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Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC) é a principal causa de incapacidade prolongada em adultos, aco-
metendo frequentemente a capacidade e funcionalidade da marcha destes indivíduos. Dentro do processo de rea-
bilitação são utilizadas diferentes técnicas de fisioterapia neurológica visando ganho de habilidades motoras e fun-
cionalidade. Com avanço tecnológico o treino de marcha com assistência robótica (TMAR) têm sido utilizado como 
um importante coadjuvante na reabilitação. Objetivo: Analisar a capacidade de marcha de indivíduos com sequela 
após AVC crônico e a força muscular dos membros inferiores após realizarem protocolo de TMAR durante o processo 
de reabilitação. Método: Participaram deste estudo oito indivíduos com diagnóstico de AVC, idade média de 59,5 
anos (± 10,2) e tempo de lesão médio de 62,37 meses (±45,47), de ambos os sexos, admitidos na clínica de Lesão 
Encefálica Adquirida (LEA) do centro de reabilitação Associação de Assistência a Criança Deficiente-AACD Ibirapuera; 
que realizaram protocolo de TMAR no aparelho Lokomat®. Foi avaliada a força muscular dos membros inferiores e ca-
pacidade de marcha de indivíduos com sequela de AVC crônico após realizarem protocolo de TMAR durante o processo 
de reabilitação, através do teste de força realizado pelo software da Lokomat® e testes de capacidade de marcha como 
teste de caminhada de 10 metros (TC10m), timed up go (TUG) e teste de caminhada de 6 minutos (TC6), realizados por 
avaliadores independentes. Resultados: Os dados foram expressos em mediana (intervalo interquartil), mostraram 
melhora significativa da capacidade de marcha, representados pela redução do tempo para percorrer o TC10m pré 
37,14 seg (35) e pós 29,48 seg ( 18,93) com p=0,012, redução do tempo para realizar o TUG pré 41,46 seg (38) e pós 
39,5 seg (9,4)  com p=0,05 e aumento da distância percorrida do TC6 pré 90 m (61,4) e pós 100,5 m (86) com p=0,012. 
Houve aumento significativo na força muscular para extensão do joelho esquerdo, pré 26,33 Nm (41,78) e pós 51,4 Nm 
(33,64) com p=0,036, não acompanhado de ganho de força muscular para os outros movimentos articulares avaliados, 
após a realização do protocolo TMAR durante o processo de reabilitação. Conclusão: o TMAR durante o processo 
de reabilitação neurológica repercutiu de forma positiva e significativa na capacidade de marcha de indivíduos com AVC 
crônico, sendo que estes resultados não são acompanhados pelo ganho de força muscular dos membros inferiores. 
São necessários estudos futuros com maiores casuísticas para verificar a real influência do TMAR quando comparados 
a outros grupos de reabilitação neurológica.
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