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"... todo cérebro possui um potencial de recuperação genético.... 
       ... buscamos respostas motoras automáticas ..." (Ramón Cuevas). 
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Por Ramón Cuevas - Set/2018 
 
Método Cuevas Medek Exercises® (CME®): E um método psicomotor para bebês (a 
partir de 3 meses) e crianças com alterações neurológicas (contraindicação: distrofias 
musculares e diagnósticos de fragilidade óssea) criado por Ramón Cuevas. 
 
O CME® provoca reações motoras de origem genética.  
 
Acredita-se que todo cérebro possui um potencial de recuperação genético e que para 
provocar este potencial as sessões devem expor o bebê/criança a ação da gravidade 
com movimentos desafiadores usando o mínimo suporte e o mais distal possível, 
buscando respostas motoras automáticas ausentes que contém todos os objetivos 
motores para obter evolução com qualidade, incluindo alinhamentos musculares, 
dissociações e harmonia nos movimentos. 
 
A sessão é totalmente ativa. Quanto a emoção do bebê/criança (procura-se entender o 
porquê do choro - medo, angustia, ansiedade, etc- e MUDAR as estratégias para que 
não haja mais choro. Inaceitável é o choro por dor devido a um terapeuta inexperiente 
apertar demais o ponto de apoio com as mãos). Há uma grande variação de exercícios 
entre uma sessão e a próxima sessão, e NÃO utiliza-se aparatos externos (como talas, 
coletes, andadores ou vestimentas terapêuticas).         
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Os exercícios tem estímulos ao Sistema Labiríntico e também estímulos proprioceptivos 
antigravitacionais em todo corpo (a planta dos pés recebem os imputs do mundo externo 
e corrigem, ampliam, mantém, etc nosso corpo verticalizado), associado a todos 
elementos que compõem nosso meio ambiente (sensações em decorrência das sinergias 
corporais, sensações em estar em diferentes alturas, instabilidades, que se fazem 
presentes, visualmente além de perceptuais,etc, por isso a terapia é chamada 
psicomotora) sendo executados em diferentes planos de movimento no espaço e também 
com grande variação de superfícies (rampas, degraus, deslizamentos, pequenas e 
instáveis superfícies) conseguidos com o material CME (kit de madeira com caixas, tábuas 
e pequenos cubos), bolas, tecidos específicos (antiderrapantes e deslizantes) e tubos. 
 
Um terapeuta CME está atualizado quando mantém uma frequência de cursos no prazo 
máximo de 2 anos de seu último curso. 
 
Os pais DEVEM estar presentes nas sessões, que tem duração de 45 minutos, para assim 
receberem o programa de exercícios para casa e auxiliarem durante as sessões. 
 
O tratamento pode ser realizado de 2 maneiras: contínuo ou por período limitado (sessões 
todas semanas ou com até 2 sessões ao dia por 5 dias a 4 semanas) e Intensivo (exclusivo 
a Ramón Cuevas e terapeutas nível 4 com certificação para realizar este tipo de 
tratamento).  Isto estará melhor descrito abaixo, na entrevista com Ramón Cuevas. 
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O PAPO ESPECIAL fez contato com RAMÓN CUEVAS, enviamos nossas dúvidas que ele gentilmente 
nos respondeu, segue abaixo na íntegra: 
 
RAMÓN CUEVAS: Felicito-o pelo trabalho humanitário que o seu grupo faz. 
Informo que o nome MEDEK foi usado para nomear minha terapia de 1981 a 1999, substituindo a sigla 
MEDEK (Método Dinâmico da Estimulação Kinesis) pelo acrônimo CME® (Cuevas Medek Exercise). 
 
PAPO ESPECIAL- Como podemos confirmar se um terapeuta está realmente habilitado? 
RAMON CUEVAS - O terapeuta deve mostrar um diploma premiado atestando o nível de treinamento 
que ele tem na terapia CME®, que pode ser: 
 
Nível introdutório: CME® Nível UM 
                              CME® Nível DOIS 
                              CME® Nível TRÊS. 
Esse diploma deve ter duas assinaturas manuscritas o nome e nota do instrutor. 
 
A assinatura no  lado esquerdo corresponde ao instrutor da CME® que ditou o curso. 
Estes nomes são apenas quatro: 
           RAMON CUEVAS (criador do CME® e CME® MESTRE) 
           ALEXIS CUEVAS (instrutor e terapeuta de nível CINCO) 
           SIMONA DE MARCHI (instrutora  e terapeuta nível QUATRO no Canadá) e 
           GISLAINE BACARIN (instrutora  e terapeuta nível QUATRO no Brasil). 
 
A assinatura do lado direito do diploma só pode pertencer a RAMON CUEVAS como criador da terapia 
CME®, ou ao instrutor de supervisão do curso ALEXIS CUEVAS. 
 
Os diplomas devem ter o logotipo da CME® estampado em um selo de ouro. 
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Continuação......  
 
PAPO ESPECIAL- Podemos enviar os nomes dos terapeutas para você verificar? 
RAMON CUEVAS - Favor enviar email para certificadoscme@gmail.com 
 
 
PAPO ESPECIAL- No caso de CME® Cuevas Medek Exercices® Terapia Intensiva, quais pré- 
requisitos para o terapeuta estar habilitado? E quem certifica? 
 
RAMON CUEVAS - Somente terapeutas nível 4, depois de terem trabalhado 2 anos como 
instrutores CME®, evidentemente bem sucedidos e após meu exame, recebem credencial para 
aplicar CME® de Terapia Intensiva. 
 
A Terapia Intensiva CME® é aplicada com 2 sessões diárias, o que pode durar 5 dias (total de 10 
sessões de 45 minutos cada), até quatro semanas consecutivas de tratamento (com um total de 40 
sessões). 
 
A característica do CME® Terapia Intensiva é que o terapeuta aplica novos exercícios a cada sessão 
sem repetir os mesmos exercícios em cada sessão. Estes exercícios escolhidos são totalmente 
específicos para o paciente em questão. E um terapeuta CME® consegue esta especificidade 
somente em um nível avançado de CME®. 
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Continuação......  
 
PAPO ESPECIAL- Quais terapeutas CME® podem realizar tratamento de 5 dias até 4 semanas com 
2 sessões diárias sem ter o nome INTENSIVO? 
 
RAMON CUEVAS - Esta maneira de atender CME®, que são as sessões por um “período delimitado” 
(como citado acima, de 5 dias até 4 semanas), é normalmente aplicada a bebês/crianças que vem de 
outras cidades. Podem ser realizadas por terapeutas nível 3 e alguns terapeutas nível 2 que estão 
em processo preparatório final para o nível 3. 
 
Um terapeuta nível 1 e um terapeuta nível 2 (que ainda não está perto de ser terapeuta nível 3), 
precisam de mais estudo para ter maior conhecimento dos objetivos, da variedade e dos exercícios 
em si para esta forma de tratamento. 
 
Todos os terapeutas CME® desde nível 1 em diante tem condições de realizar o tratamento 
contínuo (ou seja, com 1 sessão ao dia, todas as semanas sem interrupção, com número de sessões 
determinadas pelo terapeuta). As sessões CME® tem duração de 45 minutos. 
 
 
 
Phones: (562) 2246-0609 :: 2246-0597 :: Email: cmechile@gmail.com 
Para confirmar os certificados emitidos: certificadoscme@gmail.com 
 
 
      https://www.facebook.com/cuevasmedekexercises/ 
      @cmechile 
      http://www.cuevasmedek.com/cme 


