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QUAIS AS FERRAMENTAS QUE
PREDIZEM COM ACURÁCEA
PRECOCEMENTE A PC?



































DISFUNÇÃO 
MOTORA 

ANORMAL 
NEURO

IMAGEM
HISTÓRIA 
CLÍNICA 





DETECÇÃO PRECOCE ANTES DOS 5 MESES



DETECÇÃO PRECOCE ANTES DOS 5 MESES



DETECÇÃO PRECOCE ANTES DOS 5 MESES

SE GMs e/ou EM não são 
disponíveis, confiáveis ou 

acessível 



DETECÇÃO PRECOCE ANTES DOS 5 MESES



DETECÇÃO PRECOCE APÓS OS 5 MESES



DETECÇÃO PRECOCE APÓS OS 5 MESES

• Sentar
independente

• Descarga de peso
em MMII (Pé)

• Assimetria de
MMSS



DETECÇÃO PRECOCE APÓS OS 5 MESES



DETECÇÃO PRECOCE APÓS OS 5 MESES













✓ Face a face 
✓ Com ambos os pais/cuidadores 
✓ Privada 
✓ Honesta 
✓ Sem nenhum tipo de brincadeira ou humor ou 

mesmo jargão 
✓ Empática 
✓ Pacífica função de esclarecer e dar suporte 
✓ Informação por escrito 
✓ Identifique os pontos fortes 
✓ Tire dúvidas 
✓ Discuta sentimentos 
✓ Coloque outros pais em contato 
✓ Inicia-se o processo de EI
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Por que esses são os 
ingredientes para produzir 

mudança? 

Intensividade

Funcional  

Motor Learning skills

Estruturação

Repetição  

Especificidade 

voluntário 

enriquecimento

Vínculo Pais X 
Filhos 



VÍNCULO PAIS X FILHOS 
Das intervenções precoces que podem impactar o desenvolvimento infantil, intervenções que visam a parentalidade
mantêm o maior potencial. As intervenções parentais têm o potencial de criar efeitos sustentados no
desenvolvimento infantil a um custo relativamente baixo à medida que as mudanças no sistema familiar continuam
apoiando mudanças na trajetória de desenvolvimento da criança ao longo do tempo.

Evidências de genética comportamental, estudos epidemiológicos, correlações e experimentais demonstram que as 
práticas parentais têm uma grande influência no desenvolvimento das crianças, incluindo sobre o desenvolvimento 

comportamental e emocional, linguagem precoce e desenvolvimento social mais tarde habilidades de processamento 
executivo e realização acadêmica.

Intervenções parentais, derivadas da aprendizagem social, análise funcional, e princípios cognitivo-comportamentais, 
estão entre as intervenções mais poderosas disponíveis e são o tratamento de escolha para uma série de problemas 
de desenvolvimento em crianças e crianças em idade pré-escolar.
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Ingredientes para um bom programa de 
treinamento

Criem ambientes que sejam
passíveis de exploração, que
induzem a atividades auto-iniciadas,
que sejam enriquecidas pelo
estímulo tátil, proprioceptivo e de
informação perceptual.
Tenham oportunidade de prática da
tarefa que deseja reforçar.

Objetivos funcionais –
meta-direcionado  

Variabilidade   

Progressão/ Shaping

Especificidade   

VOLUNTÁRIO 

Oportunidade / Prática / Repetição  

INTENSIDADE

Enriquecimento do ambiente  



Por que esses são os ingredientes para produzir mudança? 

Oportunidade / Prática / 
Repetição  

Indução de plasticidade
requer suficiente repetição –
sinapses e fortalecimento de
circuitos

2368 passos/hora 
701 m 
17 quedas/hora





Reeducação Neuromotora

Prática  

Treino 

Prática

Treino 



The Effects of Voluntary, Involuntary, and Forced Exercises on Brain-Derived
Neurotrophic Factor and Motor Function Recovery: A Rat Brain Ischemia

Model

VOLUNTÁRIO 

Teoria de sistemas dinâmicos – Sugere que o 
comportamento mais eficiente advem de 

processos de auto-organização e interação
dos subsistemas (criança, a tarefa e  

ambiente) a fim de alcançar o objetivo
functional.



Voluntário  X Terapia restrita pelas mãos do 
terapeuta 

Law et al. 1997, Dusing et al., 2014

Brown GT, Burns SA. The efficacy of 
neurodevelopmental
treatment in paediatrics: a systematic 
review.
Br J Occup Ther 2001; 64: 235–44.

Martin L, Baker R, Harvey A. A 
systematic review of
common physiotherapy 
interventions in school-aged
children with cerebral palsy. 
Phys Occup Ther Pediatr
2010; 30: 294–312.

Função manual, qualidade de movimento, e amplitude → sem diferença significativa 

NDT não melhora contratura de 
tônus, e oferece fraca evidência

que melhora função. 



Por que esses são os ingredientes para produzir mudança? 

Especificidade   

Distinct neuroplasticity processes are induced by
different periods of acrobatic exercise training.
Salame S1, Garcia PC2, Real CC2, Borborema J1, Mota-
Ortiz SR3, Britto LR2, Pires RS4.

Evitar o abismo:
- Experîência de habilidades

anteriores não são
transferidas para habilidades
que serão desenvolvidas
depois.

- Experientes X Novatos no 
engatinhar 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salame%20S%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27126278
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garcia%20PC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27126278
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Real%20CC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27126278
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borborema%20J%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27126278
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mota-Ortiz%20SR%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27126278
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Britto%20LR%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27126278
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pires%20RS%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27126278


Por que esses são os ingredientes para produzir mudança? 

Variabilidade   

Embora o bebê acumule muito
passos, ele passa a maior parte
do tempo parado.
O tempo de marcha equivale a
32% do tempo total.
O bebê pode pular dias sem
andar.

As rotas de marcha do bebê
são curtas (1-3 passos).
Bebês iniciam e param
indiscriminadamente e explora
as superfícies variáveis, andar
lateral, para trás, alta posturas
e baixas, erra o passo e cai.
Explora múltiplas estações e se
envolve em diferentes tarefas.

2368 Passos –
17 quedas/hora



GAME THERAPY

1- GOAL ORIENTED
2-ACTIVITY 
3- MOTOR ENRICHMENT
? Self-generate activity

Enriquecimento do ambiente  

Mudança de estrutura e função,
incluindo aumento de neurônios e
fortalecimento de circuitos funcionais,
melhorando a expressão de moléculas,
promovendo plasticidades neural. O
ambiente enriquecido fortalece as
conexões neurais, e como o cérebro
utiliza essas conexões de maneira mais
eficientes e recruta alternativas de
circuitos.

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjb8ZD755_UAhXFjpAKHVx7ClcQjRwIBw&url=http://pediatrics.aappublications.org/content/132/3/e735&psig=AFQjCNEfNaeDmlh5rW1Dq8fW6pvKB-NgkA&ust=1496505236878602


GAME and Learningames são intervenções que tanto incorporaram a
educação dos pais, assim como muitos outros estudos.

A educação dos pais pode representar uma série de conceitos baseados
na perspectiva da intervenção. Intervenções focado no movimento
iniciado por crianças seria mais provável focar a educação dos pais na
importância do movimento ativo, ao contrário de abordagens que
enfatizam a facilitação e a inibição do movimento de uma criança por um
terapeuta ou cuidador.



Por que esses são os ingredientes para produzir mudança? 

Objetivos funcionais –
meta-direcionado  

Effects of task-oriented training on mobility function in children 
with cerebral palsy.Salem Y, Godwin EM
NeuroRehabilitation. 2009; 24(4):307-13.

Activity-focused motor interventions for children with 
neurological conditions.Valvano J
Phys Occup Ther Pediatr. 2004; 24(1-2):79-107.

Effects of a functional therapy program on motor abilities of
children with cerebral palsy.Ketelaar M, Vermeer A, Hart H, van 
Petegem-van Beek E, Helders PJ
Phys Ther. 2001 Sep; 81(9):1534-45.

Activity focused and goal directed therapy for children with 
cerebral palsy--do goals make a difference?
Löwing K1, Bexelius A, Brogren Carlberg E.

Focus on function: a cluster, randomized controlled
trial comparing child- versus context-focused
intervention for young children with cerebral palsy
MARY C LAW1, JOHANNA DARRAH2, NANCY
POLLOCK1, BRENDA WILSON3, DIANNE J RUSSELL1,
STEPHEN D WALTER4, PETER ROSENBAUM5, and
BARB GALUPPI6

Em um estudo randomizado, criançás que receberam o treino
meta-direcionado a função melhoraram significativamente em
GMFM do que aqueles que objetivavam melhora de padrão de
movimento.

Ketelaar et al.conduziu um em um estudo randomizado verificou
maior efetividade quando os objetivos eram focados no
contexto familiar do que aquele grupo focado na qualidade do
movimento.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B6wing%20K%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19479520
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bexelius%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19479520
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brogren%20Carlberg%20E%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19479520


Por que esses são os ingredientes para produzir mudança? 

Importa quem?   



Reorganização cerebral 

Guzeta et al., 2007





Neuroplasticidade

Capacidade que o Sistema Nervoso Central possui de responder

aos estímulos intrísencos e extrínsecos por meio da reorganização

de estrutura, função e conexões.

Cramer, Steven C., et al. "Harnessing neuroplasticity for clinical
applications."Brain 134.6 (2011): 1591-1609



Synaptic pruning – Poda sináptica 

• Todo circuito (sensorial, motor, emocional, cognitivo) se 
molda de acordo com os estímulos. 

• Todas experiências – andar de bicicleta, ler um livro excita
uma certa quantitdade de neurônios e deixa outros inativos. 

• Esse constante estímulo recebido fortalece o circuito
hiperexcitado e deixam outros inativos, raramente excitados
ou mesmo desaparecem com o tempo. 

“Cells that fire together, wire together”! 

“Use it or lose it”!

Walsh & Lichmand, 2003



Fatores Relacionados ao Take Over 
Sináptico 

• Fatores intrínsecos
(expressão gênica-
competência celular)

• Determinação final parece
depender das influência
do ambiente



Descobrimos que, em comparação com os motoristas de
ônibus, os taxistas tinham maior volume de massa cinzenta
no hipocampo médio e menos volume em hipocampo
anterior. Além disso, anos de experiência de navegação
correlacionados com o volume de massa cinzenta
hipocampal apenas em taxistas, com o volume de massa
cinzenta posterior à direita aumentando e o volume anterior
diminuindo com mais experiência de navegação. Isso sugere
que o conhecimento espacial, e não o estresse, a condução
ou o auto-movimento, está associado ao padrão de volume
de massa cinzenta hipocampal em taxistas. Em seguida,
testamos diferenças funcionais entre os grupos e
descobrimos que a capacidade de adquirir novas
informações visuo-espaciais era pior em taxistas do que em
motoristas de ônibus. Especulamos que uma complexa
representação espacial, que facilita a navegação
especializada e está associada a um maior volume de massa
cinzenta hipocampal posterior, pode ter um custo para
novas memórias espaciais e volume de massa cinzenta no
hipocampo anterior.



O CST passa por meio da coroa radiada, na parte posterior da
capsula interna e dos pedunculos cerebral e cruzam ao nível da
decussação pela parte lateral da espinha. Uma pequena porção
(10%) do CST descende anteriormente e ipsilateralemente,
essas projeções inervam musculaturas proximais, axiais, além
da parte distal de MS. Mas a função exata dessa projeção que
não se cruza ainda é uma incógnita.

Desenvolvimento do CST 



Ambliopia – atividade dependente 



Ambliopia



Desenvolvimento do CST 

Inicialmente as projeções são bilateralmente iguais, 
posteriormente as conexões ipsilaterais regridem e 
perdem componentes. 

Bye et al.,2007- Transcanial Magnetic Stimulis -
TMS – logo após a lesão cerebral de neonates, 
achados não estavam relacionados com as 
debilidades (0-3 meses)

Bye et al.,2007- As diferenças (hipertrofia do lado
ipsilateral não-afetado) foram encontradas no 
neonato > 12 MESES -2 ANOS



COMPETIÇÃO



Aumento das projeção ipsilateral advindo do
cortex vão, substituindo e tomando o espaço
das projeções CST advindos do hemisfério
lesionado



Early training results in upregulation of Chat –
Aceticolina transferase (<8 weeks)

Bilateral M1 activity block –
produziu um padrão de 

lateralidade mais equilibrado 



Early training results in upregulation of Chat –
Aceticolina transferase

A contenção por si só foi capaz de restaurar a conectividade do 
trato CS, mas não conseguiu impactar mapas motores M1 ou 
função motora. O treinamento tardio impactou a conectividade 
do trato cs e mapas motores, mas não conseguiu induzir uma 
recuperação funcional significativa. A única intervenção que 
resultou em grandes melhorias nas três medidas de resultado 
foi a restrição precoce combinada com o treinamento



Neuroplasticidade após treino intensivo - crianças 



Diminuição da ativação não-afetado 



Aumento ativação do lado afetado  



Neuroplasticidade após treino intensivo 



Neuroplasticidade após treino intensivo 



Neuroplasticidade após treino intensivo 



Mudanças estruturais após treino intensivo 











COACHING



GAME THERAPY

1- GOAL ORIENTED
2-ACTIVITY 
3- MOTOR ENRICHMENT
? Self-generate activity

Mudança de estrutura e função,
incluindo aumento de neurônios e
fortalecimento de circuitos funcionais,
melhorando a expressão de moléculas,
promovendo plasticidades neural. O
ambiente enriquecido fortalece as
conexões neurais, e como o cérebro
utiliza essas conexões de maneira mais
eficientes e recruta alternativas de
circuitos.

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjb8ZD755_UAhXFjpAKHVx7ClcQjRwIBw&url=http://pediatrics.aappublications.org/content/132/3/e735&psig=AFQjCNEfNaeDmlh5rW1Dq8fW6pvKB-NgkA&ust=1496505236878602




A importância de uma rede multinível na reorganização do sistema 
CS foi sugerida por nosso trabalho em crianças com hemiplegia 
congênita. O desenvolvimento da conectividade e simetria das vias 
talamocorticais que conectam M1 ao tálamo motor é tão 
importante quanto a simetria dos tratos CS para capacidade 
unimanual e coordenação bimanual. Foi realizada a imagem de alta 
difusão angular para avaliar a simetria no CS (motor) e tratos 
talamocorticais (sensório-motores). 
Surpreendentemente, as medidas microestruturais dos tratos 
talâmico sensório-motor foram mais significativamente 
correlacionadas com a função parética da mão do que as dos 
tratos CS. Esses dados sugerem que o resultado funcional não está 
apenas relacionado à integridade do trato CS, mas também requer 
feedback dos sistemas sensoriais para moldar o córtex motor e as 
vias subjacentes.







LEAP-CP
(1) goal-directed tasks; (2) home-
based delivery and include (3) active 
motor learning and (4) strategies to 
enrich the home environment.

► O treinamento de habilidades motoras e cognitivas
baseadas em atividades, com base em metas identificadas
pelos pais. A prática é estruturada utilizando princípios de
aprendizagem motora de repetição e variação. Habilidades
motoras funcionais, como alcance/compreensão e obtenção de
mobilidade independente, serão treinadas e os pais receberão
suportevisual (foto/vídeo) para prática contínua ao longo da
semana.
► O enriquecimento, que facilita o aprendizado cognitivo,
motor e multissensorial aprimorado (por exemplo, visual e
auditivo), será incentivado dentro do ambiente doméstico
utilizando recursos baseados no currículo de Jogos de
Aprendizagem Da Abecediana modificado para CP e adaptado
para o contexto. A abordagem abecediana tem fortes
evidências empíricas de >16 Ensaios Controlados
Randomizados (RCTs) em crianças em risco.35 Isso inclui
aprendizado precoce baseado em brincadeiras e atividades de
alfabetização e promove o uso de materiais prontamente e
baratos disponíveis em casa e comunidade.

►Os módulos educacionais dos pais são tópicos de 
discussão baseados em evidências que abrangem três 
amplas áreas: (1) 'aprender'— possibilitando o jogo ativo 
e o aprendizado para bebês com; (2) 'crescer'—
alimentação, nutrição (aleitamento materno, 
alimentação complementar, dieta equilibrada) e 
saúde38; (3) 'amor'— saúde mental do cuidador 
baseada em aceitação e terapia de compromisso e 
parentalidade responsiva.



LEAP-CP







Estratégias musculares – Postura de repouso 
• Como o movimento se inicia; como está a linha de

distribuição de peso, eficiência de energia.



Plano Sagital – Lombar - Quadril 



Plano Sagital – Quadril 

• Deslocamento anterior do COM

• Propicia a manutenção da postura em pé

• Liberação de alavanca para o G. máximo (tuber isq.)



Plano Frontal – Quadril 

AIS
42º 

126º  

150º  

AIS
31º 



Quadril recém-nascido

• Ângulo de entrada – 90º 

• Coxa valga – 150º  

• Anteversão femural (transverso)

• Abdução femural resultante – 9º



Benefícios PF Quadril/Pelve na 
Aquisição do Controle Postural 

• Larga base de suporte →
estabilidade PFrontal

• Musculatura lateral do 
quadril/pelve é mantido 
em posição encurtada –

força 



Benefícios PF Quadril/Pelve na 
Aquisição do Controle Postural 

• Desenvolve antes do 
Plano sagital

• Importante manter a 
cabeça dentro da BS

Mais importante 
fator para o 

desenvolvimento da 
Marcha 



Porque acontece a redução da coxa 
valga?  

M=F X DD

d

F

F

Melhorar a eficiência 
do quadril e 

estabilização de 
tronco. 



Configuração e geometria das 
articulações 

G. Max e TFL perdem sua
capacidade de contração
efetiva

Banda Iliotibial → ganha a
função flexora de quadril



Configuração e geometria das 
articulações 

Impacto na região posterior e
superior do acetábulo do
quadril → excessiva tensão
posterior causa
comprometimento na
integridade da capsula e do
quadril



Desequilíbrio muscular – Patobiomecânica
muscular 

Recrutamento muscular – desalinhamento articular altera
a função, o comprimento e as características musculares
dos grupos musculares agonistas e antagonistas

Inadequado controle postural →
Postura de repouso adaptadas

Recrutamento muscular
inadequado no contexto do mal
alinhamento articular

Compensações e Desequilíbrio 
muscular 



Desequilíbrio Muscular 
O excesso de recrutamento de um músculo implica no 

desuso de musculaturas sinergistas e/ou antagonistas 

Músculos 
Dominados 

Músculos 
Dominantes 



Hip Screen





Hip Screen



https://www.youtube.com/watch?v=m6UG0kq89fA

https://www.youtube.com/watch?v=72xW_XHcqLM

https://www.youtube.com/watch?v=m6UG0kq89fA
https://www.youtube.com/watch?v=72xW_XHcqLM

