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Introdução: A Paralisia Cerebral (PC) é decorrente de uma lesão cerebral não progressiva ocorrida no período pré, peri 

ou pós- natais que afeta o sistema nervoso central podendo apresentar sintomatologia variada, que caracteriza a 

gravidade do comprometimento neuromotor e inclui atraso ou não surgimento de habilidades relacionadas a 

coordenação motora fina. Objetivos: Investigar a aplicabilidade e os efeitos da terapia do espelho em habilidades 

funcionais, auto-cuidado e tarefas que requerem a coordenação motora fina de uma criança com PC. Métodos: O 

estudo realizado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lavras-MG foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa em Seres Humanos do UNILAVRAS, com CAAE nº66892717.5.0000.5116 e teve a participação de uma 

criança com PC de 10 anos de idade. A participante foi avaliada pela versão brasileira do teste Pediatric Evaluation of 

Disability Inventory (PEDI), itens I, II e III, e pela Escala de Desenvolvimento Motora (EDM) no início e ao término do 

protocolo experimental que consistiu em 15 sessões de terapia mediada por espelho nas quais foram realizadas 

atividades dirigidas que estimulassem o uso da coordenação motora fina. Resultados: Após análise descritiva e a 

comparação dos resultados obtidos no início e ao final das sessões foi possível observar a evolução na execução das 

tarefas propostas que exigiam habilidades de coordenação motora fina, o que consequentemente representou um 

avanço na idade motora de 2 para 8 anos e melhora nas habilidades funcionais (22,7%) e atividades de auto-cuidado 

(400%). Conclusão: Esses achados sugerem evidências que indiquem o uso da terapia do espelho em crianças com 

PC. As melhoras observadas na idade motora, habilidades funcionais e atividades de auto-cuidado sugerem a possível 

ativação dos neurônios-espelho promovendo reeducação cerebral para uso do membro debilitado. Entretanto, estudos 

futuros com amostra maior são necessários.
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