Q uè e s la Te rà pia de Movime nt Rítmic ( TM R) ?
La Teràpia de Moviment Rítmic són uns exercicis basats en els moviments que fan els nadons des de que
neixen. Kerstin Linda, és una terapeuta corporal autodidacta i fotògrafa de professió que va observar els
moviments que feien els nadons. Fruit d’aquesta observació, va desenvolupar una sèrie d’exercicis
rítmics, amb la finalitat d’aconseguir el desenvolupament neurològic i motor.
El Dr. Harald Blomberg tenint coneixement de que aquesta tècnica tenia èxit amb nens i adults amb
discapacitats neurològiques severes va decidir conèixer -la i tractar -se. Els seus resultats foren molt bons
de manera que va permanéixer junt amb ella en la consulta observant i aprenent la seva metolodologia
de treball. Fruit d’aquest treball i col·laboració el Dr. Harald Blomberg va escriure el llibre: “ Helande Liv.
Cuoiditas discendi, AB 1998”, que actualment només es pot llegir en suec.
El cervell dels nadons és immadur i és doncs la part del tronc encefàlic, la que s’encarrega de les funcions
més bàsiques, i la que funciona correctament mentre la resta de les parts del cervell treballen només en
una mínima proporció. Cada minut a pa rtir del naixement d’un infant es generen 4´7 milions de
connexions noves. Aquest procés es dona gràcies a la estimulació que el nadó rep a través dels diferents
sentits, auditiu, tàctil, cinestèssic, visual, quan els agafem, bressolem, toquem…, però també
a través
dels moviments que fa espontàniament. Aquests moviments es fan de manera ordenada, segons un
programa innat. Així el nadó aixecarà el seu cap, el pit, reptarà, gatejarà….És important que el nadó
passi per totes les fases de desenvolupament, ja qu e si no assolís aquestes fases es produiria una
immaduresa neurològica, una part del cervell no s’hauria desenvolupat acuradament o no hauria rebut
prou estimulació.
La TMR es basa en uns exercicis rítmics i suaus que es fan tant de forma activa com passi va i que
aconsegueixen millorar el to muscular o relaxar les tensions i espasticitats. Els moviments rítmics del nadó
fan que les diferents parts del cervell es connectin aconseguint així una maduresa cerebral. Amb els
exercicis es provoca una estimulació vestibular que incrementa el to dels músculs extensors que fan que
el nadó augmenti el ton muscular i pugui aixecar el cap i el seu tronc, per exemple.
Aquesta teràpia en si mateixa aconsegueix la integració dels reflexes però podem assolir la integració
dels mateixos d’una manera més ràpida treballant amb exercicis isomètrics. És interessant poder
treballar aquests exercicis amb els nadons, ja que d’aquesta manera farem una tasca preventiva i
ajudarem l’infant en el seu desenvolupament neurològic i motor .

