
NOTA TÉCNICA 2814

IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO

SOLICITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO Dr.Juliano Carneiro Veiga

PROCESSO Nº.:50019725520228130439

CÂMARA/VARA:Vara de Execuções Criminais, Infância e Juventude e
Cartas Precatórias Criminais

COMARCA: Muriaé

I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

REQUERENTE: IDP

IDADE: 5 anos  

PEDIDO DA AÇÃO: Método DIR Floortime

DOENÇA(S) INFORMADA(S): G90.0, E03.1

FINALIDADE / INDICAÇÃO: Melhora dos sintomas

REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL: CRMMG- 55420

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 2022.0002814

II – PERGUNTAS DO JUÍZO:

Esclarecer acerca da existência de indicação clínica ou não dos procedi-

mentos objeto da demanda (método Floortime), bem como se, embora os

mesmos não constem do Rol de Procedimentos anexo à Resolução Nor-

mativa – RN de nº 465, da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLE-

MENTAR - ANS, de 24/02/2021, existem evidências científicas que corro-

borem a sua efetividade no tratamento de portadores de Síndrome de

Down, em detrimento das terapias previstas no precitado Rol da ANS.

III- CONSIDERAÇÕES E RESPOSTAS :

O modelo DIR®/Floortime™ foi criado no final da década de 1980 por

pesquisadores norte-americanos para ajudar as crianças a se desenvol-

ver, principalmente as que estão no espectro do autismo. A sigla vem do

inglês Developmental,  Individual  Difference,  Relationship-based Modele
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significa “Desenvolvimento funcional emocional; diferenças individuais e

de relacionamento”.Por isso, esse modelo terapêutico visa o desenvolvi-

mento das crianças com alguma alteração no desenvolvimento da socia-

bilidade, como é o caso do autismo, respeitando as diferenças individuais

e as suas relações interpessoais.O objetivo é ajudar essas crianças a uti-

lizar suas capacidades levando em conta a etapa do desenvolvimento

em que se encontram. E também como processam as informações que

recebem do meio em que vivem. Por isso, visa na formação das compe-

tências sociais, emocionais e intelectuais.

Revisão de Literatura ( dados copilados)

Child Development Outcomes of DIR/Floortime TM-based Programs: A 

Systematic Review (Resultados de Desenvolvimento Infantil de Pro-

gramas Baseados em DIR/Floortime TM: Uma Revisão Sistemática)

A terapia ocupacional é muitas vezes parte da abordagem multidisciplinar

dentro do Modelo FloortimeTM de Desenvolvimento, Diferenças Individu-

ais, Baseado em Relacionamento (DIR). O modelo aborda o desenvolvi-

mento emocional das crianças, considerado crítico para as demais áreas

do desenvolvimento infantil.

Objetivo.: Esta revisão serve para informar a tomada de decisão do pro-

fissional sobre o uso deste modelo, pois não existem revisões sistemáti-

cas sobre os resultados do desenvolvimento infantil.

Métodos.: A busca sistemática incluiu Medline, Embase, Cumulative In-

dex to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scopus e Cochra-

ne. Para avaliação crítica, foi utilizada a Revisão Crítica de McMaster.

Resultados.: Nove estudos foram identificados com diferentes níveis de 

qualidade. Os resultados foram relatados principalmente para o aumento 

do desenvolvimento socioemocional.
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Implicações.: A base de evidências para este modelo está emergindo de

uma perspectiva de pesquisa publicada. Recomenda-se que o uso deste

modelo seja apoiado por processos de raciocínio clínico sólidos, fidelida-

de de intervenção, uso de medidas de resultado válidas e monitoramento

regular.  Pesquisas  de  maior  qualidade  são urgentemente  necessárias

para progredir na base de pesquisa para esta intervenção.

IV – CONCLUSÕES:

✔ Pesquisas de maior qualidade são urgentemente necessárias para

progredir na base de pesquisa para esta intervenção. Até o mo-

mento não existem evidências da superioridade do método em re-

lação aos outros já disponíveis

✔ A hidroterapia é viável e os efeitos adversos são mínimos; No en-

tanto, os parâmetros de dosagem não são claros. Pesquisas adici-

onais são necessárias para determinar a eficácia da intervenção

aquática e a dosagem do exercício em categorias de várias idades

V – REFERÊNCIAS:
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✔ NATS Hospital das Clínicas da UFMG RT – 59/2017

VI – DATA: 08/05/2022
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