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Introducao: No Brasil, apesar do declínio nas taxas de mortalidade, o AVC representa a primeira causa de morte e incapacidade. Após
um ano, a independência física e a ocupação são os domínios mais afetados. Os aspectos emocionais também devem ser considerados,
pois podem afetar a qualidade de vida destes pacientes.

Objetivos: Levando em consideração o efeito da fototerapia e da terapia robótica em pacientes hemiparéticos descritos na literatura, o
objetivo deste trabalho foi investigar o impacto da combinação destas terapias na qualidade de vida de pacientes pós-AVC 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, 2 homens e 2
mulheres, com idade média de 62 ± 13 anos, com diagnóstico de hemiparesia espástica (grau 2 na escala de Ashworth modificada)
decorrente de AVC. Os pacientes foram submetidos ao questionário de Qualidade de Vida SF-36 antes e após 10 sessões de fototerapia a
laser de baixa intensidade (808 nm; 4J; 40 segundos) em 16 pontos no músculo bíceps braquial espástico, seguida de treinamento
robótico no exoesqueleto para membro superior, ArmeoSpring (HOCOMA), com duração de 30 minutos. A terapia no exoesqueleto foi
composta de exercícios funcionais intensos, focada na coordenação motora grossa e fina, com ativação isotônica da musculatura
espástica.

Resultados: Valores de cada domínio do Questionário de Qualidade de Vida SF-36: Capacidade Funcional aumentou de 41.3 ± 21.4
para 50 ± 7.1; Limitações por Aspectos Físicos aumentou de 43.8 ± 37.5 para 56.3 ± 37.5; Dor aumentou de 60.5 ± 31.8 para 75 ±25.2;
Estado Geral de Saúde aumentou de 62.3 ± 13.1 para 66 ± 18; Vitalidade aumentou de 51.3 ± 27.2 para 55 ± 16.8; Aspectos Sociais
aumentou de 46.3 ± 40.7 para 48.1 ± 41.2; Aspectos Emocionais reduziram de 66.7 ± 47.7 para 59.1 ±15; e Saúde Mental aumentou de
76 ± 18.2 para 87 ± 10.5.

Conclusão: Com base nos dados encontrados neste estudo, pode-se concluir que o emprego da fototerapia a laser de baixa intensidade e
da terapia robótica com exoesqueleto agregam resultados satisfatórios na qualidade de vida destes pacientes, podendo refletir diretamente
nos aspectos físicos, dor, saúde mental e estado geral de saúde destes indivíduos."
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