do AVC: não relatados pelos autores 

Fase do AVC: não relatada pelos autores 

Intervenções Grupo experimental (GE) e grupo controle (GC). Todos os dois grupos receberam tratamento com treinamento de 

marcha em esteira. GE recebeu treinamento de imagens motoras adicionais 

Desfechos Desfechos registrados antes e depois do programa (6 semanas de programa) 

Velocidade da caminhada independente: parâmetros temporais e espaciais da marcha (Gaitrite®) 

Notas  

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Alto Citação “Os indivíduos foram aleatoriamente designados para um dos dois grupos após a 
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avaliação inicial usando um método de amostragem aleatória simples para minimizar o 

viés de seleção. " 

Alocação Alto Citação “Após a randomização, 18 pacientes foram designados para o grupo experimental 

(treinamento da marcha em esteira mais treino de imaginação motora) e os outros 18 

pacientes foram designados para o grupo controle (treinamento em esteira)”. 

Comentário: alocação não feita. 

Cegamento de participantes Alto Não houve cegamento de participantes 

Cegamento de avaliadores Alto Não houve cegamento de avaliadores 

Dados incompletos Alto Citação "Cinco pacientes do grupo experimental e sete pacientes do grupo controle 

abandonaram o estudo devido a condições de saúde, perda de interesse, recusa em 

continuar e circunstâncias individuais". 

Comentário: Saíram do estudo - N = 12 

Reporte seletivo Baixo Um protocolo para o estudo está disponível e todos os resultados esperados são 

identificados e relatados como planejado pelo estudo. 

Outros vieses Incerto  

 

Lee 2015 

Métodos Ensaio clínico randomizado 

Participantes Os participantes eram pacientes hospitalizados para o tratamento de acidente vascular cerebral em um hospital 

localizado na República da Coreia 

Tamanho da amostra: 36 

Critérios de inclusão: mais de 6 meses desde o início do AVC não traumático e unilateral, escore A superior a 24 na 

versão coreana do Mini-Exame do Estado Mental, escore A inferior a 2,26 na questão da vividez das imagens de 

movimento, capacidade de ficar independentemente por mais de três minutos, A capacidade de andar mais de 10 m, 

Sem doenças ortopédicas que teriam afetado o equilíbrio de pé. 
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Critérios de exclusão: não relatados pelos autores 

Idade média (DP): não relatada pelos autores 

Detalhes do AVC: não relatados pelos autores 

Fase do AVC: Crônica 

Intervenções Grupo experimental (GE) e grupo controle (GC). Todos os dois grupos receberam o programa de reabilitação padrão 

da marcha. O EG (imagem motora) recebeu 30 minutos de prática mental. O GC (relaxamento muscular) recebeu o 

mesmo na mesma quantidade de interação do terapeuta com relaxamento muscular progressivo. 

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Alto Citação “[…] os pacientes foram aleatoriamente designados para um grupo experimental 

de 18 pacientes ou um grupo controle de 18 pacientes”. 

Comentário: A geração da sequência aleatória não foi citada. 

Alocação Alto Citação “[…] os pacientes foram aleatoriamente designados para um grupo experimental 

de 18 pacientes ou um grupo controle de 18 pacientes”. 

Comentário: A alocação não foi citada 

Cegamento de participantes Alto Não foi citado o cegamento de participantes 

Cegamento de avaliadores Alto Não houve cegamento de avaliadores 

Dados incompletos Baixo Não houve perda de dados 

Reporte seletivo Baixo Todos os desfechos analisados no protocolo aparecem nos resultados. 

Outros vieses Incerto  

 

Liu 2004 
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Métodos Ensaio clínico randomizado 

Participantes Métodos de recrutamento de participantes não foram registrados pelos autores 

Tamanho da amostra: 46 

Critérios de inclusão: (1) diagnosticados como portadores de um primeiro infarto cerebral unilateral confirmado por 

tomografia computadorizada; (2) com 60 anos ou mais; (3) independentes na realização de atividades diárias antes da 

admissão; (4) capazes de se comunicar de forma eficaz , como exibido pelo Cognistat, 19 e (5) tendo dado seu 

consentimento voluntário. 

Critérios de exclusão: não registrados pelos autores 

Idade média (DP): Grupo MI: 71,0 (DP 6,0) anos; Grupo FR: 72,7 (DP 9,4) anos 

Detalhes do AVC: Todos os 46 foram diagnosticados com infarto cerebral na região da artéria cerebral média, com 

hemiplegia unilateral 

Fase de braçada: não registrada pelos autores 

Intervenções Treinamento funcional (grupo FR) e imagética motora (grupo IM) 

Desfechos Desfechos registrados antes e após 3 semanas de tratamento 

Função motora: Escala de Avaliação de Fugl-Meyer 

Notas  

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Baixo Citação: “Cada paciente foi então aleatoriamente designado por meio de sorteio para o 

grupo de imagens mentais ou para o grupo de treinamento funcional (fig. 1). O processo 

de randomização foi realizado por um terapeuta que não esteve envolvido em nenhuma 

parte do estudo.” 

Comentário: Provavelmente feito 

Alocação Alto Comentário: A ocultação de alocação não foi citada. Provavelmente não feito. 
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Cegamento de participantes Alto Comentário: Cegamento de participantes e pessoal não foi citado. Provavelmente não 

feito. 

Cegamento de avaliadores Baixo Citação: “Todas as avaliações clínicas foram conduzidas por dois terapeutas ocupacionais 

que eram cegos para o estudo. Ambos receberam treinamento na administração de todos 

os instrumentos clínicos utilizados no estudo.” 

Comentário: Provavelmente feito 

Dados incompletos Alto Citação: “Três pacientes desistiram durante a primeira semana do programa: 1 do grupo 

de imagens mentais e os outros 2 do grupo de treinamento funcional. Todos foram 

readmitidos em um hospital agudo: 2 por causa de um segundo derrame e 1 por 

insuficiência renal ”. 

Reporte seletivo Baixo Comentário: A diferença estatística foi apresentada para todos os desfechos. 

Outros vieses Incerto  

 

Liu 2009 

Métodos Ensaio clínico randomizado simples cego 

Participantes Os métodos de recrutamento não foram relatados pelos autores 

Tamanho da amostra: 34 

Critérios de inclusão: Os pacientes foram incluídos se tivessem sofrido um primeiro AVC agudo, sofrido infarto 

cerebral unilateral no sistema carotídeo médio, tivessem mais de 60 anos, fossem independentes em suas atividades 

diárias antes do AVC, conseguissem se comunicar de forma eficaz e estivessem cognitivamente. intacto quando 

avaliado usando um teste de funcionamento neurocognitivo validado (Cognistat, Northern California Neurobehavioral 

Group, CA, EUA). 

Critérios de exclusão: não relatados pelos autores 

Idade média (DP): FR: 68,1 (DP 10,5) anos; MI: 70,4 (DP 9,8) anos 

Detalhes do AVC: todos os casos são isquêmicos 

Fase do AVC: não especificado 
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Intervenções Grupo experimental: Os pacientes do grupo IM receberam 1 hora de tratamento. A intervenção do IM envolveu a 

autorreflexão dos pacientes sobre suas habilidades e déficits: mentalmente imaginando, e então executando de fato, a 

tarefa. O tempo médio gasto em MI e na prática real foi de 30 minutos cada. 

Grupo controle: O grupo FR recebeu terapia ocupacional convencional. Os pacientes receberam terapia ocupacional 

convencional usando métodos de demonstração e prática para treiná-los a realizar as mesmas 15 tarefas diárias. 

Todos os pacientes tiveram 1 hora de fisioterapia diária que envolveu exercícios de mobilização, fortalecimento e 

caminhada. Todos os protocolos de tratamento foram administrados cinco vezes por semana durante 3 semanas (um 

total de 15 tratamentos). Todos os pacientes foram treinados para reaprender 15 tarefas diárias. Cinco tarefas com um 

nível semelhante de dificuldade foram cobertas a cada semana, progredindo do mais fácil para o mais difícil. 

Desfechos Desfechos registrados antes e depois da intervenção 

Dependência de assistência pessoal: Índice de Barthel 

Função motora: Escala de Avaliação de Fugl-Meyer 

Notas  

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Baixo Citação: “Os pacientes foram randomizados por sorteio para os programas MI ou FR”. 

Comentário: Provavelmente feito 

Alocação Alto Comentário: A ocultação de alocação não foi citada. Provavelmente não feito. 

Cegamento de participantes Alto Comentário: Cegamento de participantes e pessoal não foi citado. Provavelmente não 

feito. 

Cegamento de avaliadores Baixo Citação: “os avaliadores estavam cegos para a natureza da intervenção”. 

Comentário: Provavelmente feito. 

Dados incompletos Alto Citação: “Um paciente do grupo MI desistiu após o recrutamento, mas antes do início da 

intervenção”. 

Comentário: Este paciente foi incluído na análise. Também os resultados pós intervenção 
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do índice de Barthel não foram citados. 

Reporte seletivo Alto Comentário: Os resultados pós intervenção do índice de Barthel não foram citados. Mas 

no Fluxograma do julgamento, foi citado que a avaliação foi feita. 

Outros vieses Incerto  

 

Oostra 2013 

Métodos Ensaio clínico randomizado 

Participantes Métodos de recrutamento de participantes não foram relatados pelos autores 

Tamanho da amostra: 44 

Critérios de inclusão: indivíduos com disfunção da marcha após um primeiro acidente vascular cerebral 

Critérios de exclusão: não relatados pelos autores 

Idade média (DP): não relatada pelos autores 

Detalhes do AVC: não relatados pelos autores 

Fase do AVC: não relatada pelos autores 

Intervenções Grupo experimental (GE) e grupo controle (GC). Todos os dois grupos receberam o programa de reabilitação padrão 

da marcha. O GE (imagem motora) recebeu 30 minutos de prática mental. O GC (relaxamento muscular) recebeu o 

mesmo na mesma quantidade de interação do terapeuta com relaxamento muscular progressivo. 

Desfechos Desfechos registrados antes e depois do programa (6 semanas) 

Velocidade da caminhada independente: velocidade de marcha funcional e teste de 10 m 

Função motora: Escala de Avaliação de Fugl-Meyer 

Notas  

 

Risco de viés 
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Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Alto Randomização apenas relatada no título e não no texto 

Alocação Alto Citação “[…] foram alocados aleatoriamente para um grupo de MI (intervenção) (n = 21) 

e um grupo de relaxamento muscular (controle) (n = 23).” 

Cegamento de participantes Alto Não houve cegamento dos participantes 

Cegamento de avaliadores Alto Não houve cegamento dos avaliadores 

Dados incompletos Baixo Não houve perda de dados 

Reporte seletivo Alto Citação “Todos os resultados da função dos membros inferiores melhoraram após 6 

semanas. Uma interação significativa foi observada para os resultados dos 10 m ”. 

Comentário: Pré, pós e P-valores de GC e GE não foram citados. 

Outros vieses Incerto  

 

Oostra 2015 

Métodos Ensaio clínico randomizado 

Participantes Os pacientes foram recrutados através do Hospital Universitário e de hospitais da Flandres Oriental e Ocidental até o 

Centro de Reabilitação do Hospital Universitário de Ghent. 

Tamanho da amostra: 44 

Critérios de inclusão: (i) experimentou o primeiro acidente vascular cerebral em menos de um ano antes de entrar no 

estudo; (ii) conseguiram caminhar 10 m com o mínimo de assistência (Categoria de Deambulação Funcional ≥ 3); (iii) 

foram capazes de passar no teste de triagem Time Dependent Imagery (TDMI); (iv) tinham entre 16 e 70 anos de 

idade; e (v) não apresentava sintomas psiquiátricos ou qualquer outra doença neurológica. 

Critérios de exclusão: não relatados pelos autores 

Idade média (DP): grupo MIT: 50,3 (DP 12,8) anos; Grupo RM: 53,7 (DP 12,0) anos 

Detalhes do AVC: grupo MIT: 13 isquêmicos / 8 hemorrágicos; Grupo MR: 15 isquêmicos / 8 hemorrágicos 
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Fase do AVC: Subaguda 

Intervenções Grupo experimental: Motor Imagery Training (MIT) - A prática foi realizada a partir de uma perspectiva interna tanto 

visual (realizando a tarefa) e cinestésica (“sentindo” a experiência de realizar a tarefa), com ênfase na última. 

Grupo controle: relaxamento muscular (RM) - O grupo RM, por outro lado, recebeu a mesma quantidade de terapia de 

relaxamento muscular além do treinamento de reabilitação padrão. 

Todos os pacientes (MIT e RM) receberam um programa padrão de reabilitação, consistindo de 2 h de fisioterapia e 1 

h de terapia ocupacional diariamente, 5 dias por semana. 

Desfechos Desfechos registrados no início e após 6 semanas de intervenção 

Velocidade da caminhada independente: teste de caminhada de 10 m 

Função motora: escala de avaliação Fugl-Meyer de extremidade inferior 

Notas  

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Baixo Citação: “um processo de alocação de números aleatórios cegos” 

Comentário: Provavelmente feito 

Alocação Baixo Citação: “Aqueles que se voluntariaram e deram consentimento por escrito foram então 

alocados aleatoriamente em 1 de 2 grupos diferentes de tratamento usando um processo de 

alocação de números aleatórios cegos.” 

Comentário: Provavelmente feito 

Cegamento de participantes Alto Comentário: Todos os participantes tiveram que estar atentos às terapias que foram 

submetidas a participar do estudo, pois envolve exercícios físicos e cognitivos. 

Provavelmente não feito 

Cegamento de avaliadores Baixo Citação: "o profissional responsável pela avaliação dos pacientes durante todo o estudo 

permaneceu cego para a alocação do grupo de pacientes durante toda a duração do 

estudo". 
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Comentário: Provavelmente feito 

Dados incompletos Baixo Citação: "Nenhum dos participantes desistiu durante o estudo”. 

Reporte seletivo Baixo Citação: “Os escores da caminhada de 10 m e da avaliação da Fugl-Meyer nos membros 

inferiores (LE-FMA) melhoraram significativamente em ambos os grupos após o 

tratamento (p <0,001 para ambos os valores). Encontramos também um efeito de interação 

de grupo significativo para o teste de 10 m de caminhada (F (1,43) = 4,5, P <0,05), 

revelando uma redução significativa na duração da caminhada no grupo MIT em 

comparação com o grupo MR. Não houve interação significativa entre sessão e grupo para 

o escore LE-FMA”. 

Outros vieses Incerto  

 

Shuster 2012 

Métodos Estudo piloto controlado e randomizado 

Participantes Os pacientes foram recrutados do banco de dados do centro de reabilitação. 

Tamanho da amostra: 39 

Critérios de inclusão: Primeiro AVC isquêmico ou hemorrágico, pelo menos 3 meses antes, com ou sem bengala por, 

no mínimo, 30 segundos em piso duro normal, capaz de caminhar 20 metros com ou sem bengala ou órtese, maiores 

de 18 anos, pontuar pelo menos 20 no Mini Exame do Estado Mental, mediante consentimento informado por escrito. 

Critérios de exclusão: Artroplastia de articulações (joelho, quadril, ombro), dor limitadora da tarefa motora na parte 

superior ou inferior do corpo avaliada com a escala analógica visual de 11 pontos, amplitude limitada de movimento 

no quadril, joelho, tornozelo ou dedos, peso corporal superior 90 quilos, ou tinham capacidade mental para dar 

consentimento informado por escrito. 

Idade média (DP): GE1 = 65,8 (DP 10,2) anos / GE2 = 59,7 (DP 13,0) anos / GC = 64,4 (DP 6,8) anos 

Detalhes do AVC: No total, 29 pacientes com isquemia e 10 pacientes com AVC hemorrágico participaram do estudo. 

Fase do AVC: Provavelmente subaguda e crônica. 

Intervenções Grupo experimental: Treinamento de imagens de motores incorporados (EG1) e treinamento adicional de imagens 
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motoras (EG2) 

Grupo controle: Além de receber fisioterapia durante uma sessão de 30 minutos, os participantes do GC ouviram uma 

fita de 17 minutos (média). O tempo total de intervenção por sessão foi de cerca de 45 a 50 minutos. A justificativa 

para isso foi fornecer aos participantes do GC a mesma atenção terapêutica aplicada no GE1 e no GE2. 

Todos os três grupos de estudo tiveram que realizar a tarefa motora "Descer, deitar no chão e levantar novamente" dez 

vezes: durante os quatro eventos de medição e em cada uma das seis sessões de fisioterapia. Depois de chegar ao 

estágio em decúbito dorsal deitado em uma esteira no chão, os pacientes descansaram por pouco tempo, normalmente 

menos de dez segundos, antes de se levantarem novamente na ordem inversa do estágio. Todos os pacientes 

receberam seis sessões de fisioterapia durante o período de intervenção de duas semanas. 

Desfechos Desfechos registrados antes, após e após 2 semanas do tratamento 

Dependência de assistência pessoal: índice de Barthel - pré-intervenção 

Dor, quedas e mortes por todas as causas: Escala de Confiança de Equilíbrio Específico de Atividades (medo de cair) - 

pré-intervenção, pós-intervenção (após 2 semanas de intervenção) e acompanhamento (após 2 semanas de 

intervenção). 

Notas  

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Baixo Citação: “Um pesquisador independente, que não trabalhava em nossa instituição, 

produziu uma lista de randomização gerada por computador (MATLAB 2007b, 

Mathworks Inc., EUA) e a enviou ao farmacêutico em nossa instituição”. 

Comentário: Provavelmente feito. 

Alocação Baixo Citação: “O farmacêutico criou envelopes fechados, incluindo alocação de grupos, cada 

um para um paciente”; “Ambos (pesquisador, farmacêutico) não estavam envolvidos no 

estudo atual”. 

Comentário: Provavelmente feito. 
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Cegamento de participantes Alto Citação: “o líder do projeto solicitou ao farmacêutico o envelope lacrado do número do 

paciente e entregou ao paciente após a finalização do T0. Se possível, os pacientes 

revelaram o envelope eles mesmos. 

Comentário: Provavelmente não feito. 

Cegamento de avaliadores Baixo Citação: “Dois examinadores cegos realizaram todas as avaliações necessárias duas vezes 

no início do estudo (BL), antes da intervenção (T0), após a intervenção (T1) e após um 

período de acompanhamento de duas semanas (FU)”. 

Comentário: Provavelmente feito. 

Dados incompletos Alto Um paciente excluído da análise - Razão: O paciente recebeu apenas 2 de 6 sessões de 

intervenção. Perda no follow-up N = 3. 

Reporte seletivo Alto Os resultados pós intervenção do índice de Barthel não foram citados. 

Outros vieses Incerto  

 

Verma 2011 

Métodos Ensaio clínico controlado e cego 

Participantes Potenciais participantes foram identificados a partir de uma enfermaria de neurologia de internamento. O pesquisador 

(R.V., um neurofísico) avaliou os sujeitos para determinar sua elegibilidade para o estudo. 

Tamanho da amostra: 30 

Critérios de inclusão: (1) primeiro episódio de acidente vascular cerebral unilateral com hemiparesia no último mês, 

(2) classificação de deambulação funcional nível II e superior, (3) capacidade de compreender instruções (exame 

mental do estado hindu [HMSE]> 24), (4 ) deambulatório antes do AVC, (5) capacidade de lidar com o programa de 

treinamento intensivo, (6) capacidade de aquisição de imagens mentais (MIQ-RS ≥ 25) e (7) National Institute of 

Health Stroke Scale (NIHSS) pontuação inferior a 14. 

Critérios de exclusão: (1) história de qualquer outra patologia neurológica, como doença de Parkinson e epilepsia, (2) 

condições que afetam o equilíbrio, (3) negligência, (4) demência, (5) deficiência visual, (6) comprometimento do nível 

consciente, ( 7) doença clínica concomitante, (8) condições musculoesqueléticas acometendo membros inferiores, (9) 
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instabilidade cardiovascular (pressão arterial sistólica de repouso> 200 mmHg e pressão arterial diastólica de 

repouso> 100 mmHg) e (10) doenças cardíacas graves (hospitalização por doença cardíaca dentro de 3 meses, angina 

activa, arritmias cardíacas graves, cardiomiopatia hipertrófica, estenose aórtica grave). 

Média (DP): grupo controle - 55,07 (DP 6,80) anos / grupo experimental: 53,27 (DP 8,53) anos 

Detalhes do AVC: Grupo controle - 12 isquêmicos / 3 hemorrágicos. Grupo Experimental: 11 Isquêmico / 4 

Hemorrágico. 

Fase do AVC: subaguda 

Intervenções Grupo Experimental: Treinamento de classe de circuito orientado a tarefas (TOCCT) com imagens de motor. Os 

participantes foram familiarizados com o MI durante uma sessão de pré-intervenção e educados sobre os princípios 

básicos de imagens. O programa MI de 15 a 25 minutos foi dado individualmente. Os participantes também foram 

solicitados a manter um diário da sua prática de IM para medir a frequência do ensaio após cada sessão de tratamento. 

O programa incluiu estações de trabalho diferentes e foi planejado para melhorar as tarefas significativas relacionadas 

à competência de caminhar, como controle de equilíbrio, andar na escada, virar, fazer transferências e andar rápido. 

Grupo controle: técnica de neurodesenvolvimento de Bobath. Os indivíduos do grupo controle participaram do 

programa convencional de reabilitação de membros inferiores com pós-AVC, baseado na técnica de desenvolvimento 

neurológico de Bobath. O programa do grupo de controle foi combinado por duração, número e frequência das sessões 

com o programa do grupo experimental. 

Desfechos Desfechos registrados no início, pós-intervenção e em 6 semanas a partir da conclusão do tratamento 

Velocidade da caminhada independente: teste de caminhada de 10 metros 

Dependência de assistência pessoal: Índice de Barthel e Categoria de Deambulação Funcional 

Resistência da marcha: teste de caminhada de 6 minutos 

Mobilidade funcional: Escala de Rivermead 

Notas  

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 
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Randomização Baixo Citação: “os pacientes foram aleatoriamente designados para o grupo experimental (n = 

15) ou o grupo controle (n = 15) usando números aleatórios gerados por computador” 

Comentário: Provavelmente feito 

Alocação Baixo Citação: “As designações de intervenção foram colocadas em envelopes lacrados, que 

eram opacos e numerados sequencialmente. Um médico residente no local do estudo 

conduziu o programa de números aleatórios. No entanto, o médico residente foi cegado 

para o protocolo de pesquisa e não estava envolvido no estudo”. 

Comentário: Provavelmente feito 

Cegamento de participantes Baixo Citação: "Os participantes foram cegados por intervenção de interesse." 

Comentário: Provavelmente feito 

Cegamento de avaliadores Alto Citação: “Todos os participantes foram avaliados usando as medidas de desfecho no início 

(pré-intervenção), semana 2 (pós-intervenção), exceto pelo índice de Barthel (BI), e na 

semana 6 (follow-up).” 

Comentário: não citado. Provavelmente não feito. 

Dados incompletos Alto Citação: "Devido a um segundo derrame, um dos participantes do grupo experimental foi 

perdido para uma avaliação de acompanhamento". 

Reporte seletivo Baixo Citação: “Diferenças estatisticamente significativas foram observadas nas mudanças entre 

os grupos na avaliação pós e acompanhamento para FAC, RVGA, cadência, Speed-C e 

6MWT (F: P = 0,001-0,049; U: P = 0,001). Houve uma diferença significativa de 1 

pontuação mediana entre os grupos, tanto para o FAC quanto para as avaliações. Uma 

análise mais aprofundada foi feita usando a curva de Kaplan-Meier (análise de 

sobrevivência) para o FAC nível 5 como um evento de interesse e dia de realização (dia 

42 como o último dia de observação). Sete (46,6%) indivíduos do grupo experimental 

atingiram o nível 5 da FAC (no dia 31), embora apenas 2 (13,3%) indivíduos no grupo 

controle pudessem atingir o nível (até o dia 39) (Mantel-Cox: P <. 036) ” 

Outros vieses Incerto  

 

Vijayahumar 2012  
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Métodos Estudo piloto randomizado e controlado 

Participantes Métodos de recrutamento de participantes não foram relatados pelos autores 

Tamanho da amostra: 26 

Critérios de inclusão: Sujeitos hemiparéticos que conseguiram caminhar 10m com boa capacidade imagética no KVIQ 

- 20 ≥ 60 e teste de rastreio imagético motor dependente do tempo. 

Critérios de exclusão: não relatados pelos autores 

Idade média (DP): não relatada pelos autores 

Detalhes do AVC: não relatados pelos autores 

Fase do AVC: Crônica 

Intervenções Grupo experimental (GE) e grupo controle (GC). Todos os dois grupos recebem tratamento de prática física (treino 

para extremidade inferior por 45 min). EG recebeu adicionado 15 min de tarefas de extremidade inferior baseadas em 

áudio para prática de imagens. 

Desfechos Desfechos registrados antes e depois do programa (3 semanas de programa) 

Velocidade da caminhada independente: avaliação funcional da marcha 

Mobilidade funcional: Timed Up and Go Test (TUGT) 

Notas  

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Alto Citação “[…] foram recrutados e alocados aleatoriamente em grupo de prática física (n = 

13) e prática física + mental (n = 13).” 

Alocação Alto Citação “[…] foram recrutados e alocados aleatoriamente em grupo de prática física (n = 

13) e prática física + mental (n = 13).” 

Cegamento de participantes Alto Não houve cegamento de participantes 

Cegamento de avaliadores Alto Não houve cegamento de avaliadores 
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Dados incompletos Baixo Não houve perda de dados 

Reporte seletivo Alto Citação "Pós-tratamento, houve uma diferença significativa no APG e no TUG foram 

anotados no grupo de prática mental." Comentário: Pré, pós e P-valores de GC e GE não 

citados. 

Outros vieses Incerto  

Yan 2013 

Métodos Ensaio clínico randomizado 

Participantes Pacientes admitidos no Departamento de Medicina de Reabilitação de janeiro de 2012 a outubro de 2012 foram 

selecionados 

Tamanho da amostra: 60 

Critérios de inclusão: Todos são o primeiro aparecimento de acidente vascular cerebral, de acordo com os critérios 

diagnósticos estabelecidos pela 4ª Conferência Nacional de Doenças Cerebrovasculares, diagnóstico de infarto 

cerebral ou hemorragia cerebral por TC de cabeça ou ressonância magnética, estadiamento de Brunnstrom 2 a 3 e 

tratamento sintomático cirúrgico, sinais vitais estáveis, consciência clara, sem comprometimento cognitivo óbvio, sem 

afasia sensorial. Todos os casos variaram de 14 dias a 3 meses sem lesões ósseas e articulares, musculares e lesões 

cardíacas, hepáticas e renais. 

Critérios de exclusão: não relatados pelos autores 

Média (DP) de idade: Grupo de treinamento em articulação: 53,6 (DP 11,5) anos / Grupo de treinamento passivo: 50,5 

(DP 12,8) anos 

Detalhes do AVC: não relatados pelos autores 

Fase do AVC: não relatada pelos autores 

Intervenções Grupo de treinamento passivo e grupo de treinamento conjunto: Ambos os grupos receberam terapia de reabilitação 

convencional. Pacientes do grupo de treinamento passivo receberam treinamento de dorsiflexão do pé tátil, ao mesmo 

tempo, os pacientes do grupo de treinamento conjunto receberam treinamento de dorsiflexão do pé imaginado e 

treinamento de dorsiflexão do pé tátil, contínuo por 6 semanas. 

Desfechos Desfechos registrados antes e depois do tratamento 
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Dependência de assistência pessoal: Índice de Barthel 

Função motora:  escala de membro inferior de Fugl-Meyer 

Notas  

 

Risco de viés 

Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Baixo Citação: “Pacientes com AVC com hemiplegia de membros inferiores foram divididos 

aleatoriamente em grupo de treinamento passivo e grupo de treinamento conjunto”. 

Comentário: Provavelmente feito 

Alocação Alto Comentário: A ocultação de alocação não foi citada. Provavelmente não feito 

Cegamento de participantes Alto Comentário: Cegamento de participantes e pessoal não foi citado. Provavelmente não 

feito. 

Cegamento de avaliadores Alto Comentário: O cegamento da avaliação dos desfechos não foi citado. Provavelmente não 

feito. 

Dados incompletos Baixo Comentário: não houve exclusão ou perda de participantes ou dados. 

Reporte seletivo Baixo Comentário: A diferença estatística foi apresentada para todos os desfechos. 

Outros vieses Incerto  

Zhu 2017 

Métodos Ensaio clínico randomizado 

Participantes Todos os 90 pacientes eram do departamento de acupuntura e reabilitação do Zhongda Hospital afiliado à Southeast 

University, de outubro de 2015 a setembro de 2016, e os pacientes internados do Departamento de Neurologia do 

Nanjing Brain Hospital filiados à Nanjing Medical University 



66 
 

Tamanho da amostra: 87 

Critérios de inclusão: Foram diagnosticados pacientes com "infarto cerebral" de acordo com os "Pontos Diagnósticos 

para Várias Doenças Cerebrovasculares" adotados pela Quarta Conferência Nacional de Doenças Vasculares 

Cerebrais da Associação Médica Chinesa, e confirmados por TC ou RM. 

Critérios de exclusão: 1) ataque isquêmico transitório, infarto lacunar sem sequelas hemiplégicas, 2) recidivas, infarto 

cerebral de áreas múltiplas e grandes, 3) pacientes tratados com terapia trombolítica, 4) com síndrome de inclinação 

temporal (síntese de Pusher) Pacientes com negligência unilateral, 5 ) pacientes com distúrbios musculares, doença 

óssea e articular, ou doença primária grave do coração, pulmão, fígado, rim, sistema hematopoiético e sistema 

endócrino, bem como pacientes com psicose e câncer; 6) pacientes com paralisia bilateral e paralisia completa 

Média (DP) idade: Grupo Abrangente: 66 (DP 10) anos; Grupo de Reabilitação: 63 (DP 9) anos; Grupo de 

Eletroacupuntura (EA): 67 (SD 11) anos 

Detalhes do AVC: não relatados pelos autores 

Fase do AVC: não relatada pelos autores 

Intervenções Grupo de reabilitação: Os pacientes do grupo de reabilitação foram tratados com cuidados regulares, medicação e 

treinamento de reabilitação; com base no grupo de reabilitação. 

Grupo Eletroacupuntura (EA): Os pacientes do grupo EA foram tratados principalmente com eletroacupuntura em 

Baihui (GV 20), Dingnieqianxiexian (MS 6), Dingniehouxiexian (MS 7), Jianyu (IG 15), Waiguan (TE 5), Fengshi 

(GB 31) e Sanyinjiao (SP 6). O dispositivo EA foi conectado por 30 min. 

Grupo Controle: Os pacientes do grupo controle foram tratados com EA como grupo EA e terapia imagética motora, 

20 min por tratamento. 

O tratamento foi administrado uma vez ao dia, cinco tratamentos por semana e um tratamento total de 4 semanas foi 

realizado. 

Desfechos Desfechos registrados antes e depois do tratamento 

Dependência da assistência pessoal: índice de Barthel 

Notas  

 

Risco de viés 
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Domínio Julgamento Justificativa 

Randomização Baixo Citação: "Noventa pacientes com infarto cerebral hemiplégico foram divididos 

aleatoriamente em um grupo de reabilitação, um grupo EA e um grupo abrangente, 30 

pacientes em cada um”. 

Comentário: Provavelmente feito 

Alocação Alto Comentário: A ocultação de alocação não foi citada. Provavelmente não feito. 

Cegamento de participantes Alto Comentário: Cegamento de participantes e pessoal não foi citado. Provavelmente não 

feito. 

Cegamento de avaliadores Alto Comentário: O cegamento da avaliação dos desfechos não foi citado. Provavelmente não 

feito. 

Dados incompletos Alto Citação: “Três casos não terminaram o teste e finalmente 87 casos foram incluídos na 

análise, incluindo 30 casos no grupo de reabilitação, 29 casos no grupo EA e 28 casos no 

grupo abrangente”. 

Comentário: Provavelmente houve dados incompletos 

Reporte seletivo Baixo Comentário: A diferença estatística foi apresentada para todos os desfechos. 

Outros vieses Incerto  
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5.2 Resultados da pesquisa 

 

 As pesquisas realizadas nas bases de dados CENTRAL (244), MEDLINE (825), 

Embase (1995), CINAHL (233), PsycINFO (230), AMED (100), LILACS Bireme 

(128), SPORTDiscus (100), PEDRo (10) e REHABDATA (13) e nos registros de 

ensaios clínicos do Cochrane Stroke Group (611), Clinical Trials (270) e Stroke Trials 

Registry (10) encontraram 4769 referências para a seleção. Desse total, foram excluídos 

aqueles cujos títulos e resumos não se enquadravam com o preestabelecido no protocolo 

e assim foram selecionados 53 estudos potencialmente elegíveis. Depois de realizada a 

leitura do texto completo, 21 estudos foram selecionados para a revisão.  
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Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos para a revisão sistemática e 

metanálise (Moher 2009). 

 

5.3 Estudos incluídos 

 

Findo o processo de identificação e seleção, foram incluídos 21 estudos 

para esta revisão, com um total de 747 participantes (Braun 2012; Cho 2012; De 

2017; Dickstein 2013; Dickstein 2014; Gupta 2017; Kim 2013; Kumar 2016; 

Kumar 2013; Lee 2010; Lee 2011; Lee 2015; Liu 2004; Liu 2009; Oostra 2013; 

Oostra 2015; Shuster 2012; Verma 2011; Vijayahumar 2012; Yan 2013; Zhu 

2017). Do total de estudos, 15 eram ensaios clínicos aleatorizados, 2 eram 

ensaios do tipo crossover, 3 eram ensaios do tipo estudo piloto e 1 era um ensaio 

clínico realizado de forma multicêntrica. 

Os estudos de Braun 2012, Cho 2012, Dickstein 2013, Disckstein 2014, 

Gupta 2017, Kim 2013, Kumar 2016, Lee 2011, Lee 2015, Liu 2004, Liu 2009, 

Oostra 2015, Shuster 2012, Verma 2011, Yan 2013 e Zhu 2017 apresentaram os 

dados referentes aos desfechos nas formas de média e desvio-padrão. Quanto aos 

estudos de Kumar 2013, Oostra 2013 e Vijayhumar 2012, estes não 

apresentaram dados referentes aos desfechos por se tratarem de resumos de 

eventos científicos. Já os estudos de De 2017 e Lee 2010 não apresentaram os 

dados de média e/ou desvio padrão. Os autores foram contatados via e-mail e foi 

feita a solicitação dos dados, porém até o momento não se obteve resposta. 

A média da idade dos sujeitos incluídos nos estudos variou de 50 anos 

(Oostra 2015) a 78 anos (Braun 2012). A amostra foi constituída de 63% de 

homens e 37% de mulheres. Quatro estudos incluíram participantes na fase 

subaguda (De 2017, Gupta 2017, Oostra 2015, Verma 2011), seis estudos 

incluíram participantes na fase crônica (Cho 2012, Vijayahumar 2012, Dickstein 

2013, Dickstein 2014, Kim 2013, Lee 2015) e onze estudos não citaram ou não 

deixaram claro a fase do AVC dos participantes (Braun 2012, Kumar 2013, 

Oostra 2013, Kumar 2016, Lee 2010, Lee 2011, Liu 2004, Liu 2009, Schuster 

2009, Yan 2013, Zhu 2017). 

Os estudos foram realizados por pesquisadores dos seguintes países: 

China (Zhu 2017; Yan 2013; Liu 2009; Liu 2004), Índia (Verma 2011; Kumar 
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2016; Gupta 2017; Vijayahumar 2012; Kumar 2013; De 2017), Suíça (Shuster 

2012), Bélgica (Oostra 2015; Oostra 2013), Coréia do Sul (Lee 2010; Lee 2015; 

Lee 2011; Kim 2013; Cho 2012), Israel (Dickstein 2014; Dickstein 2013) e 

Holanda (Braun 2012). 

As comparações realizadas nos estudos foram as seguintes (Tabela 2):  

 

Tabela 2.  Comparações realizadas em cada estudo (grupo experimental versus 

grupo controle). 

 

Autor Grupo experimental Grupo controle 

Braun 2012 IM + prática física Prática física 

Cho 2012 IM+ prática física 

(treino em esteira) 

Prática física 

(treino em esteira) 

De 2017 IM + fisioterapia 

convencional 

Terapia espelho + 

fisioterapia 

convencional 

Dickstein 2013 IM Fisioterapia 

convencional 

Dickstein 2014 IM com foco em 

exercícios de 

marhca 

IM com foco em 

exercícios de 

membros 

superiores 

Gupta 2017 IM + fisioterapia 

convencional 

Fisioterapia 

convencional 

Kim 2013 IM + Observação 

da ação 

Prática física 

Kumar 2013 IM + prática física Prática física 

Kumar 2016 IM + Prática física Prática física 

Lee 2010 IM + Prática física Prática física 

Lee 2011 IM + treino em 

esteira 

Treino em esteira 

Lee 2015 IM + prática física Prática física + 

relaxamento 

Liu 2004 IM Prática física 

Liu 2009 IM + prática física Prática física 

Oostra 2013 IM + prática física Prática física+ 

relaxamento 

Oostra 2015 IM + prática física Prática física+ 

relaxamento 

Shuster 2012 IM + prática física Prática física 

Verma 2011 IM + prática física Fisioterapia 

convencional 

Vijayahumar 2012 IM + prática física Prática física 

Yan 2013 IM + prática física Fisioterapia 

convencional 
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Zhu 2017 IM + prática física Eletroacupuntura + 

prática física 

 

O tempo de tratamento dos estudos variou de 30 minutos a 60 minutos 

com descanso de até 10 minutos, com duração de duas a oito semanas de terapia. 

A dosagem total de tratamento para os grupos experimentais variou de 100 

minutos a 1200 minutos.  

Doze estudos incluíram como desfecho a velocidade da caminhada 

independente, sete estudos incluíram como desfecho a dependência de 

assistência pessoal, sete estudos incluíram como desfecho a função motora, oito 

estudos incluíram como desfecho a mobilidade funcional, três estudos incluíram 

como desfecho eventos adversos  (Schuster 2012; Dickstein 2014; Dickstein 

2013) e apenas um estudo incluiu como desfecho resistência (endurance) da 

marcha (Verma 2011). 

Os principais instrumentos utilizados para avaliar o desfecho velocidade 

da caminhada independente foram o teste de caminhada de 10 metros, a Escala 

de Tinetti, análises biomecânicas (GaitRite, functional gait velocity, etc). Para 

quantificar a dependência de assistência pessoal foram utilizados os 

instrumentos Índice de Barthel e Categoria de Deambulação Funcional. Para os 

desfechos relacionados a eventos adversos que compreendem dor, quedas e 

mortes por todas as causas, foram utilizados a Escala de Avaliação da Confiança 

no Equilíbrio para Atividade Específica e a Escala de Eficácia de Quedas 

(versão sueca). Quanto ao desfecho função motora, foi utilizado apenas a Escala 

de Fugl-Meyer (itens relativos à função do membro inferior). A mobilidade 

funcional foi quantificada pelo “Timed up and go” test e pelo Índice de 

Mobilidade de Rivermead. 

Do total de estudos incluídos, apenas cinco fizeram follow-up. Os 

estudos Dickstein 2013 e Dickstein 2014 realizaram o follow-up 2 semanas 

depois do final do tratamento. Verma 2011 realizou o follow-up depois de 6 

semanas do final do tratamento. Lee 2015 realizou o follow-up após 8 semanas 

do fim da intervenção. E o estudo de Braun 2012 foi único que realizou o 

follow-up 6 meses depois do fim do tratamento. 

 

5.4 Estudos excluídos  
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Foram excluídos trinta e três estudos, e os motivos para exclusão estão 

expostos no fluxograma de seleção dos estudos apontado anteriormente (Figura 

1) e, individualmente, na tabela de estudos excluídos (Tabela 3). 

Tabela 3. Características dos estudos excluídos 

Estudo Motivo da exclusão 

Bae 2015 Não houve aleatorização 

Bang 2013 A intervenção não era imagética motora 

Bovend'Eerdt 2010 Alguns participantes tinham outras condições 

neurológicas e não foram apresentados dados 

isolados de AVC 

Choi 2013  Não houve aleatorização 

Dunsky 2008 O desenho do estudo não era um ensaio clínico 

aleatorizado 

Ghanjal 2014   A intervenção não era imagética motora 

Guttman 2012 Não houve aleatorização 

Hwang 2010 O desenho do estudo não era um ensaio clínico 

aleatorizado 

Ietswaart 2011  Os efeitos foram observados em membros superiores 

Ji 2015  A intervenção não era imagética motora 

Kim 2011 Não houve grupo controle 

Kim 2012  A intervenção não era imagética motora 

Kim 2013a  Tipo de desfecho não se enquadra 

Kumar 2013 Tipo de desfecho não se enquadra 

Lee 2016  A intervenção não era imagética motora 

Malouin 2004  Tipo de desfecho não se enquadra 

Malouin 2009 Tipo de desfecho não se enquadra 

Mihara 2012 Tipo de desfecho não se enquadra 

Mohan 2013 A intervenção não era imagética motora 

Page 2001 Os efeitos foram observados em membros superiores 

Page 2005  Tipo de desfecho não se enquadra 

Page 2007 Os efeitos foram observados em membros superiores 

Page 2009 Os efeitos foram observados em membros superiores 
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Park 2013 A intervenção não era imagética motora 

Park 2015 A intervenção não era imagética motora 

Pheung-phrarattanatrai 2015  Tipo de desfecho não se enquadra 

Saito 2013 Tipo de desfecho não se enquadra 

Schuster 2009 Tipo de desfecho não se enquadra 

Sun 2011 Não houve aleatorização 

Sütbeyaz 2007 A intervenção não era imagética motora 

Tyson 2015 A intervenção não era imagética motora 

Zhang 2013 Forma de apresentação dos resultados dos desfechos 

não se enquadra 

Zhang 2014 Forma de apresentação dos resultados dos desfechos 

não se enquadra 

 

5.5 Risco de viés dos estudos incluídos 

 

Na tabela 1 podem ser encontrados detalhes sobre o risco de viés dos estudos 

incluídos (Tabela 1). A figura 2 traz o resumo do risco de viés dos estudos incluídos, 

apontando o julgamento sobre cada item do risco de viés para todos os estudos 

incluídos.  
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Figura 2. Sumário do risco de viés 

 

5.5.1 Aleatorização e sigilo de alocação (viés de seleção) 

 

Dos 21 estudos incluídos, oito (Braun 2012; Cho 2012; Gupta 2017; Kim 2013; 

Kumar 2016; Oostra 2015; Schuster 2012; Verma 2011) realizaram aleatorização e 

respeitaram o sigilo de alocação de forma adequada, sendo assim classificados como 

tendo baixo risco de viés para esses domínios. Nos estudos de Braun 2012 e Schuster 

2012 a alocação aconteceu a partir de um terceiro pesquisador independente e não 

participante da pesquisa que gerou a randomização a partir de um sistema personalizado 

e informatizado. Quanto aos estudos de Cho 2012, Gupta 2017, Kim 2013, Kumar 

2016, Oostra 2015 e Verma 2011 estes tiveram a alocação gerada a partir de blocos 

permutados colocados em uma sequência numérica de envelopes selados e lacrados. 

 

5.5.2 Cegamento (viés de detecção e performance) 

 

O cegamento dos participantes inclui os sujeitos que compõem a amostra e os 

pesquisadores envolvidos que aplicam a intervenção. Apenas o estudo de Cho 2012 

informou que tanto os participantes quanto os avaliadores eram cegos, sendo 

categorizado assim como baixo risco de viés. Já os estudos de De 2017, Gupta 2017, 

Kim 2013, Kumar 2013, Lee 2010, Lee 2011, Lee 2015, Oostra 2013, Vijayahumar 

2012, Yan 2013 e Zhu 2017 não tiveram nem os participantes e nem os avaliadores 

cegados, por isso foram categorizados como alto risco de viés. Quanto aos estudos de 
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Braun 2012, Dickstein 2013, Dickstein 2014, Kumar 2016, Liu 2004, Liu 2009, Oostra 

2015, Schuster 2012 e Verma 2011, estes tiveram cegados apenas os participantes ou os 

avaliadores ou ainda não deixaram claro se houve o cegamento nos dois domínios, 

sendo categorizados assim como incerto, alto ou baixo risco de viés. 

 

5.5.3 Dados incompletos (viés de atrito) 

 

Dentre todos os estudos, quatro (Dickstein 2013; Kim 2013; Liu 2009; Zhu 

2017) relataram que houve perdas amostrais, porém não deram justificativas. Os estudos 

de Braun 2012, De 2017, Gupta 2017, Kumar 2013, Lee 2010, Lee 2015, Oostra 2013, 

Vijayahumar 2012 e Yan 2013 foram classificados como risco de viés incerto, pois não 

deixaram claro ou não deram informações sobre perda de dados. Quanto aos estudos de 

Cho 2012, Dickstein 2014, Kumar 2016, Lee 2011, Liu 2004, Oostra 2015, Schuster 

2012 e Verma 2011 foram categorizados como baixo risco de viés porque as perdas 

amostrais foram justificadas ou não houve perdas amostrais após a execução da 

intervenção.  

 

5.5.4 Descrição seletiva do desfecho (viés de relato) 

 

Seis estudos (Braun 2012; Kumar 2013; Liu 2009; Oostra 2013; Schuster 2012; 

Vijayahumar 2012) foram categorizados como alto risco de viés em virtude de não 

fornecerem protocolo prévio ou porque não apresentaram adequadamente os desfechos 

listados nas metodologias. O restante dos estudos (Cho 2012; De 2017; Dickstein 2013; 

Dickstein 2014; Gupta 2017; Kim 2013; Kumar 2016; Lee 2010; Lee 2011; Lee 2015; 

Liu 2004; Oostra 2015; Verma 2011; Yan 2013; Zhu 2017) apresentaram registro do 

estudo e/ou relataram adequadamente os desfechos pontuados em suas metodologias. 

Por isso, foram classificados como baixo risco de viés. 

 

5.5.5 Outras fontes de viés 
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          A equipe de avaliadores não apontou nenhuma outra fonte de viés, o que 

justifica os espaços em branco na figura que sumariza a avaliação do risco de viés.  

 

5.6 Efeitos da intervenção 

5.6.1 Desfechos primários: Capacidade para marcha 

● Variável contínua: velocidade da marcha independente 

Dos 21 estudos incluídos, 11 apresentaram esse desfecho, porém foram medidos 

por instrumentos diferentes. Os estudos de Braun 2012, Cho 2012, Dickstein 2013, 

Dickstein 2014, Gupta 2017, Kumar 2016, Oostra 2015 e Verma 2011 utilizaram o teste 

de caminhada de 10 metros. Os valores de P referentes a esses estudos estão descritos 

na tabela a seguir: 

Tabela 4. Resultados relacionados ao teste de caminhada de 10 metros da 

comparação entre os grupos experimental e controle 

Estudo P 

Braun 2012 0,87 

Cho 2012 0,03 

Dickstein 2013 0,03 

Dickstein 2014 0,10 

Gupta 0,04 

Kumar 2016 0,01 

Oostra 2015 0,04 

Verma 2011 0.04 

   

Conforme descrito na tabela, os estudos de Cho 2012, Dickstein 2013, Gupta 

2017, Kumar 2016, Oostra 2015 e Verma 2011 mostraram melhora no escore do teste 

de 10 metros comparando os efeitos de pré e pós-intervenção tanto no grupo controle 

quanto no experimental. Quantos aos estudos de Braun 2012 e Dickstein 2014 não 

foram estatisticamente significantes entre o pré e pós-tratamento em ambos os grupos 

dos estudos. 
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Os estudos de Dickstein 2014 e Gupta 2017 mediram esse desfecho a partir da 

Escala de mobilidade e equilíbrio de Tinetti, o primeiro não apresentou melhora no 

escore quando comparado os grupos experimentais e controle no pré e pós-intervenção 

(P=0,10), enquanto que o segundo demonstrou a melhora do escore quando comparado 

os grupos experimentais e controle no pré e pós-intervenção (P= 0,01). 

Os estudos que utilizaram análises biomecânicas a partir de sistemas 

personalizados foram Kim 2013, Lee 2011 e Lee 2015. Todos esses estudos avaliaram a 

velocidade de caminhada independente a partir do GaitRite. Kim 2013 e Lee 2015 

apontaram melhorias no escore do desfecho dos grupos experimental e controle no pré e 

pós-intervenção (P=0,05); já o estudo de Lee 2011 não apresentou melhora no escore 

(P=0,051). 

Após a verificação de como se apresentaram as medidas desse desfecho e 

considerando a unidade m/s como parâmetro, a metanálise foi realizada mesmo com os 

estudos trazendo instrumentos de avaliação diferentes. A primeira metanálise feita 

incluiu todos os estudos que avaliaram o desfecho velocidade da marcha independente, 

independente de qual escala foi utilizada. Os onze estudos que compuseram essa 

metanálise foram Braun 2012, Cho 2012, Dickstein 2013, Dickstein 2014, Gupta 2017, 

Kim 2013, Kumar 2016, Lee 2011, Lee 2015, Oostra 2015 e Verma 2011. Essa 

metanálise apontou que a diferença entre o grupo que realizou intervenção e o grupo 

controle (diferença média padronizada= 0,21; 95% IC -0,02 a 0,44) não foi 

estatisticamente significante (Figura 3). 
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Figura 3. Desfecho capacidade para marcha e variável velocidade da marcha 

independente. 

● Variável dicotômica: dependência de assistência pessoal 

Esse desfecho foi avaliado por sete dos estudos incluídos. Os estudos de Braun 

2012, Liu 2009, Schuster 2012, Verma 2011, Yan 2013 e Zhu 2017 avaliaram esse 

desfecho pelo Índice de Barthel, e os estudos de Kim 2013 e Verma 2011 utilizaram a 

categoria de deambulação funcional. Os valores de P dos estudos descritos estão 

apresentados na tabela a seguir (Tabela 5): 

Tabela 5. Resultados relacionados ao Índice de Barthel e Categoria de deambulação 

funcional na comparação entre os grupos experimental e controle. 

Estudo P 

Braun 2012 (IB) 0,51 

Kim 2013 (CDA) 0,35 

Liu 2009 (IB) Dados apenas de pré 

Schuster 2012 (IB) Dados apenas de pré 

Verma 2011 (CDA) 0,04 

Verma 2011 (IB) Dados apenas de pré e follow-up  

Yan 2013 (CDA) 0,01 

Zhu 2017 (IB) 0,01 

Legenda: IB – Índice de Barthel 

 CDA – Categoria de deambulação funcional 

 

Como mostrado na Tabela 5, os estudos de Kim 2013 e Verma 2011 utilizaram a 

Categoria de Deambulação Funcional. No primeiro, foi atestado que não houve melhora 

no escore da escala (P=0,35); já no segundo (P=0,04) quando comparados os grupos 

controle e experimental no pré e pós-tratamento observou-se que foi estatisticamente 

significante. O estudo de Braun 2012 não foi estatisticamente significante ao medir o 

desfecho pré e pós-intervenção nos grupos controle e experimental. Três estudos (Liu 

2009; Schuster 2012; Verma 2011) tiveram dados apenas de pré-intervenção e/ou 

follow-up. Os estudos de Yan 2013 e Zhu 2017 ao utilizar o Índice de Barthel no pré e 

pós intervenção comparando os grupos controle e experimental foram estatisticamente 

significantes. 
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Apesar do quantitativo positivo de estudos para a realização de uma metanálise 

(≥ 2), esta não pôde ser realizada, pois somente um estudo especificou se os 

participantes estavam dependentes ou independentes após a aplicação da terapia (Verma 

2011).  

5.6.2 Desfechos secundários 

● Resistência (endurance) da marcha 

Apenas o estudo de Verma 2011 mediu essa variável, e a mensuração foi feita a 

partir do teste de caminhada de 6 minutos. A comparação entre os grupos controle e 

experimental no pré e pós-intervenção foi estatisticamente significante (P=0,05). 

 

● Função motora 

Os estudos que observaram essa variável foram Cho 2012, De 2017, Liu 2004, 

Liu 2009, Oostra 2013, Oostra 2015 e Yan 2013. Todos os estudos verificaram essa 

variável a partir da Escala de Fugl-Meyer, compreendendo apenas os itens relativos ao 

membro inferior. Os valores de P dos estudos descritos estão apresentados na tabela a 

seguir (Tabela 6): 

Tabela 6. Resultados relacionados à Escala de Fugl-Meyer (membro inferior) na 

comparação entre os grupos experimental e controle. 

Estudo P 

Cho 2012 0,02 

De 2017 0,04 

Liu 2004 0,04 

Liu 2009 0,01 

Oostra 2013 Dados indisponíveis 

Oostra 2015 0,001 

Yan 2013 0.01 
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O estudo de Oostra 2013 não apresentou os valores da variável nem em tabelas e 

nem de forma descritiva. Quanto aos outros estudos, todos apontaram uma significância 

estatística na variável função motora quando comparado os grupos controle e 

experimental no pré e pós-intervenção. 

Apenas os estudos de Cho 2012, Liu 2009, Oostra 2015 e Yan 2013 

apresentaram os valores de média e desvio-padrão para o grupo experimental e grupo 

controle. Sendo assim, foi possível realizar a metanálise para esse desfecho. Os 

resultados dessa metanálise apontaram que não houve significância estatística entre o 

grupo que realizou a intervenção e o controle (diferença média padronizada= 2,59; 95% 

IC -0,16 a 5,34) (Figura 5). 

 

Figura 5. Metanálise para o desfecho função motora. 

● Mobilidade funcional 

Os estudos que mediram essa variável foram Braun 2012, Cho 2012, Kim 2013, 

Kumar 2013, Lee 2010, Lee 2015, Verma 2011, Vijayhumar 2012. Braun 2012 e Verma 

2011 avaliaram esse desfecho a partir do Índice de mobilidade de Rivermead. No 

primeiro estudo, não foi observada significância estatística entre os grupos experimental 

e controle no pré e pós-intervenção (P=0,52); já no segundo estudo, foi apontada uma 

significância entre os grupos experimental e controle no pré e pós-intervenção (P=0,04). 

Os estudos de Cho 2012, Kim 2013, Kumar 2013, Lee 2010, Lee 2015 e Vijayahumar 

2012 avaliaram o desfecho a partir do Timed Up and Go Test. Os valores de P dos 

estudos descritos estão apresentados na tabela a seguir (Tabela 7): 

Tabela 7. Resultados relacionados ao “Timed Up and Go” Test na comparação entre os 

grupos experimental e controle. 
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Estudo P 

Cho 2012 0,03 

Kim 2013 0,05 

Kumar 2013 0,05 

Lee 2010 Dados indisponíveis 

Lee 2015 0,05 

Vijayahumar 2012 0,0001 

Conforme exposto na tabela, o estudo de Lee 2010 não apresentou dados 

estatísticos referentes ao teste em questão, a equipe de avaliadores entrou em contato 

com o autor via e-mail solicitando os dados, porém não obtivemos resposta, Quanto aos 

outros estudos (Cho 2012, Kim 2013, Kumar 2013, Lee 2015 e Vijayhumar 2012) 

apontaram uma significância estatística quando comparado os grupos controle e 

experimental no pré e pós-intervenção. 

Apenas os estudos de Braun 2012, Cho 2012, Lee 2015 e Verma 2011 

apresentaram dados de média e desvio padrão e assim foi possível realizar a metanálise. 

A partir do resultado da metanálise, podemos inferir que o grupo controle apresentou 

uma melhora significativa quando comparado com o grupo intervenção (diferença 

média padronizada= -0,95; 95% IC -1,83 a -0,06) (Figura 6). 

 

Figura 6. Metanálise para o desfecho mobilidade funcional. 

● Eventos adversos (dor, quedas e mortes por todas as causas) 

O estudo de Dickstein 2013 mediu essa variável a partir da versão sueca da 

Escala de Eficácia de Quedas e apontou uma significância estatística quando comparado 

os grupos controle e experimental no pré e pós-intervenção (P=0,03) indicando um 
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aumento na auto-eficácia relacionada à queda. Os estudos de Dickstein 2014 e Schuster 

2012 avaliaram essa variável a partir da Activities-Specific Balance Confidence (ABC) 

scale; porém, em ambos os estudos não foi apontada significância estatística na 

comparação dos grupos controle e experimental no pré e pós-intervenção: Dickstein 

2014 (P=0,10); Schuster 2012 (P>0,05). 

O estudo de Dickstein 2013, que utilizou a versão sueca da Escala de Eficácia de 

Quedas, não apresentou os dados em forma de média e desvio-padrão. Quanto aos 

estudos de Dickstein 2014 e Schuster 2012 que avaliaram esse desfecho pela Activities-

specific Balance Confidence (ABC) scale, esses apresentaram os dados em forma de 

média e desvio-padrão, permitindo assim a realização de metanálise. Os resultados da 

metanálise apontam que não houve significância estatística entre o grupo que realizou a 

intervenção e o grupo controle (diferença média padronizada=0,02; 95% IC -0,58 a 

0,62) (Figura 7). 

 

Figura 7. Eventos adversos (dor, quedas e mortes por todas as causas) 

 

5.6.3 Análise de subgrupo 

Para o desfecho capacidade para a marcha e para a variável velocidade da 

marcha independente, foram realizadas quatro análises de subgrupo. A análise de 

subgrupo feita para a fase do AVC reuniu estudos que realizados na fase subaguda 

(Gupta 2017; Oostra 2015; Verma 2011) e crônica (Cho 2012; Dickstein 2013; 

Dickstein 2014; Kim 2013; Lee 2015) da doença. A partir dos resultados da análise, 

observou-se que não foi encontrada significância estatística em nenhum dos grupos em 

questão (fase subaguda: diferença média padronizada= 0,56; 95% IC -0,03 a 1,14); fase 

crônica: diferença média padronizada= -0,08; 95% IC -0,41 a 0,26) (Figura 8). 
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Figura 8. Capacidade para a marcha/ velocidade da marcha independente – subgrupo 

fase subaguda/fase crônica.  

No que concerne à dose do tratamento, foram formados dois subgrupos: um 

reunindo estudos com um total de menos de 360 minutos de aplicação da imagética 

motora (Cho 2012; Dickstein 2013; Dickstein 2014; Verma 2011) e um outro com 

estudos com um total de mais de 360 minutos de aplicação da imagética motora (Kim 

2013; Lee 2011; Lee 2015; Oostra 2015). A partir da análise, foi observado que não 

houve significância estatística em nenhum dos grupos (Figura 9). 
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Figura 9. Capacidade para a marcha/ velocidade da marcha independente – subgrupo -

360min/+360min.  

A análise dos estudos que utilizaram prática física como controle foi realizada 

agrupando os estudos de Braun 2012, Cho 2012, Dickstein 2013, Gupta 2017, Kim 

2013, Kumar 2016, Lee 2011, Lee 2015, Oostra 2015 e Verma 2011; porém, não houve 

significância estatística do efeito da terapia considerando esse subgrupo (diferença 

média padronizada= 0,24; 95% IC -0,01 a 0,48) (Figura 10). 

 

Figura 10. Capacidade para a marcha/velocidade da marcha independente – subgrupo 

imagética motora versus prática física. 
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Como preconizado no protocolo desta revisão, foi realizada uma análise de 

subgrupo reunindo estudos onde os participantes eram considerados como dependentes 

ou independentes de assistência pessoal no começo do estudo. A partir disso, foram 

feitos dois subgrupos, um reuniu participantes considerados dependentes ou 

independentes (Dickstein 2013; Kumar 2016) e o outro agrupou participantes 

considerados apenas independentes (Lee 2011, Lee 2015; Verma 2011). Não foi 

encontrada significância estatística na análise desses dois grupos (dependentes ou 

independentes: diferença média padronizada= 0,32; 95% IC -0,18 a 0,82; 

independentes: diferença média padronizada= 0,37; 05% IC -0,32 a 1,05) (Figura 11). 

 

Figura 11. Capacidade para a marcha/velocidade da marcha independente – subgrupo 

dependentes ou independentes/independentes. 

 

5.6.4 Análise de sensibilidade 

Seguindo o que foi exposto previamente na metodologia deste trabalho, as 

análises de sensibilidade foram realizadas excluindo os estudos categorizados como alto 

e incerto risco de viés quanto ao sigilo de alocação, cegamento de avaliadores e 

randomização. 

Os estudos categorizados como baixo risco de viés no domínio sigilo de 

alocação foram Braun 2012, Cho 2012, Gupta 2017, Kim 2013, Kumar 2016, Oostra 

2015 e Verma 2011. Na análise, foi verificada que não houve significância estatística 
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entre os estudos no que diz respeito a esse domínio (diferença média padronizada= 0,30; 

95% IC -0,03 a 0,64) (Figura 12). 

 

Figura 12. Capacidade para a marcha – análise de sensibilidade por sigilo de alocação. 

No que concerne ao domínio cegamento de avaliadores, cinco estudos foram 

categorizados como baixo risco de viés (Cho 2012; Dickstein 2013; Dickstein 2014; 

Kumar 2016; Oostra 2015). Ainda assim não foi observada significância estatística 

entre os estudos que tiveram baixo risco de viés nesse domínio (diferença média 

padronizada= 0,07; 95% IC -0,23 a 0,38) (Figura 13). 

 

Figura 13. Capacidade para a marcha – análise de sensibilidade por cegamento de 

avaliadores. 

Também foi realizada uma análise de sensibilidade observando os estudos que 

foram categorizados como baixo risco de viés no domínio geração de randomização. Os 

estudos foram Braun 2012, Cho 2012, Dickstein 2013, Gupta 2017, Kim 2013, Kumar 
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2016, Oostra 2015 e Verma 2011 e ainda assim não foi observada significância 

estatística para os estudos caracterizados como baixo risco de viés nesse domínio 

(Figura 14). 

 

Figura 14. Capacidade para a marcha – análise de sensibilidade por geração de 

randomização. 

 

5.6.5 Qualidade da evidência pelo método GRADE 

 

A tabela 8 ilustra as evidências encontradas nessa revisão e fornece a qualidade 

dessa evidência considerando oito aspectos sugeridos pelo “Grading of 

Recomendations, Assessment, Developing and Evaluation” – GRADE. Para o desfecho 

de velocidade da marcha independente, avaliado pelo teste de caminhada de 10 metros 

ou a partir de análises biomecânicas, o risco assumido para o grupo experimental, ou 

seja, a média que esse grupo alcançou depois de realizar a terapia foi de 0,21; IC -0,02 a 

0,44. No entanto, a qualidade da evidência para esse desfecho foi considerada como 

baixa. O desfecho dependência de assistência pessoal esteve apontado em apenas um 

estudo, e por este motivo teve a qualidade da evidência considerada como muito baixa.  

Quanto ao desfecho função motora, avaliado pela escala de membro inferior de 

Fugl Meyer e Motor Assessment Scale, o risco assumido para o grupo controle foi de 

15,6, enquanto que o grupo experimental obteve 2,59; IC -0,16 a 5,34 e a qualidade da 

evidência para o desfecho em questão foi considerada muito baixa, pois alguns 

domínios da avaliação de risco de viés foram categorizadas como alto risco e também 
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foi apontada alta inconsistência e imprecisão. No que diz respeito ao desfecho 

mobilidade funcional, o grupo experimental assumiu um risco de -0,95; IC -1,83 a -

0,06. A qualidade da evidência para esse desfecho foi considerada como muito baixa, 

pois os domínios risco de viés e imprecisão foram considerados sérios enquanto que o 

domínio inconsistência foi considerado muito sério. 

Os eventos adversos tiveram como risco para o grupo experimental a média de 

0,02; IC -0,58 a 0,62 e qualidade da evidência para esse desfecho foi considerada 

moderada. Quanto ao desfecho resistência da marcha, este só esteve presente em apenas 

um estudo, por isso teve sua qualidade de evidência considerada muito baixa. 

 

Tabela 8. Síntese dos resultados dos desfechos 

Imagética motora para reabilitação da marcha pós AVC 

Patient or population: pessoas em reabilitação da marcha pós AVC 

Setting: ambiente clinico e hospitalar 

Intervention: Imagética motora 

Comparison: Cotrole 

Outcomes 

Anticipated absolute effects* 
(95% CI)  

Relative effect 
(95% CI)  

№ of 
participants  

(studies)  

Certainty of the 
evidence 
(GRADE)  

Comments 
Risk with 
control 

Risk with 
Motor 

imagery 

Velocidade 

da marcha 

independente 

assessed 

with: 10m 

test, GaitRite  

-  

-  

-  
330 

(11 RCTs)  

⨁⨁◯◯ 

LOW a,b 

A evidência sugere que a Imagética 

motora provavelmente não 

aumenta a velocidade de 

caminhada independente.  

 Dependência 

de 

assistência 

pessoal 

assessed 

with: MAS, 

FIM, BI, RMI, 

FAC  

High 

not estimable  
30 

(1 RCT)  

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

c,d 

Devido a falta de dados nos 

estudos a respeito desse desfecho 

não foi possível realizar a 

metanálise.  0 per 1.000  

0 per 1.000 

(0 to 0)  
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Imagética motora para reabilitação da marcha pós AVC 

Patient or population: pessoas em reabilitação da marcha pós AVC 

Setting: ambiente clinico e hospitalar 

Intervention: Imagética motora 

Comparison: Cotrole 

Outcomes 

Anticipated absolute effects* 
(95% CI)  

Relative effect 
(95% CI)  

№ of 
participants  

(studies)  

Certainty of the 
evidence 
(GRADE)  

Comments 
Risk with 
control 

Risk with 
Motor 

imagery 

Função 

motora 

assessed 

with: FMA-LE, 

MAS  

The mean 

função motora 

was 15,6 

pontos  

The mean 

função motora 

in the 

intervention 

group was 

2,59 pontos 

higher (16 

lower to 5,34 

higher)  

-  
166 

(4 RCTs)  

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

e,f,g 

A imagética motora provavelmente 

resulta em pouca ou nenhuma 

diferença na função motora.  

Mobilidade 

funcional 

assessed 

with: RMI, 

TUGT  

-  

-  

-  
128 

(4 RCTs)  

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

h,i,j 

A evidência sugere que a imagética 

motora não melhora a mobilidade 

funcional.  

Eventos 

adversos  
-  

-  

-  
43 

(2 RCTs)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

k,l 

A imagética motora provavelmente 

não reduz eventos adversos.  

Resistência 

da marcha 

assessed 

with: 6min 

test, 2min test  

 

The mean 

resistência da 

marcha 

(endurance) in 

the 

intervention 

group was 0 (0 

to 0 )  

-  
30 

(1 RCT)  

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

m,n 

Devido a falta de dados nos 

estudos a respeito desse desfecho 

não foi possível realizar a 

metanálise.  

*The risk in the intervention group (and its 95% confidence interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the relative 

effect of the intervention (and its 95% CI).  

 

CI: Confidence interval; SMD: Standardised mean difference; MD: Mean difference  

GRADE Working Group grades of evidence 

High certainty: We are very confident that the true effect lies close to that of the estimate of the effect 

Moderate certainty: We are moderately confident in the effect estimate: The true effect is likely to be close to the estimate of the effect, but there 

is a possibility that it is substantially different 

Low certainty: Our confidence in the effect estimate is limited: The true effect may be substantially different from the estimate of the effect 

Very low certainty: We have very little confidence in the effect estimate: The true effect is likely to be substantially different from the estimate of 

effect  
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Explicações 
a. Alguns estudos apresentaram alto risco de viés para os seguintes domínios: randomização, sigilo de alocação e cegamento de 
avaliadores.  
b. A quantidade de participantes era inferior a 400 e a amplitude do IC era larga.  
c. O estudo apresentou alto risco de viés no domínio cegamento de avaliadores.  
d. A quantidade de participantes era inferior a 400.  
e. Alguns estudos apresentaram alto risco de viés para os seguintes domínios: sigilo de alocação e cegamento de avaliadores.  
f. O valor de I² é maior que 50%.  
g. A quantidade de participantes era inferior a 400 e a amplitude do IC era larga.  
h. Alguns estudos apresentaram alto risco de viés para os seguintes domínios: randomização, sigilo de alocação e cegamento de 
avaliadores.  
i. O valor de I² é maior que 50%.  
j. A quantidade de participantes era inferior a 400 e a amplitude do IC era larga.  
k. Os estudos apresentaram alto risco de viés para os seguintes domínios: randomização e sigilo de alocação.  
l. A quantidade de participantes era inferior a 400 e a amplitude do IC era larga.  
m. O estudo apresentou alto risco de viés para o domínio cegamento de avaliadores.  
n. A quantidade de participantes era inferior a 400.  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Siglas: 
MAS – Motor assesment scale 
FIM – Functional independence measure 
BI – Barthel Index 
RMI – Rivermead mobility index 
FAC – Functional ambulation category 
FMA-LE – Fugl-meyer – lower extremity 
TUGT – Timed up and go test 
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1. Sumário dos principais resultados 

 

Essa revisão teve como objetivo avaliar os efeitos do tratamento com Imagética 

Motora na melhora da marcha de indivíduos com AVC. O total de estudos incluídos foi 

de 21, mas devido à disponibilidade e homogeneidade dos dados, apenas 11 puderam 

ser unidos em metanálise, o que denota a escassez de ensaios clínicos homogêneos e de 

qualidade metodológica satisfatória. Além disso, nos deparamos com um excesso de 

variações no que diz respeito às terapias utilizadas nas comparações com a IM. Pode-se 

pontuar que a IM fica subjugada a outras terapias no que diz respeito a tempo de 

aplicação, por exemplo. O desfecho primário desse estudo era a capacidade para a 

marcha, que foi dividida em duas variáveis: contínua (velocidade da marcha 

independente) e dicotômica (dependência de assistência pessoal para a marcha). Estas 

variáveis foram mensuradas a partir de escalas diferentes e por meio de grupos que 

realizaram a imagética motora sozinha ou combinada com outra terapia e um grupo 

controle. 

A primeira metanálise da revisão uniu os estudos que avaliaram o desfecho 

primário a partir da variável contínua velocidade da marcha independente. Pôde-se 

apontar que os estudos eram homogêneos entre si, pois foi permitida a sobreposição dos 

IC com valor de I² igual a 6%; a estimativa do efeito combinado foi precisa e atestada 

pelo baixo intervalo de confiança do diamante; a magnitude do efeito verificada pela 

diferença de média padronizada foi positiva e favorável ao grupo experimental. Esses 

dados indicam que a IM seria efetiva para melhorar a velocidade da marcha 

independente de pacientes pós-AVC quando comparada com um grupo controle. No 

entanto, os achados da metanálise apontam que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos. Dessa forma, não há evidência suficiente que comprove 

que a IM é mais efetiva para melhora da velocidade da marcha independente que outros 

tipos de terapia.  
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Figura 4. Gráfico de funil para a metanálise da variável velocidade da marcha 

independente. 

O gráfico de funil ilustrado na figura 4 demonstra que houve algum viés de 

publicação nesta revisão. Contudo, a busca dos estudos foi realizada de forma bastante 

sistemática, detalhada e abrangente, o que isenta a equipe de falhas que estejam 

relacionadas com a seleção de estudos que não representem a totalidade. Ainda 

aguardamos o envio de estudos e dados que podem modificar os resultados dessa 

revisão, mas o gráfico em questão realmente indica uma assimetria, pois muitos estudos 

com pequeno tamanho da amostra não foram incluídos, porém a análise foi feita com os 

que estavam disponíveis. A dificuldade de publicação de ensaios clínicos com pequenas 

amostras pode justificar o viés de seleção observado no gráfico. 

No que concerne ao tipo de tratamento, os estudos tiveram baixa 

heterogeneidade e foram caracterizados pelo uso da IM seguida de alguma prática física 

ou treino de marcha; quanto ao grupo comparativo, estes utilizaram apenas a prática 

física ou treino de marcha. A partir dessa variação, foi permitida a realização de uma 

análise de subgrupo para observar se apenas a terapia física no caso dos controles ativos 
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poderia proporcionar alguma alteração na estimativa do efeito. Porém não houve 

mudança estatística do efeito da terapia nesse subgrupo. A partir disso, pode-se inferir 

que indivíduos em reabilitação da marcha pós-AVC podem se beneficiar de ganhos na 

velocidade da marcha, independente de utilizar a IM sozinha ou combinada ou apenas a 

terapia física como um controle ativo. 

No que diz respeito à fase do AVC, foi possível a realização de uma análise de 

subgrupo entre participantes da fase subaguda e da fase crônica. Na análise dos 

participantes da fase subaguda, o efeito da intervenção se sobressaiu, enquanto que na 

análise dos participantes da fase crônica, o efeito do grupo controle tendeu a ser maior 

que o da intervenção, o que poderia ser justificado pelo fato de haver dificuldade no 

ganho de melhoras na fase crônica do AVC. Entretanto, os resultados da metanálise 

apontaram que não houve diferença significativa entre nenhum dos subgrupos 

avaliados. Evidencia-se, portanto, que independente da fase do AVC na qual o 

indivíduo se encontra, subaguda ou crônica, os ganhos na velocidade de caminhada 

independente não são distintos.  

Quanto à dosagem de tratamento, foi permitida uma análise de subgrupo para os 

ensaios que realizaram a terapia com menos de 360 minutos e os que realizaram a 

terapia com mais de 360 minutos. Porém, não foi observado efeito da terapia em 

nenhum dos subgrupos de dosagem. Em suma, não há diferença quanto à velocidade de 

caminhada independente, mesmo que a dosagem total do tratamento com IM para a 

marcha seja inferior ou superior a 6 horas. 

Uma análise de subgrupo também foi realizada para detectar se haveria mudança 

do efeito da terapia relacionado ao grau de dependência dos participantes no início do 

estudo. Foram feitos dois subgrupos: um onde os participantes foram considerados 

dependentes ou independentes, e outro onde os participantes foram considerados 

independentes; entretanto, não foi encontrado efeito significativo da terapia em nenhum 

dos subgrupos. Verifica-se, portanto, que, sendo os participantes independentes ou com 

algum grau de dependência antes da terapia, os ganhos na velocidade de caminhada 

independente com a terapia não são variáveis.  

Quanto à variável dicotômica dependência de assistência pessoal, esta foi 

avaliada em sete estudos; porém, em seis estudos não foi apontado se os participantes se 

tornaram dependentes ou independentes após a aplicação da terapia. Apenas no estudo 
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de Verma 2011, foi informado que os pacientes atingiram o nível 5 da Categoria de 

Deambulação Funcional. Como pré-estabelecido no protocolo da revisão, também 

consideramos os escores das escalas apontadas para definirmos o nível de dependência 

após a terapia. Contudo, os estudos não especificaram os valores dos subitens relativos à 

marcha dentro das escalas consideradas, e com isso o nível de dependência não pôde ser 

verificado. Portanto, um único estudo (Verma 2011) não poderia ser utilizado para 

metanálise. 

Em relação aos desfechos secundários, apenas um estudo avaliou diretamente a 

resistência à caminhada (endurance); logo, não foi possível a realização da metanálise. 

Nesse ensaio foi atestada diferença significativa quando comparado os grupos controle e 

experimental no pré e pós-intervenção (P=0,05). Quanto ao desfecho função motora, os 

estudos foram metodologicamente muito heterogêneos entre si, além de serem 

categorizados como imprecisos em virtude da larga amplitude do IC. Com isso, 

podemos inferir que a estimativa do efeito combinado não foi precisa; a magnitude do 

efeito verificada pela diferença média padronizada foi positiva e favorável ao grupo 

experimental. Considerando esses dados, a IM poderia ser efetiva para melhorar a 

função motora de pacientes pós-AVC quando comparada com um grupo controle. 

Entretanto, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa, apontando que 

não existe evidência suficiente que ateste que a IM causa melhora na função motora de 

indivíduos pós-AVC, comparada a outras terapias. 

Os estudos que avaliaram o desfecho mobilidade funcional foram categorizados 

como metodologicamente muito heterogêneos entre si, devendo ser considerada uma 

análise de sensibilidade excluindo estudos discrepantes. A estimativa do efeito 

combinado foi precisa, podendo ser atestada pela amplitude do intervalo de confiança; 

já no que diz respeito à magnitude do efeito verificada pela diferença média 

padronizada, essa foi negativa e favorável ao grupo controle. Ou seja, a IM não se 

mostrou efetiva para melhorar a mobilidade funcional de pacientes pós-AVC. Como os 

grupos controles eram caracterizados por terapias mais gerais, como fisioterapia 

convencional, treino de marcha e mobilidade, os ganhos foram maiores do que os 

grupos de intervenção. Ademais, os grupos de intervenção, além da IM receberam outra 

intervenção associada em um tempo relativamente menor, o que caracteriza uma 

subdose terapêutica relativa ao treino genérico (não relacionado à marcha). 
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A eleição do desfecho eventos adversos foi feita no intuito de observar se 

alguma repercussão prejudicial ao paciente, após a terapia, ultrapassaria o efeito 

benéfico da terapia utilizada. Apenas dois estudos foram elegíveis para realizar a 

metanálise. Tais estudos foram metodologicamente homogêneos; a magnitude do efeito 

verificada pela diferença média padronizada foi positiva e favorável ao grupo 

experimental. Porém, ainda assim não foi verificada diferença significativa, o que indica 

que não existe evidência forte o suficiente para apontar que a IM forneça uma redução 

significativa na ocorrência de eventos adversos em pessoas realizando reabilitação pós-

AVC. 

Os desfechos analisados em uma revisão sistemática precisam ter uma 

característica relevante no que diz respeito aos pacientes, profissionais de saúde e 

população em geral. A partir dessa justificativa, escolhemos além da capacidade para a 

marcha, os desfechos secundários: função motora, mobilidade funcional, resistência 

para a marcha (endurance) e eventos adversos, para correlacioná-los a partir de uma 

ótica que englobasse todos os aspectos relacionados com a reabilitação da marcha de 

indivíduos pós-AVC. A incapacidade para a marcha é considerada um forte contribuinte 

para a incapacidade em longo prazo do AVC. É sabido que cerca de um terço dos 

sobreviventes de AVC não andam no período de 3 meses depois do evento (Langhorne 

2009).  

A partir do exposto e dos resultados dessa revisão, pode se inferir que a IM pode 

contribuir para a reabilitação da marcha de indivíduos pós-AVC. Entretanto, não foi 

encontrada evidência suficiente que comprove que sua aplicação seja mais eficaz do que 

outras terapias no processo de reabilitação da marcha da população alvo do estudo. 

 

6.2 Qualidade da evidência  

A qualidade do estudo e sua validade interna podem ser observadas a partir da 

avaliação do risco de viés. Os vinte e um estudos incluídos foram categorizados de 

forma mista em risco de viés baixo, alto ou incerto, com uma predominância para alto 

risco de viés. É importante frisar que alguns aspectos da pesquisa em Fisioterapia 

precisam ser considerados, como por exemplo, a dificuldade em manter participantes e 

terapeutas cegos quanto ao recebimento e aplicação do tratamento, respectivamente. É 
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improvável que um terapeuta não tenha ciência de qual intervenção está aplicando no 

paciente, e este por sua vez já tem conhecimento dos objetivos do estudo antes do início 

da intervenção, a partir da leitura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE).  

Sabe-se que a presença de viés pode subestimar ou superestimar o efeito de uma 

intervenção. A partir disso, foram realizadas três análises de sensibilidade, com o intuito 

de observar o impacto do risco de viés na estimativa do efeito, considerando apenas 

estudos com julgamento de baixo risco de viés para os domínios randomização, sigilo 

de alocação e cegamento de avaliadores.  

Após a retirada dos estudos que foram classificados como risco de viés alto e 

incerto, a análise de sensibilidade para o domínio randomização foi realizada e 

verificou-se que não houve alteração da intervenção para a marcha no pós-AVC quando 

unidos apenas os ensaios onde foi feita randomização. A segunda análise de 

sensibilidade foi feita a partir da união dos ensaios classificados como baixo risco de 

viés para o domínio sigilo de alocação e não foi observada nenhuma alteração da 

terapia. A última análise de sensibilidade reuniu os estudos categorizados como baixo 

risco de viés para o domínio cegamento de avaliadores e também não foi encontrada 

nenhuma alteração sobre o efeito da imagética motora nos estudos que realizaram o 

cegamento do pessoal da avaliação. Portanto, ao considerar apenas os estudos com 

baixo risco de viés não foi encontrada diferença significativa, da mesma forma que não 

foi encontrada diferença na análise que uniu os estudos independente do julgamento do 

risco de viés. Isso confirma que a IM sozinha ou associada não se mostrou superior a 

outros tipos de terapia para melhora da velocidade da marcha independente.  

A avaliação do corpo da evidência para os desfechos escolhidos foi realizada a 

partir do GRADEpro GDT. Os desfechos dependência de assistência pessoal, função 

motora, mobilidade funcional e resistência da marcha (endurance) apresentaram 

qualidade muito baixa, o que pode ser justificado pela falta de dados disponíveis para 

que fossem realizadas metanálises e ainda por apresentarem julgamentos graves quanto 

ao risco de viés, inconsistência e imprecisão. O desfecho eventos adversos foi apontado 

como tendo uma qualidade moderada, pois na avaliação da sua qualidade de evidência, 

os domínios, risco de viés e imprecisão foram categorizados apenas como sério e teve 

um efeito considerado largo. Por fim, o desfecho velocidade da marcha independente 
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teve sua qualidade de evidência apontada como baixa, pois nos domínios risco de viés e 

imprecisão foi classificado como sério. A qualidade metodológica dos ensaios clínicos 

randomizados precisa ser mais rigorosa, para que a própria evidência seja melhor 

avaliada, por isso é importante cumprir todos os requisitos para uma boa execução dos 

estudos. 

6.3 Potenciais vieses no processo de revisão 

Com a grande margem para a busca dos estudos que existe atualmente, é 

possível que a literatura não publicada não tenha sido identificada, embora o processo 

de seleção dos estudos tenha sido criterioso. Além disso, o processo de avaliação do 

risco de viés pode ter sido comprometido em virtude do tempo hábil para finalização 

dessa dissertação. Diante disso, a equipe se compromete em revisar a avaliação do risco 

de viés de todos os estudos incluídos, na tentativa de corrigir quaisquer contradições 

que possam ser consideradas como um viés em potencial. 

6.4 Acordos e desacordos com outros estudos ou revisões 

 Guerra 2017 verificou em uma revisão sistemática, os efeitos da imagética 

motora observando diversos desfechos, dentre eles o equilíbrio, a função do membro 

superior e a marcha. Em relação aos resultados do item marcha, nossos resultados 

diferiram dos encontrados por Guerra. Os resultados mostraram que o grupo 

experimental apresentou melhor desempenho quando comparado ao grupo controle; 

entretanto os estudos em sua maior proporção foram de baixa qualidade metodológica. 

Nossos resultados mostraram que a imagética motora é benéfica para a reabilitação da 

marcha após AVC, mas não foram encontradas evidências suficientes. 
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7. CONCLUSÕES DO AUTOR 

 

7.1 Implicações para a prática 

 

O principal intuito da realização de uma revisão sistemática é reunir todas as 

evidências possíveis que comprovem ou não a efetividade de uma determinada 

intervenção, fornecendo evidência suficiente para uma tomada de decisão clínica mais 

segura. Essa revisão teve como objetivo avaliar o efeito da IM nos desfechos 

relacionados à marcha – velocidade, resistência (endurance) e dependência de 

assistência pessoal - e desfechos paralelos, como função motora, mobilidade funcional e 

eventos adversos. Após a análise quali-quantitativa, foi constatado que não há evidência 

suficiente para concluir que a IM é mais eficaz que outras terapias para a reabilitação da 

marcha, o que pode ser justificado pelo julgamento da qualidade da evidência como 

baixa ou muito baixa e também por não haver diferença estatística em nenhuma das 

análises realizadas. No entanto, para o desfecho mobilidade funcional, a terapia controle 

se mostrou superior à terapia com IM, o que pode ser justificado pelo fato de tratar-se 

de controles ativos que realizavam terapia física. Apesar desses achados, a IM se 

mostrou efetiva para melhorar o processo de reabilitação da marcha de indivíduos pós-

AVC, fato demonstrado pelos benefícios observados nos grupos experimentais dentro 

dos estudos analisados. A partir disso, deve-se estimular a escolha da terapia em 

questão, uma vez que traz benefícios e não causa piora aos eventos adversos.  

 

7.2 Implicações para pesquisa 

 

Novos ensaios clínicos randomizados e controlados precisam ser realizados com 

um rigor metodológico maior na tentativa de diminuir o risco de viés, e também com 

amostras maiores para aumentar a precisão dos achados clínicos. Os ensaios clínicos 

randomizados analisados não trazem clareza suficiente quanto à metodologia, o que 

torna dificultosa a avaliação do risco de viés e sua qualidade. Além disso, os estudos 

nem sempre trazem os dados estatísticos em sua forma completa, dificultando assim a 

possibilidade de realização de mais análises que podem respaldar ou não o uso da 
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intervenção. Para minimizar os vieses dos ensaios clínicos, sugere-se a utilização do 

Consolidated Standards of Reporting Trials – CONSORT, que se trata de uma diretriz 

internacional que visa guiar a escrita de ensaios clínicos na área da saúde. Para observar 

os efeitos da IM no decorrer do tempo, sugere-se ainda que os estudos realizem análise 

de seguimento (follow-up) em toda sua amostra. Por fim, recomenda-se que essa 

revisão seja atualizada pelo menos a cada 2 anos, na tentativa de incluir estudos que 

ainda não foram publicados e aqueles que ainda se encontram nas bases cientificas de 

cadastro de protocolos de ensaios clínicos. 

 

7.3 Implicações para a formação acadêmica  

 

A prática baseada em evidência é considerada um ponto importante não só na 

prática clínica do fisioterapeuta, mas também no processo de formação acadêmica do 

estudante de Fisioterapia. É importante que essa formação figure ao lado da 

oportunidade de ter acesso as melhores evidências das terapias utilizadas tanto na 

clínica quanto na pesquisa. As revisões sistemáticas estão no topo da pirâmide de 

evidência científica; em virtude disso, é imprescindível que cada vez mais cedo os 

discentes tenham acesso ao modo como esse estudo é executado e também aprendam a 

entender e interpretar seus achados, pois com isso receberão uma oportunidade ímpar de 

aprendizado no que diz respeito à metodologia científica. 

Em componentes curriculares nos quais intervenções devem ser elencadas para o 

tratamento de pacientes, é importante que os docentes forneçam aos alunos a melhor 

evidência no que se refere às terapias que podem ser utilizadas no processo de 

reabilitação. Para tanto, sugere-se que a revisão sistemática sempre seja essa ponte, para 

assim estimular cada vez mais a utilização da prática baseada em evidência. A partir dos 

resultados dessa revisão, que trata do efeito benéfico da IM na reabilitação da marcha de 

indivíduos pós-AVC, pode-se empregar sua eleição para protocolos de tratamento, 

embasando-se com evidência científica.  
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APÊNDICE I 

 

1. cerebrovascular disorders/ or basal ganglia cerebrovascular disease/ or exp brain ischemia/ or 

exp carotid artery diseases/ or exp cerebral small vessel diseases/ or exp intracranial arterial 

diseases/ or exp "intracranial embolism and thrombosis"/ or exp intracranial hemorrhages/ or 

stroke/ or exp brain infarction/ or stroke, lacunar/ or vasospasm, intracranial/ or vertebral artery 

dissection/  

2. (stroke$ or poststroke or apoplex$ or cerebral vasc$ or brain vasc$ or cerebrovasc$ or cva$ or 

SAH).tw.  

3. ((brain$ or cerebr$ or cerebell$ or vertebrobasil$ or hemispher$ or intracran$ or intracerebral 

or infratentorial or supratentorial or middle cerebral artery or MCA$ or anterior circulation or 

posterior circulation or basilar artery or vertebral artery or space-occupying) adj3 (isch?emi$ or 

infarct$ or thrombo$ or emboli$ or occlus$ or hypoxi$)).tw.  

4. ((brain$ or cerebr$ or cerebell$ or intracerebral or intracran$ or parenchymal or 

intraparenchymal or intraventricular or infratentorial or supratentorial or basal gangli$ or 

putaminal or putamen or posterior fossa or hemispher$ or subarachnoid) adj3 (h?emorrhag$ or 

h?ematoma$ or bleed$)).tw.  

5. hemiplegia/ or exp paresis/ or exp gait disorders, neurologic/  

6. (hemipleg$ or hemipar$ or paresis or paretic).tw.  

7. exp brain damage, chronic/ or brain injuries/ or exp brain concussion/ or brain injury, 

chronic/ or diffuse axonal injury/ or craniocerebral trauma/ or exp head injuries, closed/ or exp 

brain abscess/  

8. ((brain or head or intracran$ or cerebr$ or cerebell$ or orbit$ or brainstem or vertebrobasil$) 

adj5 (abscess$ or injur$ or contusion$ or hypoxi$ or damage$ or inflamm$ or concussion or 

trauma$ or fractur$ or infection$ or lesion$)).tw.  

9. or/1-8  

10. exp Lower Extremity/  

11. foot joints/ or ankle joint/  

12. (lower extremit$ or leg or legs or ankle$ or foot or feet or heel$ or toe$ or hip or knee or 

knees or thigh$).tw.  

13. (walk$ or gait$ or ambulat$ or mobil$ or locomot$ or balanc$ or stride or foot-drop).tw.  

14. gait/ or locomotion/ or exp walking/  

15. or/10-14  

16. imagination/ or "imagery (psychotherapy)"/ or imitative behavior/  

17. perception/ or illusions/ or visual perception/  

18. exp psychomotor performance/  

19. ((motor or locomot$) adj3 (imag$ or visual$ or ideation)).tw.  

20. (action adj3 (immitat$ or observ$ or visuali$ or ideation)).tw.  

21. ((cognitive or covert$ or mental) adj3 (practic$ or rehears$ or represent$ or visual$ or 

image$)).tw.  

22. ((visual or mirror$) adj3 (reflection or illusion or feedback or therapy)).tw.  

23. or/16-22  

24. randomized controlled trial.pt.  

25. controlled clinical trial.pt.  

26. randomized.ab.  

27. placebo.ab.  
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28. randomly.ab.  

29. trial.ab.  

30. groups.ab.  

31. or/24-30  

32. 9 and 15 and 23 and 31 
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APÊNDICE II 

 

 

Motor imagery for gait rehabilitation after 
stroke 

Data Extraction Template for 
Included Studies 

 

Section 1: General review information 

 

Form version/date version 1.8, updated 29 November 2016 

Title of the study  

Name of the reviewer (review author)  

Study ID   

Date form completed   

Name of review author checking the data 

extracted to this form 

 

Author contact details for study   

Further information required   

Article in a language other than English  

Correspondence with authors successful or 

not; what information was received and 

when  

 

Will any additional unpublished data 

supplied by the authors be included in the 

review? If so, note that the study will 

include unpublished data (for entry to 

RevMan)  

 

Notes (Unpublished – for own use) eg. 

references to be followed up, source of 

information especially if multiple reports of 

same trial, or unpublished data/personal 

communication included.   

 

 

Section 2: Methods of the study 

 

Objectives (As stated in the trial report/s.  

What was the trial designed to assess?) 

 

Study design  

Instruments used for assessment   

Primary outcomes  
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Secondary outcomes  

Total duration of study   

Inclusion and exclusion criteria  

Institutions or study centres involved  

Study site   

Removal and abandonment of participants   

Year of the study  

Number of arms or groups (including control 

groups);  

  

Funding source (also include any details about 

possible or explicit conflicts of interest)  

 

Consumer involvement (eg. In design of study 

and/or intervention; in delivery of 

intervention; in evaluation of intervention; in 

interpretation of study findings) 

 

Informed consent obtained? (Yes/No/Unclear)  

Ethical approval (Yes/No/Unclear)  

 

Section 3: Risk of Bias assessment 

Domain Review authors’ judgement Support for judgment 

Random sequence generation 

 

  

Allocation concealment 

 

 

 

 

Blinding of participants and personnel 

Assessments should be made for each main 

outcome (or class of outcomes) 

  

Blinding of outcome assessment 

Assessments should be made for each main 

outcome (or class of outcomes) 

   

Incomplete outcome data 

Assessments should be made for each main 

outcome (or class of outcomes) 

  

Selective reporting   

Other sources of bias  

 

 

 

 

 

Note: all answers should follow the format: High risk/Unclear/Low risk. Obs: to use 

the table 8.5.a of the Cochrane Handbook for Systematic Reviews of interventions 

(Higgins 2011). 
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Section 4: Study characteristics – Participants 

Description (eg. Patients/consumers; carers; 

parents of patients/consumers; health 

professionals; well people in the community) 

 

Sample size  

Age range, mean (standard deviation)  

Gender*   

Geographic location (eg. City/State/Country)   

Setting (eg. Community, home, primary health 

centre, acute care hospital, extended care 

facility)   

 

Other social/demographic details (eg. literacy 

or reading level)  

 

Diagnostic criterion  

Methods of recruitment of participants (How 

were potential participants approached and 

invited to participate?) 

 

Type of stroke  

Phase (acute/subacute and chronic)  

Severity level of stroke   

Initial gait impairment (at the beginning of 

study) 

  

Other health problem/s  

Treatment received/receiving (treatment 

described in all study groups) 

 

Have important populations or groups been 

excluded from the study (eg people with more 

than one concurrent health problem 

(multimorbidity) or disability, those from any 

socioeconomic groups)? 

 

 

Setting (eg. was the study undertaken in a 

research setting or in the patient’s usual setting 

for receiving care?) 

 

Study numbers Number 

Eligible for inclusion  
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Excluded  

Refused to take part  

Randomised to intervention 

group(s) 

  

Randomised to control group   

Excluded post randomisation  

 

Intervention group (with reasons) –  

Control group (with reasons) –  

Withdrawn  Intervention group (with reasons) –  

Control group (with reasons) – 

Lost to follow up  Intervention group (with reasons) –  

Control group (with reasons) –  

Included in the analysis (for 

each group, for each outcome)  

Outcome 1 - Independent walking speed 

 

Intervention -  

Control –  

Outcome 2 - Dependence on personal assistance 

Intervention -  

Control –  

Outcome 3 – Walking endurance 

Intervention -  

Control –  

Outcome 4 – Motor function 

Intervention - 

Control -  

Outcome 5 – Functional mobility 

Intervention -  

Control -  

Outcome 6 – Adverse events 
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Intervention 

Control 

 

 

Section 5: Study characteristics - Interventions 

 

Item Explanation, notes Intervention Control or usual care 

1 Intervention 

name 

   

2 Aims and 

rationale 

('why?') 

  

  

 

 

3 What was 

done? 

 

 

 

    

4 Who delivered 

the 

intervention? 

   

6 Where was the 

intervention 

provided? 

   

7 When and how 

often or how 

much of the 

intervention was 

provided? 

   

8 Was the 

intervention 

tailored? 

   



133 
 

9 Was the 

intervention 

modified or 

adapted? 

   

10 How well was 

the intervention 

delivered? 

   

 

 

 

 

 

 

 

Section 6: Study characteristics - Outcomes and comparison groups 

 

Primary outcomes 

 

Outcome 

 

Method of assessing 

outcome measures  

Method of follow-

up for non-

respondents 

 

Timing of outcome 

assessment  

(including frequency, 

length of follow up)  

 

Independent 

walking speed 

biomechanical analysis 

or walking tests, or both, 

considering both 

preferable/comfortable 

walking speed and fastest 

walking speed 

  

 

Dependence 

on personel 

assistance 

Motor Assessment Scale, 

Functional Independence 

Measure, Barthel Index, 

Rivermead Mobility 

Index, Functional 
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Ambulation Category 

    

    

    

    

    

 

 

 

Primary outcomes - adverse events 

(eg complaints, levels of dissatisfaction, adverse incidents, side effects, increased 

inequities) 

 

Adverse event Method of assessment 

 

Timing of assessment 

 Pain, falls, and all-cause 

deaths 
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Secondary outcomes 

Outcome 

 

Method of assessing 

outcome measures  

 

Method of follow-up 

for non-respondents 

 

Timing of outcome 

assessment  

(including frequency, 

length of follow up)  

 

Walking 

endurance 

Six-Minute Walk 

Test or Two-Minute 

Walk Test 

  

Motor 

function 

Fugl-Meyer 

Assessment 

Scale or Motor 

Assessment Scale. 

  

Functional 

mobility 

Rivermead Mobility 

Index or Timed Up 

and Go Test 

  

    

    

    

    

Section 7: Data and results 

All data are numbers (of patients/units), not percentages. 

Dichotomous outcomes 

Outcome Timing of 

outcome 

assessment 

(days/months) 

Intervention group* Control group Notes 

Observed 

(n) 

Total (N) Observed 

(n) 

Total (N) 
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*Note: add additional columns if there is more than one intervention group, eg. 

Intervention Group A, Intervention Group B… 

Continuous outcomes 

Outcome Timing of 

outcome 

assessment 

(days/months) 

Intervention group 

 

Control group Notes 

*Mean / 

Mean 

change  

Standard 

deviation 

N *Mean 

/ Mean 

change 

Standard 

deviatio

n 

N 

          

        

           

      

 

  

           

        

          

        

         

         

 

 

 


