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1 CONTEXTUALIZAÇÃO
Nas últimas décadas as ações e os cuidados em saúde vêm sendo pautados pelo
modelo biopsicossocial de deficiência e doença, o que resultou em um processo de
mudança na abordagem de cuidados em saúde da população. O modelo biopsicossocial
atende ao indivíduo como um todo, apresentando uma visão ampla que abrange as
diferentes perspectivas da saúde: biológica, individual e social (OMS, 2003).
Ao aplicar esse modelo, os profissionais da área da saúde envolvidos no
processo de reeducação e reabilitação neurológica devem identificar não apenas as
deficiências, as limitações de atividades e as restrições na participação que restringem o
que o indivíduo deseja ou precisa fazer, mas identificar também as atividades que ele é
capaz de realizar. Com base nesse modelo, a equipe envolvida nos cuidados à saúde visa
ao aprimoramento da qualidade de vida e ao incentivo à prática de atividades
funcionais.
Nesse contexto, resultados de estudos científicos e a crescente atualização acerca
de conhecimentos sobre a fisiologia humana, controle motor, plasticidade do sistema
nervoso central e as respostas de diversos órgãos e sistemas aos estímulos ambientais,
vem favorecendo o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas capazes de
promover uma reabilitação cada vez mais abrangente.
Particularmente na área da neuropediatria, o desenvolvimento de pesquisas sobre
neuroplasticidade mostra que durante o desenvolvimento do córtex cerebral em crianças
é possível verificar um intenso processo de sinaptogênese, o qual contribui para a
plasticidade cortical fornecendo um excesso de sinapses que podem ser selecionadas
com base na experiência adquirida pela criança (Huttenlocher & Dabholkar, 1997).
Sabe-se ainda que as conexões não utilizadas são podadas, enquanto as sinapses mais
estáveis representam aquelas com maior conexão funcional (Chechilk et al., 1999;
Schlaggar et al., 1993). Assim, a partir da interação entre os fatores genéticos e as
experiências ambientais, as sinapses são aprimoradas.
Além disso, a partir de avanços nos estudos das neurociências, da biomecânica e
do comportamento de percepção e ação, novas teorias foram propostas, fornecendo uma
perspectiva de que o controle motor e o desenvolvimento motor sofrem influências da
experiência e da percepção do ambiente (Hadders-Algra, 2010; Hadders-Algra, 2018;
Smith & Thelen, 2003; Thelen, 1995). De acordo com as perspectivas teóricas mais
atuais, não é possível compreender o controle neural do movimento sem uma
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compreensão também das características do sistema que está se movendo e das forças
externas e internas que atuam nele (Shumway-Cook & Woollacott, 2007).
Assim,

a

intervenção

para

crianças

e

adolescentes

com

disfunções

neuropsicomotoras deve se basear nestes princípios do aprendizado e recuperação
motora. Revisões sistemáticas sobre intervenções em crianças e jovens com disfunções
neuropsicomotoras, como Paralisia Cerebral ou Hipotonia Central, reportaram a eficácia
de intervenções que envolvem a prática intensiva, feedback aumentado, repetição,
motivação e engajamento da criança, associados ao uso de tarefas orientadas para
objetivos específicos (Jackman et al., 2021; Novak et al., 2013; Novak et al., 2020;
Paleg et al., 2019; Paleg et al., 2018).
Apesar do avanço nas pesquisas, verifica-se uma grande dificuldade para
implementação da prática baseada em evidências na prática clínica dos diferentes
profissionais envolvidos no processo de reeducação e reabilitação neurológica de
crianças e adolescentes com disfunções neuropsicomotoras.
Além disso, alguns problemas podem ser encontrados nas clínicas e centros de
reabilitação: a excessiva padronização ambiental, baixo volume de treinamento e
deficiências na comunicação entre os profissionais e entre as famílias e os profissionais,
além da deficiência no controle dos graus de liberdade. Diante da necessidade da
integração entre o conhecimento acadêmico-científico e a prática clínica, assim como da
melhoria dos serviços prestados para as crianças e adolescentes com disfunções
neuropsicomotoras e suas famílias, surgiu o Método TREINI®.
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2 CARACTERÍSTICAS DO MÉTODO TREINI®

O Método TREINI®, criado em 2010 pelo Fisioterapeuta Renato Loffi, é
destinado ao processo de Reeducação e Reabilitação Neurológica de crianças e
adolescentes com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Trata-se de um
programa de treinamento intensivo baseado no modelo biopsicossocial de
funcionalidade e incapacidade, desenvolvido no Brasil, com os seguintes objetivos: (1)
facilitar a participação plena e efetiva, (2) aumentar a funcionalidade e (3) reduzir os
impactos negativos na estrutura e função corporal de adolescentes com atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor.
As técnicas de reeducação e reabilitação neurológica intensiva oferecidas pelo
Método TREINI® são indicadas para bebês, crianças e adolescentes com paralisia
cerebral, síndrome de Down, lesão medular, traumatismo cranioencefálico, acidente
vascular cerebral e espinha bífida. A presença de uma luxação ou subluxação de quadril
com percentil de migração superior a 50%, escolioses com ângulo de Cobb superior a
45º, osteoporose (T-score = - 2,5 DP) e distrofias musculares são contraindicações
absolutas ao Método TREINI®. Quadros bacterianos e virais, lesões de pele (úlceras de
decúbito), epilepsia de difícil controle, instabilidade cardiovascular, diabetes não
controlada, disfunções vasculares, pressão arterial elevada e subluxação de quadril com
percentil de migração entre 30 a 49% são condições em que devem ser tomadas
precauções para a reeducação e reabilitação neurológica intensiva oferecida pelo
Método TREINI®, sendo consideradas contraindicações relativas, com indicação
mediante avaliação e parecer médico.
A intervenção oferecida pelo Método TREINI® se refere a uma abordagem
específica, que utiliza um conjunto de procedimentos de reabilitação e reeducação para
crianças e adolescentes com disfunções neuropsicomotoras realizadas em ambiente
enriquecido e com oferta de variação ambiental, aliadas ao uso de um exoesqueleto
flexível baseado nas linhas miofasciais e padrões geométricos gerais (exclusivo ao
Método TREINI®) e aplicativo Treini+®.
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2.1 Princípios do Método TREINI® para a reeducação e reabilitação neurológica

Todas as técnicas e práticas de reeducação e reabilitação neurológica
empregadas no Método TREINI® são comprovadas cientificamente (terapia centrada na
família, treino direcionado ao objetivo e treino específico da tarefa, enriquecimento
ambiental, intensidade do treino e programas domiciliares). Tais técnicas e práticas são
consideradas os princípios da reeducação e reabilitação neurológica através do Método
TREINI® e estão detalhadas nos tópicos a seguir:

2.1.1 Terapia centrada na família

A terapia centrada na família consiste no envolvimento dos pais e demais
membros da família na identificação das deficiências ou impedimentos pela criança,
bem como sua colaboração no plano de intervenção. Consiste em uma abordagem que
visa fornecer serviços para crianças e adolescentes com necessidades especiais. De
acordo com Law e colaboradores (1998) o serviço centrado na família é uma filosofia e
método de prestação de serviços que (1) reconhece os pais como especialistas nas
necessidades de seus filhos, (2) promove a parceria entre os pais e os prestadores de
serviços e (3) apoia o papel da família na tomada de decisão sobre os serviços para seu
filho.
Assim, as intervenções propostas incluem informações e sessões educacionais,
definições de metas específicas pela família, além de suporte psicológico e emocional.
A literatura aponta que tais intervenções diminuem as taxas de depressão do principal
cuidador, proporcionam maior participação dos pais com relação às adaptações do
ambiente e/ou tarefas para aumentar a funcionalidade da criança, melhoram a satisfação
com o cuidado e a qualidade de vida relacionada à saúde, promovem uma participação
mais ativa na sociedade e, de modo geral, proporcionam uma dinâmica familiar mais
adequada (Baker et al., 2012; Bamm & Rosembaum, 2008).
No Método TREINI® as necessidades, desempenho e rotina da criança/do
adolescente e sua família são levantadas durante a anamnese, o desempenho e satisfação
com relação ao desempenho ocupacional são avaliados através da Medida Canadense de
Desemepenho Ocupacional (Canadian Occupational Performance Measure - COPM,
Law et al., 2009) e as metas são definidas em parceria com a família através da Escala
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de Aproximação de Objetivos (Goal Attainmentl Scalling – GAS) e Método SMART
(considerando que as metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevante
e temporalmente definidas) (Bovend’Eerdt et al., 2009; McDougall & Wright, 2009).
Por meio da GAS-SMART também é verificado se as metas traçadas foram alcançadas
ou não.
Além do estabelecimento de metas compartilhadas, o processo de planejamento
e implementação também são compartilhados. Para a implementação compartilhada, o
Método TREINI® fornece ainda, através do aplicativo TREINI+®, suporte para a
prática regular das atividades que são significativas para a criança/o jovem e sua família
no ambiente domiciliar e comunitário em que vive (ver seção 2.1.5). Assim, a família e
os terapeutas trabalham juntos o plano de intervenção, de acordo com a rotina da
criança/do jovem e sua família.

2.1.2 Treino específico da tarefa e treino direcionado ao objetivo

Considerado um dos pilares da reabilitação pediátrica, o treino específico da
tarefa utiliza de conceitos de aprendizagem motora com o objetivo de promover a
melhora no desempenho das tarefas por meio da repetição e direcionado a objetivos
funcionais. São praticadas tarefas motoras específicas ao contexto, com fornecimento de
alguma forma de feedback (Bayona et al., 2005; Hubbard et al., 2009; Ko et al., 2020).
O treino específico da tarefa requer a exploração e seleção de movimentos a fim de
encontrar soluções para realizar tarefas, sendo necessário, em algumas ocasiões,
adaptações no ambiente (Ko et al., 2020).
Ainda visando à melhora da funcionalidade, o treino direcionado ao objetivo
consiste no planejamento de oportunidades variáveis para a prática de tarefas cotidianas
relacionadas às metas da criança e da família. O treino direcionado ao objetivo oferece
atividades individualizadas que devem desafiar o potencial de aprendizagem da criança
(Löwing et al., 2010). Ao avaliar a meta, a criança/o adolescente pode praticar a
habilidade com grau de dificuldade gradualmente crescente, favorecendo a melhora da
função motora grossa e da função manual de crianças com paralisia cerebral, por
exemplo (Novak et al., 2020).
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2.1.3 Enriquecimento ambiental

Estudos com animais demonstraram a efetividade de ambientes enriquecidos
na recuperação estrutural e química do cérebro após lesão (Nithianantharajah &
Hannan, 2006; Van Praag et al., 2000). De acordo com os autores, os efeitos incluem
aspectos da memória e da função motora (Nithianantharajah & Hannan, 2006; Van
Praag et al., 2000). Um ambiente enriquecido é definido como um ambiente que facilita
a estimulação cognitiva, motora e sensorial aprimorada (Morgan et al., 2013). Os
resultados de estudos com crianças com lesão cerebral também vem sendo promissores
(Morgan et al., 2013). De acordo com Morgan et al. (2013), o enriquecimento ambiental
favorece o processo de neuroplasticidade e proporciona recuperação funcional em níveis
ótimos.
Embora não haja parâmetros acordados para o enriquecimento, os estudos
normalmente incluem altos níveis de complexidade e variabilidade com arranjo de
brinquedos e plataformas sendo trocados em poucos dias para promover o aprendizado
motor e a memória. Além disso, o envolvimento do participante com o ambiente é ativo
e lúdico. Desta forma, o ambiente proporciona motivação à execução da atividade
proposta (Sale et al., 2009).
Para proporcionar o enriquecimento ambiental em suas intervenções, o
Método TREINI® conta com estruturação exclusiva: a Cidade do Amanhã® (figura 01)
e protocolos de variação ambiental (figura 02). 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 BABY FLEX®, TREINI FLEX® e TREINI EXOFLEX®.
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 possuí prateleiras, caixa, balcão e
produtos. A escola contém mesa, cadeira, tampo para chão e produtos
11

pedagógicos. Os móveis utilizados na casa, mercado e escola são
multifuncionais 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 Método TREINI®, 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 pré-alfabetização, 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 das 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
12

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), (4) amabilidade (empatia,
respeito e confiança) e (5) estabilidade ou resiliência emocional (autoconfiança,
tolerância ao estresse e à frustração).
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Figura 01. Cidade do Amanhã®

Figura 02. Exemplos de protocolos de variação ambiental e participação das mascotes

2.1.4 Treinamento intensivo

As estratégias de intervenções que abrangem o treinamento intensivo foram
inicialmente desenvolvidas para a reabilitação do membro superior acometido na
paralisia cerebral unilateral (Charles et al., 2006). Alguns exemplos muito citados na
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literatura são a terapia por contensão induzida (constraint-induced movement therapy,
CIMT), treino bimanual intensivo (hand-arm bimanual intensive therapy, HABIT) e o
treino bimanual intensivo incluindo os membros inferiores (Hand-arm bimanual
intensive therapy including lower extremities, HABIT-ILE) (Bleyenheuft & Gordon,
2014; Charles et al., 2006; Gordon et al., 2007). Estudos apontam a eficácia das terapias
supracitadas (CIMT, HABIT e HABIT-ILE), bem como do treino de marcha intensivo
(Johnston et al., 2011).
Essas terapias são baseadas nos princípios de aprendizagem motora
(especificidade da prática, tipos de prática, feedback) e aplicam princípios de
neuroplasticidade em blocos de treinamento intensivo (Bleyenheuft et al., 2015;
Bleyenheuft et al., 2016). A aplicação de programas de treinamento intensivo em
crianças e adolescentes com disfunções neuropsicomotoras tem sido cada vez mais
recomendado, sendo considerada uma das estratégias adotadas para alcançar a melhora
da funcionalidade, atingindo os objetivos da família e da criança. Não há consenso na
literatura sobre o conceito de treino intensivo (Cope & Mohn-Johnsen, 2017). Alguns
autores consideram como intensivos os tratamentos com no mínimo três sessões por
semana, com duração de uma hora cada (3 horas semanais), enquanto outros autores
consideram o treino intensivo quando se tem em média 15 horas semanais, num total de
60-90 horas mensais. O Método TREINI® recomenda que o treinamento seja realizado
por 3 a 4 horas diárias, incluindo ou não os programas domiciliares (ver seção 2.1.5).
No entanto, esse número de horas deve ser acordado com toda a equipe envolvida no
processo de reabilitação e de acordo com as possibilidades da família.

2.1.5 Programas domiciliares

Os programas domiciliares representam uma forma de prestação de serviços,
utilizados como uma estratégia para aumentar a dosagem da intervenção, permitindo a
prática repetitiva de intervenções efetivas. Por meio da prática regular em casa é
possível maximizar os resultados desejados pela criança e por sua família (Novak &
Berry, 2014). Assim, os programas domiciliares mostram-se efetivos quando utilizados
em intervenções baseadas em evidências.
Neste contexto, o modelo de prestação de serviços do Método TREINI® busca,
paralelamente a abordagem centrada na família, a integração das diferentes terapias
oferecidas no ambiente clínico às rotinas e ambientes naturais da criança/do
15

adolescente. Para privilegiar o contexto natural à criança/ao adolescente e aos
pais/responsáveis, bem como estimular o envolvimento da família no processo de
reeducação e reabilitação neurológica, o Método TREINI® fornece suporte e medeia a
prática regular das atividades que são significativas para a criança/o jovem e sua família
através do aplicativo TREINI+® (figura 03).

Figura 03. Apresentação do aplicativo TREINI+®

O aplicativo TREINI+® favorece a execução de programas domiciliares ao
proporcionar uma ferramenta para que os terapeutas orientem a família no processo de
integração das atividades realizadas na clínica ao ambiente domiciliar, podendo ser
expandido ainda aos ambientes em que a criança/o jovem possam conviver (como
escolas, parques e praças, por exemplo). Além disso, permite que a família insira vídeos
ou fotos da criança/do jovem executando as atividades em seus ambientes naturais,
possibilitando que a equipe interdisciplinar envolvida no processo possa observar o
ambiente e o comportamento da criança/do jovem em atividades significativas para
ela/ele e sua família.

2.1.6 Exoesqueletos flexíveis baseados nas linhas miofasciais e padrões geométricos
gerais: BABY FLEX®, TREINI FLEX® e TREINI EXOFLEX®

Os exoesqueletos BABY FLEX®, TREINI FLEX® e TREINI EXOFLEX® são
produtos de tecnologia assistiva, cadastrados na ANVISA (nº 81742910002; Loffi,
2019), baseados nos meridianos miofasciais (ou trilhos anatômicos - Myers, 2011).
Sabe-se que o sistema musculoesquelético possui extensivas conexões entre
músculos, cápsulas e ligamentos, as quais proporcionam a existência de um sistema de
16

transmissão de forças miofasciais, de forma contínua (Carvalhais et al., 2013). Os
exoesqueletos BABY FLEX®, TREINI FLEX® e TREINI EXOFLEX® foram
desenvolvidos em conformidade a este sistema de transmissão de forças, visando
estimular, a partir de ajustes no sistema de âncoras e elásticos, e de forma
individualizada, os

meridianos

miofasciais.

São compostos

por uma veste

confeccionada em tecido leve, termo regulável e confortável, e elásticos interconectados
ancorados a pontos de fixação (nodos), formando vias de transmissão de força que
permitem a distribuição de tensão ao longo de todo o exoesqueleto.
De modo geral, os exoesqueletos BABY FLEX®, TREINI FLEX® e TREINI
EXOFLEX® (demonstrados na figura 04) objetivam fornecer suporte externo ao
sistema musculoesquelético de forma a facilitar a estabilidade do core, a transmissão de
forças através das linhas miofasciais e as correções posturais da criança, sem restringir o
seu movimento. Como a postura e o movimento são favorecidos pela veste, que fornece
estabilidade através do conceito da biotensegridade, os exoesqueletos BABY FLEX®,
TREINI FLEX® e TREINI EXOFLEX® são ferramentas que favorecem a
funcionalidade, visando autonomia e independência durante o treinamento das
atividades propostas na intervenção.

Figura 04. Exoesqueletos BABY FLEX®, TREINI EXOFLEX® e TREINI FLEX®

É importante ressaltar que cada criança ou adolescente em processo de
reeducação e reabilitação neurológica pelo Método TREINI® possui o seu próprio
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exoesqueleto, que sofre pequenos ajustes a cada número de sessões de maneira a
aperfeiçoar a postura, sem restringir o seu movimento, facilitando a interação entre o
indivíduo que o utiliza e a tarefa que está realizando e/ou ambiente em que está inserido.

2.2 Linhas de intervenção do Método TREINI®

O Método TREINI® é subdividido em duas linhas de intervenção: o TREINI 0.7
Baby® e o TREINI 7®. O Método TREINI 0.7 Baby® possui ênfase na intervenção
precoce, englobando desde a avaliação e acompanhamento de bebês com características
atípicas de desenvolvimento neuropsicomotor a partir de 96 horas de vida até a
intervenção terapêutica interdisciplinar a partir do 4º até o 24º mês de vida. Em
continuidade a este processo1, o Método TREINI 7® representa um processo
sistemático de avaliação e raciocínio clínico para a intervenção interdisciplinar de
crianças e adolescentes (a partir de 25 meses de vida aos 18 anos) com alterações no
desenvolvimento neuropsicomotor.

2.2.1 Método TREINI 0.7 Baby®

O Método TREINI 0.7 Baby® tem como objetivos: (1) detectar precocemente e
de forma precisa possíveis alterações neurológicas e motoras e (2) garantir o acesso
precoce à intervenção específica para a condição de saúde de forma a minimizar seus
impactos ao longo do desenvolvimento e otimizar a neuroplasticidade e função.
Conforme demonstrado na Figura 05, a detecção precoce oferecida pelo Método
TREINI 0.7 Baby® conta com um levantamento de fatores de risco biológicos (pré, peri
e pós-natais) e risco psicossociais/ambientais através da anamnese interdisciplinar, bem
como uma avaliação neurológica e um teste de triagem sobre o desenvolvimento motor
grosso. Os instrumentos recomendados possuem alta sensibilidade para paralisia
cerebral e predição sobre o desenvolvimento motor normal (Novak et al., 2017) e por
isso foram incluídos no processo de avaliação e follow-up pelo Método TREINI 0.7
Baby®.

1

Bebês que iniciaram a intervenção precoce através do Método Treini 0.7 Baby®, caso tenham
indicação prescrita pelo Médico ou Fisioterapeuta, devem continuar o tratamento através do
Método Treini 7®.
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Após a avaliação inicial, de acordo com os resultados obtidos, pode ser dado
início ao monitoramento e/ou ao processo de intervenção precoce. Antes da intervenção
é realizada uma avaliação do desenvolvimento da criança. A partir dos resultados, os
objetivos terapêuticos são discutidos com a família e as metas são estabelecidas,
considerando as necessidades e prioridades da criança e de sua família.
A intervenção proporcionada pelo Método TREINI 0.7 Baby® consiste em: (1)
proporcionar um ambiente enriquecido para que a criança tenha interesse em executar
os movimentos propostos; (2) favorecer o movimento iniciado pela própria criança; (3)
executar tarefas específicas com a finalidade de interação ambiental; (4) incentivar a
comunicação, em especial com os pais; e (5) realizar o treino motor intensivo aliado aos
programas domiciliares. Com relação à intensividade do treino, os atendimentos em
ambiente clínico são oferecidos semanalmente, sendo o aumento da dosagem da
intervenção obtido através do treinamento em ambiente domiciliar, supervisionado pela
equipe interdisciplinar. Este suporte é oferecido através do aplicativo TREINI+,
apresentado na seção 2.1.5.
Apesar de serem descritos como componentes distintos do Método TREINI 0.7
Baby®, os aspectos supracitados sobre a intervenção devem ser integrados nas sessões
oferecidas. Os componentes da intervenção proporcionada pelo Método TREINI 0.7
Baby® foram descritos em diferentes artigos científicos, resultando em efeitos positivos
sobre o desenvolvimento cognitivo e motor de crianças (Brandão et al., 2019; Eliasson
et al., 2018; Hadders-Algra et al., 2017; Holmström et al., 2019; Morgan et al., 2016a;
Morgan et al., 2016b; Morgan et al., 2021; Novak et al., 2020).
O Método TREINI 0.7 Baby® conta ainda com o exoesqueleto BABY FLEX®,
apresentado na seção 2.1.6, uma inovação em tecnologia vestível exclusivo ao Método,
desenvolvido para auxiliar o controle de tronco e o controle das linhas miofasciais
laterais. Com isso, o exoesqueleto BABY FLEX® objetiva facilitar o movimento
iniciado pela criança e a favorecer interação ambiental de forma eficiente e funcional. O
exoesqueleto BABY FLEX® e os componentes da intervenção precoce do Método
TREINI 0.7 Baby® visam ao suporte às famílias, potencialização da neuroplasticidade e
da funcionalidade, além da minimização das alterações deletérias no crescimento
muscular e ósseo.
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Figura 05. Fluxograma do Método TREINI 0.7 Baby®
LEGENDA: HINE - Hammersmith Infant Neurological Examination; AIMS - Alberta Infant Motor Scale;
Bayley-III - Escalas Bayley de avaliação do desenvolvimento do bebê e da criança pequena; GMFM Gross Motor Function Measur; AMIOFE - Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial com Escores;
PAD PED - Avaliação Clínica Disfagia Pediátrica; COPM - Canadian Occupational Performance
Measure; PEDI CAT - Pediatric Evaluation of Disability Inventory-Computer Adaptive Test; AHEMD-IS
- Affordances no ambiente domiciliar para o desenvolvimento motor – escala bebê.
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2.2.2 Método TREINI 7®

O Método TREINI 7® foi desenvolvido tendo como princípios as melhores
técnicas e práticas para a reeducação e reabilitação neurológica de crianças e
adolescentes com disfunções neuropsicomotoras (citadas na seção 2.1) e levando em
consideração o modelo biopsicossocial de funcionalidade e incapacidade. Assim, o
Método TREINI 7® visa promover a atividade e favorecer a participação de crianças e
jovens com disfunções neuropsicomotoras, implementando o modelo biopsicossocial.
Neste sentido, a partir do levantamento das necessidades da criança/do
adolescente e sua família, o raciocínio clínico desenvolvido para a intervenção no
Método TREINI 7® utiliza da análise dos constructos atividade e desempenho para
compreender a interação entre a criança e seu ambiente e, com isso, potencializar sua
participação social. Para isso, o Método TREINI 7® possui um fluxograma para
elaboração do raciocínio clínico (figura 6) composto pela anamnese e instrumentos de
avaliação padronizados, sendo que a avaliação conta com a participação da equipe
interdisciplinar.
De forma geral, o raciocínio clínico proposto no fluxograma de avaliação do
Método TREINI 7® 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 da estrutura e função do corpo buscando compreender os
potenciais intrínsecos e funções corporais a serem recuperadas, relacionando-se com a
capacidade e (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.
A intervenção é feita de forma individualizada e consoante com os princípios de
reeducação e reabilitação neurológica do Método TREINI® associadas ao uso dos
exoesqueletos TREINI FLEX® e TREINI EXOFLEX®. O quadro 01 apresenta as
intervenções utilizadas no Método TREINI 7®, consideradas eficazes no processo de
reeducação e reabilitação neurológica (Novak et al., 2020; Jackman et al., 2021).
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Figura 06. Fluxograma do Método TREINI 7®

LEGENDA: COPM: Canadian Occupational Performance Measure; GMFCS: Sistema de Classificação
da Função Motora Grossa; MACS: Sistema de Classificação da Habilidade Manual; CFCS: Sistema de
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Classificação da Função de Comunicação; EDACS: sistema de classificação das competências para
comer e beber; FMS: Escala de mobilidade funcional; PEDI CAT: Pediatric Evaluation of Disability
Inventory-Computer Adaptive Test; GMFM: Gross Motor Function Measure; 10MWT: teste de
caminhada de 10 metros; mTUG: Timed Up and Go modificado; 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; 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; RAVEN: Matrizes Progressivas Coloridas de Raven; FSA: Functional Strength
Assessment; SAROMM: Spinal Alignment and Range of Motion Measure; 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.

Quadro 01. Intervenções eficazes, segundo Novak et al. (2020), utilizadas no Método TREINI 7® de
acordo com o desfecho clínico esperado.

Desfecho clínico esperado

Intervenção

Função manual

Terapia por contensão induzida; terapia de observação-ação;
treino direcionado ao objetivo; enriquecimento ambiental;
programas domiciliares usando o treino direcionado ao objetivo.

Equilíbrio

Realidade virtual.

Função motora grossa

Treino direcionado ao objetivo; treino de marcha na esteira;
enriquecimento ambiental; treino específico da tarefa.

Velocidade e resistência (marcha)

Treino de marcha na esteira com ou sem suporte parcial de
peso.

Autocuidado

Treino direcionado ao objetivo; enriquecimento ambiental;
programas domiciliares usando o treino direcionado ao objetivo.

Força muscular

Treino de força (resistência criada pelas tiras elásticas do
exoesqueleto).

Leitura e literacia

Literacia (protocolos de variação ambiental).

Comunicação

Comunicação aumentativa e alternativa (protocolo de variação
ambiental).

Protrusão de língua

Terapia sensório-motora oral.

Mastigação

Terapia oral.

Alimentação

Estimulação elétrica com terapia oral.

Deglutição

Compensação da disfagia; terapia sensório-motora oral.
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3 DIRETRIZES PARA A APLICAÇÃO DO MÉTODO TREINI® DURANTE A
INTERVENÇÃO
A aplicação do Método TREINI® segue as seguintes diretrizes:
1) Realização do atendimento através do Método TREINI® em clínicas
homologadas pela TREINI Biotecnologia e TREINITEC LTDA.
2) O atendimento possui os seguintes componentes exclusivos:
a. Cidade do Amanhã® 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 dotado de recursos/produtos para
estimulação psicopedagógica, fonoaudiológica e terapêutica ocupacional.
c. Aplicativo TREINI+®, 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
pelos profissionais da TREINI Biotecnologia.
d. Exoesqueletos BABY FLEX®, TREINI FLEX® e TREINI EXOFLEX®
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.
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
Método TREINI®.
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3.1 Equipe interdisciplinar capacitada pelo Método TREINI®

Tendo em vista o modelo biopsicossocial e a importância de um serviço de
reabilitação abrangente, promovido por uma equipe interdisciplinar, o Método
TREINI® adotou, como premissa básica, a necessidade de articular os diferentes
saberes em saúde e em educação no processo de reeducação e reabilitação neurológica
oferecida para as crianças e adolescentes atendidas. Para isso, foram desenvolvidos
modelos de ensino-aprendizagem através da capacitação anual e supervisão permanente
oferecida aos profissionais que atuam nas clínicas homologadas ao Método, com o
objetivo de adequar a prestação de serviços de saúde, incluindo aqui a
interdisciplinaridade.
Ainda com relação à interdisciplinaridade, salienta-se que as intervenções
convencionais geralmente são realizadas até por múltiplas disciplinas, porém, ocorrem
de maneira isolada e dessincronizada em seus objetivos. O Método TREINI® visualiza
a criança como um todo, objetivando explorar e estimular todas as suas habilidades e
competências.
Para sua adequada execução, o Método TREINI® possui um fluxograma que
trata do processo de avaliação para o oferecimento da reeducação e reabilitação
neurológica adequada às necessidades da criança/do adolescente e de sua família. Este
processo inclui avaliações específicas referentes aos diferentes saberes (por exemplo:
participação social, fatores ambientais, mobilidade, função manual, raciocínio nãoverbal, comportamento, força, alinhamento, amplitude de movimento, equilíbrio,
processamento sensorial, aprendizagem, mobilidade orofacial, linguagem e deglutição),
reuniões com a família para estabelecimento de metas e reuniões interdisciplinares para
definição do plano terapêutico. Além disso, os atendimentos são realizados em
ambientes enriquecidos e compartilhados entre os terapeutas. Como o Método
TREINI® se caracteriza por um processo sistemático de avaliação, raciocínio-clínico,
reeducação e reabilitação neurológica interdisciplinares, é imprescindível o treinamento
e capacitação dos profissionais.
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3.2 Técnicas e práticas de reeducação e reabilitação neurológica empregadas no
Método TREINI®: prática baseada em evidências

O Método TREINI® tem como princípio a prática baseada em evidências,
considerada um dos pilares da reabilitação pediátrica, buscando sempre proporcionar a
Knowledge Translation (tradução do conhecimento acadêmico para a prática clínica). O
quadro 02 apresenta uma síntese das técnicas e práticas que compõem o Método
TREINI® e as referências científicas que comprovam sua eficácia.

Quadro 02. Técnicas e práticas de reeducação e reabilitação neurológica para crianças com Paralisia
Cerebral utilizadas no Método TREINI® e algumas de suas referências.
Técnicas e práticas que compõem o Método
TREINI®

Referências:
An et al., 2019a,b

Terapia centrada na família

Baker et al., 2012
Bamm & Rosembaum, 2008
Jackman et al., 2021
Bayona et al., 2005
Hubbard et al., 2009

Treino direcionado ao objetivo e centrado na tarefa

Jackman et al., 2021
Ko et al., 2020
Löwing et al., 2010
Novak et al., 2020
Bleyenheuft &Gordon, 2014
Brandão et al., 2018

Intensidade do treino

Charles et al, 2006
Gordon et al., 2007
Jackman et al., 2021

Enriquecimento ambiental

Morgan et al., 2013
Novak et al., 2020

Programas domiciliares (através do aplicativo

Novak & Berry, 2014

TREINI+®)

Novak et al., 2020
Jackman et al., 2021

Atividades realizadas na Cidade do Amanhã®

Novak et al., 2020
Paleg et al., 2018
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4 CONCLUSÃO

A finalidade do método é, portanto, proporcionar a reeducação e reabilitação
através de uma intervenção abrangente e assertiva para as crianças e adolescentes com
disfunções neuropsicomotoras. Todas as técnicas e práticas de reeducação e reabilitação
neurológica que compõem o Método TREINI® possuem comprovação científica e toda
a equipe interdisciplinar é treinada seguindo as diretrizes do Método TREINI®.
Além disso, todo o tratamento é realizado através de um processo sistemático de
pesquisa acerca da condição de saúde e funcionalidade apresentadas pela criança,
através da aplicação de avaliações padronizadas. A partir dos resultados obtidos,
elabora-se o raciocínio clínico e dá-se início à intervenção, centrada nos objetivos da
família e através de técnicas e condutas cientificamente comprovadas.
As técnicas e condutas aplicadas pelo Método TREINI® (terapia centrada na
família, treino direcionado ao objetivo e treino específico da tarefa, enriquecimento
ambiental, intensidade do treino e programas domiciliares) são consideradas essenciais
para a melhora do controle do movimento, aprendizado motor e, consequentemente,
para a recuperação funcional.
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