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1.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A autismo é um transtorno complexo e multifatorial. Em 1943, Leo Kanner descreveu
em 11 crianças, um quadro caracterizado por estereotipias e ecolalias, isolamento extremo e
tendência a mesmice para o qual empregou o termo autismo (Kanner, 1943). Em 1944, Hans
Asperger em sua tese de doutorado, descreveu um quadro semelhante em 4 crianças
utilizando a mesma terminologia. Na década de 70, o autismo era entendido como uma
psicose e na nona edição da Classificação Internacional de Doenças foi classificado como
psicose da infância (CID-9, OMS, 1978). Entretanto, as alterações no conceito de autismo,
levaram ao entendimento da condição não como psicose, mas como um déficit cognitivo.
Essas alterações, refletiram no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais
(DSM) que em sua terceira edição definiu o autismo com os seguintes critérios diagnósticos:
incapacidade qualitativa na integração social recíproca, comunicação verbal e não verbal e
atividade imaginativa e repertório restrito de atividades e interesses (APA, 1980).
Ao longo dos anos, o conceito de autismo foi sendo aprimorado. O Transtorno do
Espectro Autista (F84.0) é uma nova classificação da quinta edição do DSM-5. Inserido na
categoria dos transtornos do neurodesenvolvimento, foram incluídos dentro do Transtorno do
Espectro Autista outras especificações do DSM-4 como o transtorno autista, transtorno global
do desenvolvimento sem outra especificação, síndrome de Asperger, transtorno de Rett e o
transtorno desintegrativo da infância. Na quinta edição decidiu-se por criar uma categoria
ampla, já que os transtornos citados possuíam características e sintomas parecidos que
diferiam muitas vezes em comprometimentos específicos e níveis de gravidade.
Segundo o DSM-5, o TEA caracteriza-se por déficits na comunicação e interação
social e padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Os déficits
persistentes na comunicação e interação social precisam estar presentes em múltiplos
contextos, conforme apresentação atual ou história prévia. Podem se caracterizar por déficits
na reciprocidade socioemocional, nos comportamentos comunicativos não verbais usados
para interagir socialmente, ou déficits para desenvolvimento, manutenção e compreensão de
relacionamentos. Já os padrões restritos e repetitivos de comportamento podem ser
caracterizados por uso repetitivo ou estereotipado de movimentos motores, objetos e da fala,
insistência nas mesmas coisas ou padrões ritualizados de comportamento, interesses fixos e
restritos e hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais (APA, 2013).
Déficits na comunicação e interação social e comportamentos restritos e repetitivos
podem variar quanto a seu nível de gravidade. O nível 1 é classificado como exigindo apoio, o
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2 como exigindo apoio substancial e o 3 como apoio muito substancial. Ou seja, quanto maior
o nível mais alto o grau de comprometimento. Além disso, pela abrangência da categoria,
devem ser descritos se há concomitantemente associação com comprometimento intelectual,
comprometimento da linguagem, catatonia, condição médica ou genética ou outro transtorno
do neurodesenvolvimento mental ou comportamental (APA, 2013).
O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) começou a monitorar
a prevalência de TEA em 1996. A prevalência estimada, foi de uma criança diagnosticada
com TEA para 150 crianças em 2002, para uma criança com TEA em 54 crianças em 2016.
No relatório mais recente, a estimativa de prevalência, revelou a taxa de uma criança com
diagnóstico de TEA para 44 crianças (CDC, Maenner et al., 2021).
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2. CARACTERÍSTICAS DO MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL®

O aumento da prevalência do autismo provavelmente está relacionado a uma série de
fatores como, mudanças no conceito de TEA, o diagnóstico precoce, o aumento de estudos,
entre outros (Fombonne, 2005). Esse aumento, intensificou a demanda por serviços
terapêuticos e educacionais efetivos.
Diante da extensa demanda, o Fisioterapeuta Renato Loffi criou em 2017 o Método de
Integração Global (MIG)®, que se refere ao processo sistemático de avaliação, psicoterapia,
reeducação e reabilitação no retardo psicomotor de crianças e adolescentes e jovens com TEA
e que preconiza a prática baseada em evidências.
Para isso, o MIG® possui um fluxograma para elaboração do raciocínio clínico (figura
1) composto pela anamnese e instrumentos de avaliação, sendo que a avaliação conta com a
participação da equipe interdisciplinar.
De forma geral, o raciocínio clínico proposto no fluxograma de avaliação do MIG®
envolve (1) o levantamento das necessidades e prioridades da criança e da família, (2) a
análise das atividades através dos constructos capacidade e desempenho, (3) a avaliação que
busca compreender potencialidades e dificuldades do individuo (4) compreender os fatores
contextuais relacionados ao ambiente que podem impactar as atividades e a participação. Este
último processo investiga o ambiente e a participação, sendo feito a partir da análise do
desempenho da criança. Por fim, através de tais informações, estabelece as metas adequadas
às necessidades e prioridades da criança/do jovem e sua família.
Ressalta-se que os testes e tarefas sugeridos pelo fluxograma do método objetivam um
protocolo mínimo de avaliação para a descrição do perfil de dificuldades e potencialidades do
sujeito e auxiliar no planejamento do plano individualizado de intervenção.
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Figura 01. Fluxograma do Método de Integração Global (MIG)®

LEGENDA: COPM: Canadian Occupational Performance Measure; PEDI CAT: Pediatric Evaluation of
Disability Inventory-Computer Adaptive Test; ADL-2: avaliação do desenvolvimento da linguagem; ABFW:
teste de linguagem infantil nas áreas de fonologia, vocabulário, fluência e pragmática; PROC: protocolo de
observação comportamental; CBCL: Child Behavior Checklist; Vineland-3: Escalas de Comportamento
Adaptativo Vineland; Snap: Questionário para avaliação dos sintomas do transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade e transtorno desafiador opositor; 9HPT: nine hole peg teste; BBT: box and blocks test; IAR:
Instrumento de avaliação do repertório básico para a alfabetização; TDE-II: Teste de desempenho escolar;
EOCA: Avaliação Psicopedagógica e a Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem;
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RAVEN: Matrizes Progressivas Coloridas de Raven; WISC IV: Escala Wechsler de Inteligência para Crianças;
EEP: escala de equilíbrio pediátrica; AMIOFE: Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial com Escores;
PAD PED:Avaliação Clínica Disfagia Pediátrica; CHIEF: Inventário de Fatores Ambientais do Hospital Craig;
CEDL: Engajamento da criança na vida diária – 2ª versão; GAS: goal attainment scale; Bayley-III: Escalas
Bayley de avaliação do desenvolvimento do bebê e da criança pequena; Perfil Sensorial 2; Bateria Tom:
Bateria de tarefas de teoria da mente: adaptação portuguesa da Theory of Mind Task Battery; Teoria da mente
avançada: Histórias Estranhas (Happé, 1994, adaptada para o contexto brasileiro por Velloso,2011); TGMD 2:
Test of Gross Motor Development; SRS-2: Escala de Responsividade Social; SSRS: Inventário de Habilidades
Sociais, Problemas de Comportamento e Competências acadêmicas para crianças.

2.1 Princípios do MIG® para o acompanhamento de crianças e jovens com TEA

As psicoterapias e reabilitações através do MIG® não consistem apenas no trabalho
conjunto por uma equipe interdisciplinar executado de forma intensiva, mas sim em um
processo sistemático de psicoterapias e reabilitação elaborado a partir das melhores evidências
científicas disponíveis na literatura e inclui: (1) o estabelecimento de metas colaborativas
entre os terapeutas e o paciente, proporcionando maior confiança da família com relação à
terapia proposta e melhores resultados, (2) técnicas de reabilitação efetivas, (3) tratamento
contínuo com equipe interdisciplinar composta por profissionais devidamente habilitados e
(4) suporte familiar.

2.1.1 Terapia Centrada na Família

A terapia centrada na família entende que a família é um fator central na intervenção,
sendo para a criança força vital para seu desenvolvimento geral (Serrano & Pereira, 2011).
Além de beneficiar diretamente a criança, a família é empoderada nesse processo para tomar
as melhores decisões acerca do seu filho e manejar o comportamento da criança. O uso do
estabelecimento de metas direcionadas à família de crianças com TEA, mostrou-se crítica
para aumentar a motivação da família, a adesão ao tratamento e melhorias de resultados
(Bellesheim et al., 2018).
As necessidades, desempenho e rotina da criança/do adolescente e sua família são
levantadas durante a anamnese com os cuidadores. O desempenho e satisfação com relação ao
desempenho ocupacional são avaliados através da Medida Canadense de Desempenho
Ocupacional (Canadian Occupational Performance Measure - COPM, Law et al., 2009) e as
metas são definidas em parceria com a família através da Escala de Aproximação de
Objetivos (Goal Attainmentl Scalling – GAS) e Método SMART (considerando que as metas
devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevante e temporalmente definidas)
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(Bovend’Eerdt et al., 2009; McDougall & Wright, 2009). Por meio da GAS-SMART também
é verificado se as metas traçadas foram alcançadas ou não. Dessa maneira, a motivação de
ganhos de funcionais no contexto da família é obtida e retroalimentada o tempo todo, visto
que o estabelecimento de metas colaborativas entre os terapeutas e o paciente podem resultar
em maior confiança e melhores resultados.

2.1.2 Interdisciplinaridade

O TEA é marcado por deficiências qualitativas na interação social, comunicação,
padrões de comportamentos e são frequentemente acompanhados por outras comorbidades. O
TEA é uma condição heterogênea do desenvolvimento e parece surgir de uma interação
complexa entre fatores genéticos e ambientais (Zablotsky et al., 2005). A condição pode
persistir por toda a vida, com grandes implicações para o indivíduo e a família, por isso é
necessária uma metodologia de tratamento integral interdisciplinar e que tenham como
coparticipação com mesmos objetivos baseados nas metas da família e das necessidades
individuais da criança.
O MIG® visualiza a criança como um todo, objetivando explorar e estimular todas as
suas habilidades e competências. Assim, como um método interdisciplinar utiliza-se a
fisioterapia, a psicologia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, mas igualmente o método
pode ser aplicado juntamente com outros profissionais: musicoterapeuta, psicopedagogo,
psicólogo, educador físico, nutricionista e psicomotricista de acordo com as demandas
individuais de cada criança. Terapias convencionais isoladas com objetivos desconexos
podem não alcançar e sanar todas as necessidades do paciente, e um programa integrado
específico para TEA como o MIG®, envolvendo diferentes profissionais visando objetivos
funcionais e específicos podem alcançar tais objetivos.

2.1.3 Treinamento meta-direcionado e baseado na Teoria de Aprendizagem
Motora

O treino meta-direcionado faz parte do MIG®, sendo realizado através de um treino
específico e consistente, composto pela tarefa a ser treinada e seu objetivo funcional. O
MIG® está estruturado baseado na Teoria da Aprendizagem, onde as tarefas são treinadas de
maneiras específicas e individualizadas e suas demandas de dificuldades aumentam de
11

maneira estruturadas e progressivas.
Inicialmente, a tarefa é estratificada e é treinada em ambiente fechado sem muita
influência e variabilidade externas. Posteriormente, com o desenvolvimento da criança, a
variabilidade externa da tarefa aumenta, bem como as demandas cognitivas e sensoriais. É
importante salientar que a estruturação do treino e o controle de estímulos são cruciais para o
ganho de mobilidade funcional, mudanças nas conexões cerebrais e principalmente na
adaptação da criança, visto que a criação de rotinas e horários reduzem o estresse, ansiedade,
aumentam a autoeficácia, autoestima e aprimoram o bem-estar psicossocial de crianças com
TEA (Lochbaum & Crews, 2003; Sowa & Meulenbroek, 2012).

2.1.4 Intensidade de Treino

A intensidade do treino, geralmente são 3-4 horas diárias por tempo determinado além
das práticas através de programas domiciliares. Linstead e colaboradores (2017) verificaram
que alta intensidade e duração foram preditores importantes nos ganhos positivos das
variáveis de tratamento, colocando o fator intensidade como um dos principais fatores de
sucesso para a intervenção. Uma meta-análise verificou que as melhoras de repostas
cognitivas, sensoriais e comportamentais advêm principalmente do fator “intensidade”
(Virués-ortega, 2010). A criança deve ser estimulada de diversas maneiras, diariamente, como
forma de retenção de aprendizagem e mudança de comportamento, principalmente nos
primeiros anos de vida. Salienta-se que a intensidade deve ser acordada com a equipe do
paciente a fim de alinhar o que seria ideal entre o estímulo da clínica e o estímulo por
orientação parental.

2.1.5 Suporte Parental e programa domiciliar e escolar

Os estudos apontam que famílias de crianças com TEA sofrem de uma sobrecarga
emocional. Uma revisão feita no Brasil mostrou que os principais fatores dessa sobrecarga
emocional são: postergação diagnóstica; dificuldade de lidar com o diagnóstico e com os
sintomas; acesso deficiente ao serviço de saúde e apoio social; escassez de atividades de lazer
e educacionais e situação financeira (Gomes et al., 2015). Por isso, a importância da criação
de um programa de intervenção para TEA dentro do contexto brasileiro.
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Landa e colaboradores (2018) salientam a importância crucial do suporte parental para
crianças com TEA. Esse suporte, por meio de grupos, e empoderamento de informações e
orientação de manejo com o paciente é essencial no tratamento efetivo para TEA para
promoverem melhor conexão, vínculo positivo e comunicação com seus filhos e assim
integrar a participação familiar no processo (Landa et al., 2018). Dar suporte aos pais com
apoio psicológico e com informações sobre manejo de comportamento da criança possibilita
que os pais aproveitem oportunidades do dia-a-dia para intervir ou auxiliar no processo de
intervenção.
O alicerce parental do MIG® estrutura-se na utilização dos programas domiciliares
por meio da utilização do aplicativo MIG+® onde os terapeutas conseguem direcionar o que
os pais devem treinar com a criança em casa e monitorar como estão realizando esse treino e
dar suporte parental sobre o que fazer em momentos desafiadores com a criança. Além disso,
o aplicativo pode promover o feedback em vídeos aos pais a fim de apoiar uma aprendizagem
quanto a interação social e sinais de comunicação. Outra aplicabilidade do aplicativo é o
suporte escolar para as crianças com TEA, alinhando os objetivos da família e as demandas
escolares e de aprendizagem da criança.

Figura 02. Tela inicial do aplicativo MIG+®
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2.1.6 Intervenção na comunicação e linguagem

Técnicas de promoção de interação social e comunicação, mesmo que alternativa, para
crianças com TEA são utilizadas no MIG®. Sabe-se que 25 a 30% das crianças com TEA não
conseguem adquirir o discurso sem direta intervenção. A linguagem é a base de alicerce da
interação social bem-sucedida e permite que as crianças comuniquem suas necessidades e
influenciem o ambiente em que vivem. A formação de vínculo e a conexão entre as pessoas
dependem da capacidade de se comunicar e influenciam diretamente na formação psicológica
e comportamental. A linguagem contribui para o engajamento com o ambiente, melhorando
as dificuldades educativas e diminuindo a probabilidade de isolamento social.
As habilidades de comunicação estão relacionadas a resultados positivos entre os
indivíduos com TEA, maiores capacidades de comunicação têm sido associadas a maior
probabilidade de emprego, entrar na universidade e vida independente. Howlin e
colaboradores (2004) avaliaram os desfechos adultos de 68 crianças com TEA e constataram
que a maioria dos participantes (83%) teve a habilidade linguística bem abaixo daqueles
considerados típicos. Estes indivíduos demonstraram fraca capacidade de comunicação,
comportamentos estereotipados, e interesses circunscritos, e maior dependência dos membros
da família e apoio à serviços. Assim, enfatizam que a capacidade de falar, mesmo algumas
palavras, nesta população é o "mais importante preditor de desfechos positivos, como redução
de sintomas relacionados ao autismo e aumento da socialização nos últimos anos" (Howlin et
al., 2004).
As habilidades verbais são um significativo preditor do desenvolvimento das relações
adaptativas e sociais de um indivíduo. Quando uma criança é incapaz de falar, sua capacidade
de articular suas necessidades, interagir no ambiente, e beneficiar da educação é
negativamente impactado. Tais problemas comportamentais, associados ao atraso da
linguagem, parecem persistir durante a infância, adolescência e idade adulta. Assim, atuar
precocemente com a fonoaudiologia na criança com TEA é de fundamental importância. As
técnicas utilizadas para intervenção da comunicação e da linguagem, bem como das outras
habilidades a serem desenvolvidas são descritas na tabela 1.
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2.1.7 Terapia Comportamental

Uma das características diagnósticas principais para TEA é o comprometimento nas
habilidades sociais (interação social recíproca), comportamento repetitivo e estereotipado
(dificuldade de transição, pensamento literal, interesse restritos) e dificuldades em habilidades
adaptativas (habilidades de vida, solução de problema, fazer escolhas). Além disso, há outras
demandas que exigem intervenção como ansiedade, distúrbios do sono e da alimentação,
transtornos de comportamento; potencial agressão dirigida a outros ou a si mesmo.
Atualmente, o MIG® segue duas linhas que são mais bem evidenciadas de resultados
na literatura: uma intervenção comportamental estruturada com treino intensivo e prática
repetitiva e outra linha contexto ambiental com foco na interação social e participação. A
primeira linha parece possuir um melhor efeito em crianças mais graves e mais velhas. As
vantagens são a alta aquisição de comportamentos e a facilidade de coleta e monitoramento
estruturado das tarefas. Nesse caso, essa linha terapêutica parece ser importante para alguns
pacientes e famílias que se beneficiam mais com estruturação de treino comportamental. A
segunda linha que o MIG® segue é a contexto-ambiental, onde a aprendizagem acontece em
um ambiente mais aberto, e o reforço tem relação com a tarefa e com o brincar da criança.
Com o intuito de fornecer conhecimento sobre quais serias as práticas baseadas em
evidências para o autismo a Cochrane Collaboration, realizou uma revisão sistemática onde
foram analisados estudos de intervenção no TEA de natureza comportamental,
desenvolvimental, clínica ou educacional (Steinbrenner et al., 2020). As intervenções do
MIG® são estruturadas nas práticas baseadas em evidências segundo a “Evidence-based
practices for children, youth, and young adults with Autism” que estabelece as melhores
intervenções para indivíduos com autismo. As práticas utilizadas pelo método estão descritas
abaixo, seguidas de algumas referências.
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Tabela 1. Intervenções utilizadas no MIG® de acordo com as práticas baseadas em evidências
Prática

Definição (Steinbrenner, 2020)

Referências adicionais

Organização de eventos ou circunstâncias que precedem atividade ou
Albert et al., 2012; Eilers & Hayes,
Intervenções baseadas no antecedente demanda, a fim de aumentar a ocorrência de comportamentos ou leva a
2015
redução de comportamentos desafiadores/inadequados.
Comunicação
aumentativa

alternativa

e

Intervenções usando ou ensinando o uso dos pictogramas de Boesch et al., 2013; Brady et al.,
treinamento MIG ® (comunicação não verbal) e sistemas de linguagem 2015; Carnett, Bravo, Waddington et
gestual.
al., 2017

Drahota et al., 2011; Hua et al.,
Comportamento cognitivo/estratégias Instrução sobre gerenciamento ou controle de processos cognitivos que
2012; Reaven et al., 2012; Vause et
instrucionais
reduzem a mudança no comportamento social e acadêmico.
al., 2017

Reforço
diferencial
comportamento incompatível

Instrução direta

Processo sistemático que aumenta o comportamento desejável ou reduz
comportamentos indesejáveis, fortalecendo está a) emitindo um
comportamento desejado específico que seja um comportamento
de
Laprime, Dittrich, 2014; Thompson,
indesejável, b) emitindo um comportamento fisicamente impossível de
Mclaughlin, Derby, 2011
executar enquanto exibe o comportamento indesejável, ou c) não
consequências positivas. Essas consequências podem ser fornecidas
quando o aluno/paciente está emitindo comportamento indesejável.

Abordagem sistemática do ensino usando pacote de instruções
sequenciadas. Enfatiza o diálogo do professor e aluno através de
Crowley, Mclaughlin, Kahn, 2013;
respostas em coro e independentes que possibilitam a correção
Flores & Ganz, 2007
sistemática e explicita de erros para promover aprendizagem e
generalização.
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Exercício e movimento

Intervenções que usam esforço físico, habilidades motoras
específicas/técnicas de movimento consciente para direcionar uma Pan et al , 2017
variedade de habilidades comportamentais.

Extinção

Remoção de consequências reforçadoras para comportamentos
Bui, Moore, Anderson, 2014
desafiadores para redução futura desses comportamentos.

Treino de Comunicação funcional

Conjunto de práticas que substituem um comportamento desafiador
que tem a função de comunicação por meios mais adequados e eficazes Artman-Meeker et al., 2017
de comunicação e habilidades comportamentais.

Modelação

demonstração de comportamentos alvo desejados que resultam na
Landa et al., 2011
aquisição desse repertório pelo aluno.

Intervenção naturalística

Deckers et al., 2016; Gianoumis,
Coleção de técnicas e estratégias incorporadas às atividades e rotinas
Seiverling,
Sturmey,
2012;
do dia a dia, no qual o aluno naturalmente é estimulado a desenvolver
Harjusola-Webb, Robbins, 2012;
habilidades e comportamento alvo
Solomon et al., 2014

Intervenção implementada pelos pais

Pais implementam intervenções com seus filhos e promovem sua
comunicação social entre outras habilidades, e diminuem Bearss et al., 2015
comportamentos desafiadores.

Intervenção na qual os pares promovem diretamente as relações sociais
das crianças com autismo entre outras habilidades e objetivos
Instrução e intervenção baseada em individuais de aprendizagem. O adulto organiza o contexto social
Gardner et al., 2014
pares
(como grupos de brincadeiras, e contatos sociais) e quando necessário
fornece suporte (por exemplo, fornece sugestões e reforço) às crianças
com autismo para que elas possam interagir com seus pares.
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Dicas

Ajuda verbal, gestual, ou física que possibilita ao aluno o suporte
Delmolino et al., 2013
necessário para ele adquirir ou se engajar no comportamento alvo.

Reforçamento

Aplicação de consequências após reposta e habilidade do paciente, que
Beaver et al., 2017
aumenta a probabilidade dessa resposta voltar a ocorrer.

Interrupção
resposta/redirecionamento

Introdução de uma dica, comentário ou outro distrator quando está
de ocorrendo um comportamento indesejável, o que faz com que o aluno
Casseella et al., 2011
mude o foco da sua atenção, o que resulta na redução desse
comportamento indesejável.

Automonitoramento

Instrução focada nos alunos que discriminam entre comportamentos
inapropriados, monitorando e registrando com precisão seus próprios Clemons et al., 2016; Crutchfield et
comportamentos e se recompensando por se comportar al., 2015
adequadamente.

Narrativas sociais

Intervenções que descrevem situações sociais para destacar
características relevantes de um comportamento alvo e oferece Chan et al., 2011
exemplos de resposta adequada.

Treino de habilidades sociais de suas Instrução individual ou em grupo projetada para ensinar aos alunos
Deckers et al., 2016
interações sociais.
maneiras de participar adequadamente e com êxito

Análise de tarefas

Processo no qual uma atividade ou comportamento é dividido em
pequenos passos gerenciáveis para avaliar e ensinar a habilidade.
Práticas com reforço, modelação com vídeo ou atraso de tempo são Parker; Kamps, 2011
frequentemente usadas para facilitar a aquisição de etapas ainda
menores.
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Instrução ou intervenção em que é característica central o uso da
Instruções e intervenções assistidas
Cheng, Huang, Yang,
tecnologia e ela é projetada e empregada para apoiar a aprendizagem
por tecnologia
Dickinson, Place, 2016
ou desempenho de um comportamento do aluno.

2015;

Atraso de tempo

Prática usada para diminuir sistematicamente o uso de avisos durante
atividade, usando um breve atraso entre a instrução e qualquer Akmanoglu, Kurt, Kapan, 2015
instrução ou aviso adicional.

Suportes visuais

Aparato visual que dá suporte para que ele possa se engajar em um
Duttlinger et al., 2013
comportamento desejado ou sem ajudas adicionais.

19

2.1.8 Enriquecimento Ambiental
O enriquecimento ambiental também faz parte do MIG®. De acordo com Reynolds e
colaboradores (2010), o enriquecimento ambiental favorece o processo de neuroplasticidade
(mecanismo de compensação neural estimulado pelas mudanças de estímulos ambientais) e
proporciona redução nos sintomas de autismo em modelos animais para o TEA. Esse
princípio se baseia no fato de enriquecer pelo menos um aspecto do contexto da criança
(motor, sensorial, cognitivo ou social), proporcionando exploração ativa e voluntária de um
ambiente complexo e variável com alto teor motivacional. Aronoff, Hillyer e Leon (2016)
evidenciaram a efetividade do tratamento por enriquecimento de ambiente em crianças com
TEA, proporcionando ganhos para uma ampla gama de sintomas nessas crianças, incluindo
aprendizado, memória, ansiedade, atenção, habilidades motoras, alimentação, sono,
processamento

sensorial,

autoconsciência,

comunicação,

habilidades

sociais,

e

comportamentos e mudanças bruscas de humor. Woo e Leon (2013) realizaram um estudo
randomizado controlado comparando a utilização de protocolo de estímulo de enriquecimento
sensório-motor diário com as crianças com TEA e a não utilização de nenhum elemento de
enriquecimento ambiental. Os autores verificaram melhora do nível de severidade pela
Childhood Autism Rating Scale (CARS), ou Escala de Avaliação do Autismo na Infância,
melhora da cognição no grupo que realizou o protocolo de enriquecimento ambiental.
Para proporcionar o enriquecimento ambiental em suas intervenções, o MIG® conta
com estruturação exclusiva: a Cidade do Amanhã® (figura 03) e protocolos de variação
ambiental (figura 04). A Cidade do Amanhã® possui ambientes lúdicos e atrativos que visam
favorecer o interesse da criança/do adolescente em interagir com este ambiente para que tenha
interesse em executar de forma ativa as atividades propostas, proporcionando a estimulação
sensorial, a movimentação ativa, a comunicação e a cognição. A Cidade do Amanhã® é
composta pelos espaços:

a.

Espaço exoesqueleto: espaço para armazenamento e montagem dos

exoesqueletos MIG FLEX®.
b.

Espaço AVD e ATPs: composta pelas unidades de treinamento casa, mercado e

escola, possui como objetivo trabalhar atividades de vida diária e atividades de
trabalho produtivo. A casa possui cenário do quarto, banheiro e cozinha, e produtos
específicos. O mercado possui prateleiras, balcão, caixa registradora, dinheiro de
papel e produtos. A escola contém mesa, cadeira, tampo de chão e produtos
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pedagógicos. Todos os móveis das unidades são multifuncionais e baseados na
perspectiva de percepção e ação, fornecendo dicas sensoriais. As três unidades
possibilitam trabalhar a coordenação motora, estimulação sensorial, habilidades
cognitivas, socialização, cuidado com o ambiente, transferência e mobilidade,
habilidades bimanuais, rotina, entre outros.
c.

Espaço fitness: espaço para convívio com os pares e estimulação do exercício e

movimento. Composto por brinquedos e cenário de jogos (como futebol e basquete)
para proporcionar a socialização, a estimulação da coordenação motora, mobilidade
funcional, condicionamento cardiorrespiratório e treinamento de força.
d.

Sala baby: espaço voltado para a intervenção precoce. Conta com mobiliário

preparado para receber bebês com diferentes possibilidades de intervenção. Objetiva
desenvolver coordenação motora, contato visual, integração de informações,
percepção de estímulos, entre outros.
e.

Salas de controle estimulatório, instabilidade controlada, fixação e ginásio de

regras sociais: espaços para trabalhar a redução de distratores, atividades de foco e
atenção, práticas contexto-ambientais, graduação de atividades para total
independência, socialização e atividades em pares.

Os protocolos de variação ambiental consistem em materiais enviados mensalmente
para a clínica homologada ao MIG®, com o objetivo de reduzir a padronização ambiental,
promover imprevisibilidade, aprendizagem motora e estimulação cognitiva e sensorial. Os
protocolos de variação ambiental são compostos por móbiles, painéis e tapetes com histórias
sociais, análise de tarefa e suportes visuais sobre atividades, e por atividades de préalfabetização, alfabetização, coordenação motora fina, estimulação cognitiva e comunicação
aumentativa e alternativa. Os protocolos também são produzidos visando atender às
necessidades de crianças e adolescentes com baixa visão.
A Cidade do Amanhã® e os protocolos de variação ambiental possuem ainda doze
mascotes que compõem os cenários e atividades, sendo facilitadores do processo de interação
com o ambiente. Além disso, através dos mascotes e do gradativo compartilhamento do
espaço com outras crianças e jovens em atendimento, as atividades e cenários da Cidade do
Amanhã® e dos protocolos de variação ambiental visam ainda o desenvolvimento de: (1)
competências socioemocionais, estimulando a imaginação criativa e interesses artísticos, (2)
habilidades de auto-gestão (determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade),
(3) extroversão ou engajamento com os outros (iniciativa social, assertividade e entusiasmo),
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(4) amabilidade (empatia, respeito e confiança) e (5) estabilidade ou resiliência emocional
(autoconfiança, tolerância ao estresse e à frustração).

Figura 03. Cidade do Amanhã®
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Figura 04. Exemplos de protocolos de variação ambiental e participação das mascotes

2.1.9 Veste terapêutica específica para o TEA

O exoesqueleto flexível baseado nas linhas miofasciais e padrões geométricos gerais é
um produto de tecnologia assistida que se baseia nos trilhos anatômicos das fáscias
musculares, com ênfase na ativação dos músculos estabilizadores centrais (INPI nº BR
102018009935-3ª 2). Sabe-se que o sistema musculoesquelético possui extensivas conexões
entre músculos, cápsulas e ligamentos, nas quais proporcionam a existência de uma força de
transmissão miofascial, de forma contínua. A arquitetura do sistema esquelético proporciona
compressão ao complexo miofascial. A tensegridade, ou seja, a tensão e compressão que
mantem a integridade do sistema gera uma estabilidade auto-organizada, permitindo lidar com
vários níveis de tensão/compressão com certos graus de flexibilidade e aplicar a transferência
de forças de um local para toda estrutura.

Assim, cada criança possui o seu próprio
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exoesqueleto, que sofre pequenos ajustes a cada número de sessões de maneira a otimizar a
postura, sem restringir o seu movimento, proporcionando ferramentas para melhor lidar com
os desafios da tarefa e do ambiente.
Há evidências de que crianças com TEA, tem dificuldade para resolução de tarefas,
devido aos comprometimentos na construção do modelo interno (aprendizagem neurosensório-motora); dependem muito mais das informações proprioceptivas e táteis do que
crianças típicas (Marko et al., 2015). Os déficits sensório-motores são comuns em crianças
com TEA (Mosconi et.al., 2015). Os déficits incluem: diminuição da capacidade de controle
postural, má coordenação dos membros superiores e inferiores ao alcance e caminhada e
diminuição do controle antecipatório de comportamentos motores (Hannant, Tavassoli e
Cassidy, 2016). Ao longo do desenvolvimento do TEA, as atividades motoras grossas,
incluindo caminhar, pular e correr podem estar alteradas. O controle postural é uma
habilidade motora básica, essencial para estabilizar a direção do tronco e realizar os
movimentos dos membros superiores e inferiores.
Os indivíduos com TEA são menos estáveis do que os controles em desenvolvimento
típico durante a posição em pé e mostram déficits de controle postural mais graves, incluindo
aumento da oscilação postural, quando a informação de feedback sensorial é ocluída ou
removida (Kohen-Raz, Volkmar e Cohen 1992). Além disso, a estabilidade postural de
crianças com TEA apresenta-se reduzida e parece interferir no desenvolvimento das
habilidades motoras finas e na capacidade de coordenar o comportamento durante a interação
social (Hannant, Tavassoli e Cassidy, 2016).
Assim, acredita-se que o exoesqueleto desenvolvido possa oferecer esse suporte tátilproprioceptivo e assim, facilitar o processo de normalização de estímulos sensoriais e seus
processos na aprendizagem de habilidades.

Figura 05. Exoesqueleto MIG FLEX®
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3. DIRETRIZES

PARA

A

APLICAÇÃO

DO

MIG®

DURANTE

A

INTERVENÇÃO

A aplicação do MIG® segue as seguintes diretrizes:

1)

Realização do atendimento através do MIG® em clínicas homologadas pela TREINI

Biotecnologia e TREINITEC LTDA.

2)

O atendimento possui os seguintes componentes exclusivos:

a.

Cidade do Amanhã® (Método de Integração Global – MIG®): composta por

ambientes, móveis e materiais baseados na perspectiva de percepção-ação,
respeitando o princípio de enriquecimento e variação ambiental, bem como práticas
estruturadas de aprendizagem motora, abrangendo: (1) Espaço exoesqueleto, (2)
Espaço atividade de vida diária e de trabalho produtivo (composto pelas unidades
casa, mercado e escola), (3) Espaço fitness, (4) Sala baby, (5) sala de controle
estimulatório, (6) sala de instabilidade controlada, (7) sala de fixação e (8) ginásio de
regras sociais.

b.

Protocolo de variação ambiental (Método de Integração Global – MIG®)

dotado de recursos/produtos para estimulação psicopedagógica, fonoaudiológica e
terapêutica ocupacional.

c.

Aplicativo MIG+® que permite o monitoramento e registra as avaliações/testes

realizados, o aumento da intensidade do treinamento fora de clínica (programas
domiciliares), além da supervisão oferecida pela equipe de consultores e autor do
método para as crianças e adolescentes com diagnóstico de TEA.

d.

Exoesqueleto MIG FLEX®, baseados nos trilhos miofasciais e padrões

geométricos gerais, com o objetivo de proporcionar alinhamento postural e
aprimoramento da transmissão de forças através das linhas miofasciais.
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e.

Equipe interdisciplinar (composta por: Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional,

Fonoaudiólogo, Psicólogo, Musicoterapeuta, Psicopedagogo, Educador Físico,
Nutricionista e Psicomotricista) capacitada e atualizada anualmente para seguir as
diretrizes exclusivas ao MIG®.
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4. CONCLUSÃO
Acreditamos que terapias convencionais isoladas não integram todas as características
citadas. Somente um programa integrado específico para TEA como o MIG®, envolvendo
diferentes profissionais, visando objetivos funcionais e específicos para a criança e sua
família, oferecendo suporte aos pais e cuidadores, podem oferecer o melhor tratamento com
evidência científica.
Esta proposta de intervenção visa melhores resultados no bem-estar social, na
diminuição do estresse e ansiedade, aumento da autoestima, e ainda favorecem a diminuição
de movimentos estereotipados com melhora da atenção, desempenho de tarefas cognitivas,
habilidades de comunicação e diminuição de comportamentos auto-prejudiciais.
Além disso, o MIG® conta ainda com ambientes e elementos produzidos de maneira
que intencionalmente se interliguem, novamente respeitando o princípio de enriquecimento e
variação ambiental e práticas estruturadas de aprendizagem motora compostos pela cidade do
amanhã. As características supracitadas proporcionarão benefícios ao paciente e à sua família,
e justificam a importância do MIG®.
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