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Terapia em caixa de esp
pelho na dor
d
do mem
mbro fanta
asma
Serguey M alaquias de
e Almeida *
Os fenôm
menos senssoriais ilusó
órios pós-am
mputação, que incluem
m as
sensa
ações fantas
smas e a dor
d
fantasm
ma, são relatados há sé
éculos. A p rimeira descrição
detalhada é creditada ao ciru
urgião milita r francês Am
mbroise Paré, que no sécculo XVI percebeu
essas
s queixas em
m pacientes com membrros amputados, até mesmo anos dep
pois de ocorrrida a
ampu
utação. Ness
sa época alg
guns acredittavam que tais
t
sintoma
as representtavam uma prova
inequ
uívoca da ex
xistência do espírito hum
mano, pois se um mem
mbro podia p
persistir apó
ós sua
extinção física, por que não pensar o mesmo de
e todo o co
orpo? A exp
pressão “me
embro
fanta
asma” foi cunhada no sé
éculo XIX pe
elo médico norte-americ
n
cano Silas W
Weir Mitchell, logo
após a Guerra Civil,
C
ao acompanhar so
oldados amp
putados vítim
mas de ferim
mentos de guerra
g
(Ram
machandran e Blakeslee, 2004).
Sensações
s fantasma
as e dor fantasma podem se relacionar com
pratic
camente qualquer segm
mento corpo
oral ausente ou extirpad
do. Além do
os membros
s, são
citado
os na literatura, por ex
xemplo, ma
amas, dedos
s, olhos, dentes, face, língua, apêndice,
bexig
ga, reto e pênis
p
(Weeks, 2010). D
Dentro desse
e contexto, a dor do m
membro fanttasma
ganha destaque pela alta prevalência
p
e
entre os am
mputados e significativa
a associação
o com
incap
pacidade pro
olongada. Ela
a pode ocorrrer a partir do momento da ampu tação, mese
es, ou
até a
anos mais tarde, todavia
a costuma se
er mais assíd
dua nos está
ágios iniciaiss após a perrda da
extre
emidade. Esttima-se que pelo menoss 2/3 dos am
mputados ev
voluam, em algum mom
mento,
com esse tipo peculiar de dor neuropáticca.
A amputaç
ção de um m
membro acarreta drástic
cas mudança
as na organiização
do c
córtex soma
atossensorial e motor em humanos e anima
ais. Após a amputação, as
repre
esentações corticais somatossens
s
sorial e motora
m
do membro perdido sofrem
encollhimento, en
nquanto que
e se amplia a representtação cortica
al adjacente
e ligada às partes
p
prese
ervadas do corpo. Também ocorre
e aumento da
d excitabilidade cortica
al motora dessas
d
parte
es remanesc
centes, quando compa radas às mesmas
m
regiões cortica
ais no hemisfério
que a magn
contrralateral (Ro
oricht, 1999; Karl, 2001
1). Há evidê
ências que sustentam q
nitude
dessa
a reorganiza
ação cortica
al induzida pela amputtação esteja
a diretamen
nte relaciona
ada à
gênes
se e intensid
dade da dorr fantasma. Em estudos
s com pacien
ntes amputa
ados em um
ma das
extre
emidades superiores, verificou-se qu
ue o grau de
e deslocamento da repre
esentação co
ortical
músculos da
dos m
a face e do
o coto de a
amputação, sobre o có
órtex deaferrentado contíguo,
corre
elacionou-se fortemente com o surrgimento e dimensão
d
da dor fantassma (Flor, 1995;
Karl, 2001). A habilidade
h
do cérebro e
em adaptar--se, também
m conhecida
a por plastic
cidade
cereb
bral, aqui se processa de
e maneira de
efeituosa e deletéria
d
ao organismo.
Não existte uniformid
dade acerca
a do tratam
mento da dor do me
embro
fanta
asma. As ab
bordagens te
erapêuticas incluem medicações usuais para a dor neurop
pática,
como
antidepre ssivos
e
opióides,
o
anticonv
vulsivantes,
procedime
entos
cirúrgicos
neuro
omodulatório
os, como esttimulação m
medular e cerrebral profun
nda, acupun
ntura, estimu
ulação
nervo
osa elétrica transcutânea
t
a e terapia e
em caixa de espelho (We
eeks, 2010)..
Considerada a mais prromissora de
entre as opç
ções disponív
veis, a terap
pia em
caixa
a de espelho
o, ou terapia
a por retroa
alimentação visual com espelho, ab
briu de fato
o uma
nova perspectiva
a no tratame
ento e comprreensão da dor do mem
mbro fantasm
ma. Concebid
do por
Rama
achandran em
e 1992, o método
m
conssiste no emp
prego de um
ma simples ca
aixa contend
do um
espellho central em posição
o vertical, n o qual o paciente é orientado a enviar comandos
moto
ores simétric
cos, tanto para o mem bro amputado quanto para
p
o ínteg
gro, para ob
bter a
impre
essão visual, pela ima
agem refleti da do mem
mbro preserrvado, de q
que seu me
embro
fanta
asma obedec
ce aos com
mandos. Con
nforme estudo com res
ssonância n uclear magnética
funcio
onal, a terapia em caixa de espelh o reverte pa
arcialmente as distorçõe
es adaptativ
vas do
córte
ex somatosse
ensorial deco
orrentes da amputação, com conseq
quente atenu
uação ou ab
bolição
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da do
or fantasma (Flor, 2006
6). Pesquisass em andam
mento devem
m revelar ou
utros mecanismos
envolvidos na atu
uação desse método na plasticidade
e cerebral e na
n resposta antálgica.
das extremidades
Em um es
studo com no
ove paciente
es amputado
os em uma d
superriores, dos quais
q
cinco queixavam- se de espas
smos doloros
sos involunttários do me
embro
fanta
asma, a terapia em caixa
a de espelho
o eliminou co
ompletamente os espasm
mos doloroso
os em
quatrro dos casos
s (Ramachandran, 1995
5). Em outra
a pesquisa, 18 paciente
es amputado
os em
uma das extremidades inferriores, com d
dor fantasm
ma, foram dis
stribuídos alleatoriamentte em
três g
grupos equittativos e sub
bmetidos a 1
15 minutos diários
d
de um
m dos seguin
ntes tratame
entos:
terap
pia em caix
xa de espe
elho; terapia
a em caixa
a com espe
elho cobertto e terapia
a por
visua
alização men
ntal. Ao térm
mino de qua
atro semanas constatou-se melhora
a álgica em 100%
dos p
pacientes do
o grupo caixa de espelh o, 17% do grupo caixa com espelh
ho coberto e 33%
do grrupo visualiz
zação menta
al. Os pacien
ntes que não
o obtiveram alívio, perte
encentes aos dois
últimos grupos, passaram
p
a receber 15 minutos diá
ários de tera
apia em caix
xa de espelh
ho. Ao
de quatro se
emanas, novamente ava
aliados, obse
ervou-se melhora da dorr em 89% desses
d
fim d
pacie
entes (Chan,, 2007). Em um estudo mais recentte, 11 pacientes amputa
ados em um
ma das
extre
emidades superiores ou inferiores, ccom dor fan
ntasma, fora
am submetid
dos a 10 miinutos
diário
os de terapia em caixa
a de espelho
o por um período
p
méd
dio de 15,2 semanas. Todos
tivera
am algum grau de melh
hora. Em qua
atro pacientes a dor arrrefeceu em m
mais de 50%
%, em
três pacientes de
d 30 a 50
0% e em q
quatro pacie
entes em menos
m
de 30
0%. Verifico
ou-se,
tamb
bém, que a terapêutica
t
foi
f mais efettiva na redução da dor fantasma
f
pro
ofunda do que da
superrficial (Sumitani, 2008).
Assim, a despeito d
das lacunas
s ainda existentes parra seu com
mpleto
enten
ndimento, esse
e
método aparente
emente rudiimentar ofe
erece alívio a uma parcela
considerável de pacientes
p
po
ortadores de dor do mem
mbro fantasm
ma.
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