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EXOESQUELETOS NA ASSISTÊNCIA A MARCHA
HUMANA
Exoskeleton in the assistance of the human
gait
RESUMO: A marcha humana representa um indicador de qualidade
de vida importante. O déficit de marcha é um dos desafios
enfrentados pelos indivíduos afetados por qualquer transtorno
neurológico, como lesão da medula espinhal, acidente vascular
cerebral, entre outros. O treinamento de marcha para pacientes com
distúrbios neurológicos é de grande interesse para os pesquisadores
envolvidos no desenvolvimento de tecnologias assistivas, bem como
para fisioterapeutas empenhados na reabilitação desses pacientes.
Exoesqueletos já foram apresentados nos filmes de ficção científica
como Alien, Matrix e Avatar. Este é um típico caso em que a vida imita
o vídeo. Exoesqueletos como aqueles têm sido desenvolvidos pelas
forças armadas para auxiliar em tarefas militares e agora estão sendo
empregados na saúde. Há grande expectativa acerca dos benefícios
desse tipo de dispositivo para obtenção da funcionalidade e
independência de pessoas com dificuldades na marcha, bem como
para compreensão dos comprometimentos clínicos e funcionais
através da pesquisa. Entretanto, para a realidade brasileira, é uma
tecnologia de custo elevado e disponível, no caso do Keeogo,
apenas no Canadá. Já o Exo-H2 possui distribuidores na Espanha,
Itália, Chile, Colômbia, Coreia e outros.
Palavras-chave: Exoesqueleto energizado. Marcha. Reabilitação.
ABSTRACT: Human gait is an important indicator of quality of life. Gait
deficit is one of the challenges faced by people affected by any
neurological disorder, such as spinal cord injury, stroke, among others.
Walking training for patients with neurological disorders is of acute
interest to researchers involved in the development of assistive
technologies as well as physiotherapists committed to the rehabilitation
of these patients. Exoskeletons have already been featured in science
fiction films such as Alien, Matrix and Avatar. This is a typical case where
life imitates the video. Exoskeletons like those have been originated by
the military to aid in military undertakings and are now being employed
in health. There is great expectation about the benefits of this type of
device to obtain the functionality and independence of people with
gait difficulties, as well as to understand the clinical and functional
compromises through the research. However, for the Brazilian reality, it
is a technology of high cost and available, in the case of Keeogo, only
in Canada. Exo-H2 has distributors in Spain, Italy, Chile, Colombia,
Korea and others.
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KEEOGO

Exoesqueletos já foram apresentados

Como pode ser visto na Figura 1,
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Figura 1 – Keeogo exoesqueleto. Source: B-Temia Inc.
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Figura 2. Exo-H2 Exoesqueleto. Exo-H2 by Technaid, S.L.
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Canadá. Já o Exo-H2 possui distribuidores na
Espanha, Itália, Chile, Colômbia, Coreia e outros.

13.
Technaid. Exo H2 Exoeskeleton [Internet]. 2018
[cited
2018
Apr
23].
Available
from:
http://www.technaid.com/products/roboticexoskeleton-exo-exoesqueleto/
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