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Descrição: 

"Segundo a Organização Mundial da Saúde, o AVC é a principal causa de incapacidade no Brasil e a segunda maior 

responsável por mortes. A cada ano, o país registra mais de 200 mil casos de AVC, metade deles mortais. Entre os 

sobreviventes, cerca de 50% ficam com alguma sequela. A Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE 2013 registrou no Brasil um 

total de 2,23 milhões de pessoas que haviam sofrido um AVC e sobrevivido. Dessas, 568 mil apresentavam um grau intenso ou 

muito intenso de limitações para exercer atividades cotidianas. Mais grave ainda: embora o AVC seja mais comum em idosos, a 

sua incidência cresce em pessoas em plena idade produtiva. Segundo o Ministério da Saúde, a cada ano, o país registra em torno 

de 15 mil casos entre pessoas com idade de 15 a 39 anos. Só em 2014, 8 mil pessoas deixaram de trabalhar por causa de um 

AVC. Com o aumento da obesidade e o envelhecimento da população, o problema tende a crescer, tornando cada vez mais 

imperativo o tratamento eficiente das sequelas decorrentes" [1]. O tratamento com exercícios repetitivos está entre as técnicas 

empregadas para reabilitação destes pacientes [2].  

Por outro lado, com o intuito de solucionar esse e outros problema relacionados à reabilitação, varia propostas empregando 

técnicas robóticas são descritas na literatura [3-5].  

Sendo assim, a proposta de dissertação consiste no desenvolvimento de uma plataforma robótica que possa ser empregada na 

reabilitação de pacientes acometidos com doenças que possam ser tratadas através de exercícios repetitivos. 
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