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Nós do PAPO ESPECIAL criamos o GUIA - REABILITAÇÃO de CRIANÇA é Coisa 
Séria - com o objetivo de disponibilizar às famílias acesso fácil e organizado a 
um breve resumo do que seria cada terapia, e como e onde podem checar a 
validade dos certificados apresentados pelos terapeutas. Não indicamos 
nenhum tratamento, pois essa é uma decisão particular que cabe a família e 
a equipe médica. 
 
Saiba que é direito das famílias pedir para ver e confirmar os certificados dos 
terapeutas com as entidades que o emitiram, e gente séria não vai se ofender 
com esse pedido, pode acreditar!!!  Claro que um certificado não é garantia de 
tratamento de excelência, mas é minimamente um indicador importante.   
 
Vale esclarecer que não há obrigatoriedade pelos conselhos de classe das 
categorias que os profissionais façam esses cursos de aperfeiçoamento, mas 
se a família busca um especialista em qualquer método, ele deve possuir 
capacitação especializada e ninguém tem o direito de enganá-la, isso é crime! 
 
A cada semana vamos publicar um capitulo, fique ligada(o)!!! 
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O desenvolvimento desse guia surgiu da necessidade de mais informação às 
famílias, a respeito de reabilitação para as crianças que precisam de 
acompanhamento recorrente. 
 
Ele possibilita uma análise de que tratamento escolher, de acordo com a 
individualidade da criança e, principalmente, a decisão da família e médicos. 
 
Nós do Papo Especial gostaríamos de reforçar que o resultado esperado deve 
ser discutido antes do início de cada método e os terapeutas devem estar em 
parceria total com a família em todo o processo de reabilitação. 
 
Queremos agradecer a TODOS que de alguma forma contribuíram com esse 
conteúdo, desde aos responsáveis pelos métodos, pais e cuidadores em vários 
momentos que discutimos esse tema e, principalmente, às crianças das fotos  
 
Com carinho, 
 
Adriane Boueri      Aline Voight          Anna Paula Coutinho      Cris Freitas  
Debora Amado      Fabiana Gaspar     Margarete Brito 
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Capítulo 1 

Bobath ® 

Conceito Neuroevolutivo 

Fisioterapia 
Fonoaudiologia 
Terapia Ocupacional 

 
"... Nós não ensinamos movimentos, nós fazemos-lhes possíveis..." 
(Bobath, 1989). 

3 Guia - Reabilitação de Criança é Coisa Séria 



https://www.facebook.com/papoespecial/  :: @papoespecialoficial 

Bobath 
Conceito Neuroevolutivo 

® 
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O Conceito Neuroevolutivo Bobath® é uma abordagem terapêutica para a solução 
de problemas, avaliação e reabilitação de pacientes de todas as idades que 
apresentem distúrbios de controle postural, movimento e função, causados por 
danos do Sistema Nervoso Central. 
 
O Conceito Neuroevolutivo Bobath® é utilizado por fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais e fonoaudiólogos. O princípio do Conceito Bobath® consiste na 
inibição dos padrões reflexos anormais e a facilitação dos movimentos normais. 
 
O objetivo amplo do tratamento é melhorar a capacidade funcional do indivíduo. 
Para conseguir este objetivo é necessário dar ênfase à qualidade do movimento, 
usando o princípio da ciência do movimento. O processo de tratamento inclui a 
diminuição gradual da interferência direta do profissional, levando a um aumento 
da independência.  
 
O processo de intervenção se inicia com a avaliação e a solução do problema das 
necessidades funcionais do indivíduo. O tratamento se concentra em aumentar a 
função, utilizando as capacidades funcionais residuais. O manuseio terapêutico é 
uma estratégia que é utilizada para ajudar o indivíduo a conseguir objetivos 
funcionais.  
 
Os equipamentos mais utilizados neste conceito são: bola terapêutica, rolo, 
andador, espelho, entre outros. 
 
Para outras informações visite os sites e fanpages e amplie seu conhecimento. 
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Bobath 
Existem três instituições no Brasil que certificam os cursos de aperfeiçoamento em 
Conceito Neuroevolutivo Bobath®: 

Conceito Neuroevolutivo 

CNPJ 006.939.43/0001-02 
Telefone MInas Gerais: (31) 3282 5587  (31) 3293 2711 
Telefone Rio de Janeiro: (24) 2221 5799 
 
Esses cursos são PRESENCIAIS, tendo a maior parte da carga horária centrada na prática, com 
a avaliação de pacientes e aplicação das técnicas ensinadas.  
 
A carga horária do curso da ABDAN é de 280 horas. 
 
A presidente atual da ABDAN é a Helenice Soares de Lacerda, e a Dra. Monika Muller é a 
vice-presidente. 
 
Para confirmar a veracidade dos certificados, basta fazer contatos pelos telefones. 
 
http://cemm.net.br/  www.bobathbh.com. 
https://www.facebook.com/abdanconceitobobath 
 
Artigos: 
http://www.bobathbh.com.br/artigos-e-publicacoes/ 
http://cemm.net.br/artigos.php 

1 - ABDAN - Associação Brasileira de Abordagens Neurofuncionais  

® 
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Bobath 
Conceito Neuroevolutivo 

® 
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2 - ABRADIMENE - Associação Brasileira para o Desenvolvimento e Divulgação 

do Conceito Neuroevolutivo Bobath® (Neurofuncional) 

CNPJ 56.272.180/0001-15 
Telefone São Paulo (11) 5096-5255 ::  contato@abradimene.org.br 
 
Esses cursos são PRESENCIAIS, tendo a maior parte da carga horária centrada na prática, 
com a avaliação de pacientes e aplicação das técnicas ensinadas. 
 
A carga horária do curso da ABRADIMENE é de 285 horas. 
 
A presidente atual da ABRADIMENE é a Oacy Veronesi. 
 
Para confirmar a veracidade dos certificados, basta fazer contatos pelo email ou telefone. 
 
http://www.abradimene.org.br/ 
 
Artigos: 
http://www.abradimene.org.br/artigos.asp 
http://www.abradimene.org.br/familia.asp 
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Bobath 
Conceito Neuroevolutivo 

® 

Capítulo 1 7 Guia  - Reabilitação de Criança é Coisa Séria 

3 -ACONBOBATH BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE INSTRUTORES PEDIÁTRICOS DO 

CONCEITO BOBATH® 

Telefone: (13) 3225-2688 :: contato@aconbobath.com.br 
 
Esses cursos são PRESENCIAIS, tendo a maior parte da carga horária centrada na prática, 
com a avaliação de pacientes e aplicação das técnicas ensinadas. 
 
A carga horária do curso da ACONBOBATH é de 285 horas. 
 
Presidente: Maria Terezinha Baldessar Golineleo, fisioterapeuta /  CREFITO 2 / 3983-F 
http://lattes.cnpq.br/9943149245242703 
 
Vice-presidente administrativo-financeiro: Cláudia Regina Monteiro Alcântara de Torre, 
fisioterapeuta / CREFITO 3/ 2316 - F 
http://lattes.cnpq.br/9231193424828075 
 
Para confirmar a veracidade dos certificados, basta fazer contatos pelo email ou telefone. 
 
http://www.aconbobath.com.br 
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CME ® 

Fisioterapia 
 

 
"... todo cérebro possui um potencial de recuperação genético.... 
       ... buscamos respostas motoras automáticas ..." (Ramón Cuevas). 

8 

CuevasMedek ® 

Foto: Ramón Cuevas 
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CME   
Cuevas Medek  ® 

® 

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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CME   
Cuevas Medek  ® 

® 

Por Ramón Cuevas - Set/2018 
 
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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CME   
Cuevas Medek  ® 

® 

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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CME   
Cuevas Medek  ® 

® 

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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CME   
Cuevas Medek  ® 

® 

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 
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14 

Conceito Facilitação 
Neuromuscular 
Proprioceptiva KABAT ® 

Foto: Monica Cilento 

Proprioceptive 
Neuromuscular Facilitation 
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"..todo ser humano tem um potencial inexplorado dentre de si." 
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PNF   
Conceito Facilitação Neuromuscular 
Proprioceptiva KABAT  ® 

® 

Este método pode ser aplicado em crianças e adultos com disfunções neurológicas. 
 
Inicialmente desenvolvida por Kabat, e em sequência por Knott e Voss, a Facilitação Neuromuscular 
Proprioceptiva (FNP ou PNF) tem como objetivo permitir aos terapeutas analisar e avaliar o 
movimento do paciente, enquanto, ao mesmo tempo, facilita estratégias de movimentos funcionais 
mais eficientes. 
 
A FNP tem como princípios a estimulação dos proprioceptores para aumentar a demanda feita ao 
mecanismo neuromuscular, integrando técnicas manuais de alongamento e fortalecimento com 
princípios neurofisiológicos de indução sucessiva, inervação e inibição recíproca, além do fenômeno de 
irradiação. Desde o seu início, a FNP integrou, com sucesso, vários dos conceitos de intervenções 
contemporâneas em neuro-reabilitação. 
 
A FNP também inclui: aprendizagem motora e retenção funcional de atividades aprendidas com a 
repetição de uma demanda específica; o uso da progressão de desenvolvimento do comportamento 
motor, que permite aos pacientes criar e recriar estratégias de movimento funcional eficiente; e a 
análise biomecânica e comportamental do controle motor. Todas as atividades dentro da intervenção 
da FNP são direcionadas a um objetivo funcional e relacionadas ao ambiente no qual o objetivo deve 
ser alcançado. 
 
Os cursos são PRESENCIAIS e contam com quatro instrutores certificados no Brasil: Monica Cilento, 
José Vicente Martins, Leandro Giacometti e Paulo Moté. 
 
Para confirmar a validade dos certificados é necessário fazer contato com o instrutor que assinou o 
certificado. Os emails dos instrutores são: monica.cilento@ucp.br  :: josevicentepnf@terra.com.br :: 
legiaco@terra.com.br ::  paulofisiot@hotmail.com 
https://www.facebook.com/monicacilentopnf/ 
http://www.ipnfa.org/index.php/resources/50-national-contacts/south-america/brazil 


