
Quando a força da gravidade ajuda
crianças comparalisia cerebral
Terapia Mãe de uma criança com problemas de desenvolvimento juntou se a uma terapeuta
e criaram a única clínica em Portugal commétodo traçado nos anos 70 pormédico chileno

FILIPA AMBRÓSIO DE SOUSA

Entre quatro paredes de uma sala
noRestelo em Lisboa Francisco
de quatro anos é incentivado por
Marta Reis fisioterapeuta do Lo
ve4Kids Centrode Estimulação e
Desenvolvimento Infantil Há

meia hora que acriança está a rea
giraos estímulos aplicados pela téc
nica aproveitandoaforça da gravi
dade e os resultados vão lenta
mente aparecendo Francisco sofre
de paralisia cerebral e é uma das
primeiras crianças emPortugal em
que está a ser aplicado e desenvol
vido ométodo terapêutico Cuevas
MedekExercises CME adequado
para crianças com patologias neu
rológicas queprovocamatrasos no
desenvolvimento

Aterapiafoi criada nosanos 70
naVenezuela porummédico chi
leno ver caixa em baixo e dispõe
deumalista demais de 600 tiposde
exercícios EmtodaaEuropa exis
tem unicamente três terapeutas
comformação nível dois para
aplicarestemétodo de desenvolvi
mento infantil UmanaBélgica ou
tra em Inglaterra e a terceira épor
tuguesa E foi isso que juntou Sara
Alves 37 anos mãe deFrancisco e
Marta de 27 anos Ele andouestes
quatro anosafazerterapia vários
tipos de terapia e nada resultava
estava sempre namesmae come
ceiadesesperar explica estaex ad
vogada mãe de Francisco e de
Duarte comapenasdois anos Até
queumanoite nomeio das pesqui
sas que fazia sempre na Internet
dei de caras como nomedestemé
todo efiqueimuito entusiasmadae
curiosa explica a responsável pela
gestão da clínica inédita emPortu
gal Com a ajuda incansável de
Marta Francisco faz todos os dias
duashoras de terapia Aquilo que

faço por exemplo é irbalançando
o Quico e há alturas em que se o
tento largar ele levanta se

Esta terapia quenãoprecisane
cessariamente dacolaboração da

criança pode ser aplicada apartir
de três meses de vida até que as
crianças atinjamocontrole damar
chaindependente Provocaro apa
recimentode funçõesmotoras au

temáticas ausentes semserneces
sária a cooperação e motivação da
criança contando apenas com a
forçadegravidade é o segredo des
ta terapia vercaixa emcima Este
métodoproduzumaresposta auto
mática explicaMarta entrevistada
naprópria clínica situadanoReste
lo emLisboa Ninguémqueriasa
berestemétodo cáemPortugalha
viamuito pouca informação diz
Sara que atualmente divide o seu
tempoentrea clínica e alicenciatu
raemMedicinaTradicionalChine

sa E aMarta é que se interessou
depois de conheceruma terapeuta
brasileira quedesenvolve a técnica
e que afez perceber que por aípo
dia ser o caminho explica

AmãedeFrancisco não esconde

que emprimeiramão pretendeu
ajudar o seu filho no seudesenvol

vimento mas que atualmente tem
tambémuma visão românticada

questão Quero tambémajudar
outras crianças e outros pais que
podem estar tão desesperados
comoeu estive E admite que po
dia cobrar uma fortuna pelas ses
sões já que temos uma especiali
zação queninguém tememPortu
gal mas decidiu apenaspedir aos
pais 40 eurosporhora NosEstados
Unidos chega se a cobrar250 dóla
res por45minutos

Além destemétodo SaraAlves e
MartaReis implementaramainda o
PediaSuit uma abordagem tera
pêuticaparacrianças adolescentes
e adultos comdoenças neurológi
cas comoencefalopatia crónicada
infância atraso nodesenvolvimen
to lesões traumáticas cerebrais ou
autismo

DÉCADA DE 70

Terapia desenvolvida na Venezuela
OmétodoCuevasMedek

Exercises CME éumaabor
dagem fisioterapêuticautili
zada para crianças compro
blemas no desenvolvimento

motor síndrome não degene
rativo que afetao sistema
nervoso central Esta terapia
pode ser aplicada a crianças a
partir de trêsmesesdevida até
que elas atinjam o controleda

marcha independente O mé
todo baseia seemaplicar à
criança a influência da força
dagravidade O uso desta tera
piapode ser limitado pela al
tura eo peso dacriança Este
métodoCME foi criado ede

senvolvido porRamón
Cuevas fisioterapeutachile
no durante adécadade 70
emCaracas Venezuela

OMÉTODO

OBJETIVOS
Provocar o aparecimento de

funções motoras automáticas
ausentes desenvolver manobras
de alongamento integradas na
terapia O tónus muscular au
mentado em extremidades não é

obstáculo para se estimular o
controle postural em pé É pro
posto um período de triagem
para se demonstrar resultados a
curto prazo

TIPO DE CRIANÇAS
OCME é indicado para crianças

com todo o tipo de alterações do
desenvolvimento motor nomea
damente paralisia cerebral sín
drome de Down hipotonia e
todas as que não sejam doença
degenerativa

FISIOTERAPEUTAS

Estemétodo de fisioterapia foi
criado por Ramón Cuevas nos
anos 70 na Venezuela mas só a
partir de 2000 começou a ser en
sinado aos fisioterapeutas ex
clusivamente pelo seu criador
Os cursos são dados por módu
los do 1 ao 4 desde que os te
rapeutas cumpram certos requi
sitos como a comprovação de
resultados
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