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Introducao: O AVC é uma patologia severa que compromete funções motoras, levando à fraqueza muscular, limitação do movimento e
dor, em decorrência da espasticidade. Há intensa busca por recursos que minimizem estes danos, como a terapia robótica que traz
elementos importantes com o treinamento intensivo e repetitivo, motivação e interatividade.

Objetivos: Considerando que o emprego clínico da terapia robótica em pacientes que sofreram um AVC tem sido cada vez mais
investigado., o objetivo da nossa pesquisa foi avaliar a influência da terapia robótica com exoesqueleto no membro superior espástico de
indivíduos pós-AVC já em fase crônica.

Método: Trata-se de um ensaio clínico experimental aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Vale do
Paraíba (São José dos Campos, SP) sob protocolo CAAE: 40764115.5.0000.5503. Participaram deste estudo 4 voluntários, 1 homem e 3
mulheres, com idade média de 59±6 anos, com diagnóstico de hemiparesia espástica (grau 2 na escala de Ashworth modificada)
decorrente de AVC. Os voluntários passaram por uma avaliação pré-tratamento: dinamômetro isocinético para determinar a força
muscular isométrica pela Contração Voluntária Maxima (CVM), dor pela EVA após a CVM no dinamômetro e avaliação da amplitude
de movimento da articulação do cotovelo. Os voluntários foram submetidos à 10 sessões de terapia robótica no exoesqueleto
ArmeoSpring (HOMOMA), com duração de 30 minutos divididos entre 3 jogos para: movimento grosseiro de sustentação, movimento
de precisão e sustentação e movimento fino de coordenação e sustentação. Ao final das 10 sessões, os voluntários foram reavaliados.

Resultados: A força muscular pré-tratamento era de 15.5 ± 9 N.m e após foi de 15.8 ± 7 N.m, aumentando 2%. A dor relatada pós-CVM
foi de 4 ± 2 antes do tratamento e de 2 ± 2 após, com uma redução de 50%. Os dados de amplitude de movimento foram de 63.8 ± 21.8°
para 49.5 ± 4.4°, com um ganho de 22,4% de extensão do cotovelo.

Conclusão: O exoesqueleto é uma ferramenta reconhecida no tratamento de pacientes após-AVC em ambiente virtual, tratando das
disfunções do membro superior parético. Esta terapia mostrou-se capaz de aumentar a amplitude de movimento, reduzindo a dor de
pacientes pós-AVC crônicos, contribuindo na execução das AVD’s e na melhora da qualidade de vida."
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