Buscando
alternativas
Métodos de tratamento que não utilizam remédios e
buscam a recuperação a partir do equilíbrio do físico
ganham cada vez mais espaço
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AIS RÁPIDAS, MAIS EFETIVAS, E SEM A NECESSIDADE DO USO DE MEDICAMENTOS.

Essa são as características gerais das terapias alternativas existentes no Brasil para o
tratamento de dores nas costas. Visando solucionar o
problema de forma completa, essas técnicas entendem
a dor como algo que afeta não apenas uma região, mas
o corpo inteiro, e que é consequência de uma série de
fatores e por isso deve ser estudada e tratada para além
do desconforto localizado.
Esse é um dos maiores problemas dos métodos convencionais apontados por Marcelo Milanda, biomédico e
especialista em acupuntura. “Sabemos que o tratamento
que ganha disparado é o alopático, o medicamentoso,
porque é o utilizado nos serviços de urgência em geral
e pronto atendimento. Mas, na verdade, eles são paliativos, pois tratam normalmente o sintoma, e não a
disfunção que está causando aquela dor, na maioria das
vezes”, alega.
Para ele, a consulta com um profissional especializado
é essencial para o diagnóstico, mas no que diz respeito
ao tratamento, o paciente deve ser encaminhado para o
método que será mais apropriado para o seu problema,
não tendo necessariamente que se submeter ao uso de
medicamentos. “Eu costumo falar que, num primeiro
momento, a pessoa deve sempre procurar um especialista.
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Então, o mais indicado seria um médico ortopedista,
para que ele possa avaliar todo o caso, solicitar exames
de diagnóstico por imagem para poder confirmar a
suspeita clínica e aí então encaminhar a um tratamento
adequado, que pode ser a fisioterapia, a acupuntura ou
mesmo atividades físicas”, explica.

OPÇÕES DE SOBRA

Como alternativa aos métodos tradicionais, existem
muitas outras técnicas igualmente eficazes, que apesar
da dificuldade em se estabelecerem como tratamentos
autênticos e reconhecidos, já possuem a aceitação de boa
parte da população. “Hoje em dia, os mais utilizados são
a acupuntura, a osteopatia, a quiropraxia e os exercícios
físicos terapêuticos, como o pilates e a hidroterapia”, pontua
Marcelo. Conheça um pouco mais sobre algumas delas.

QUIROPRAXIA
A Organização Mundial da Saúde (OMS) descreve
esta técnica como uma área da saúde que lida com o
diagnóstico, tratamento e prevenção das complicações do
sistema neuro-músculo-esquelético e das consequências
destas no organismo como um todo. Para isso, o método
se utiliza de técnicas manuais para tratar principalmente
as chamadas subluxações, complicações neurofisiológicas
decorrentes de distúrbios funcionais mecânicos
da coluna vertebral. “A quiropraxia baseia-se basicamente no fundamento
de que essas dores são causadas por
desalinhamentos vertebrais. Ou seja,
nossas vértebras, por motivos de má
postura ou ocupacionais, sofrem
desalinhamentos, nos quais ocorre
compressão de nervos, causando
essas dores, que podem ser agudas
ou crônicas. Como se baseia em

técnicas de manipulação vertebral, através de trações e
alongamentos que o quiropraxista faz no paciente, ele
retorna as vértebras na posição original, eliminando a
dor”, conta Marcelo Milanda.

OSTEOPATIA
Esse método de tratamento se baseia principalmente na ideia de que o corpo é capaz de se curar sozinho
quando está equilibrado em sua estrutura e quando
possui condições ambientais e nutricionais favoráveis,
e parte de uma análise completa das condições do organismo para realizar o diagnóstico. “A osteopatia também
trabalha com manipulações, mas com uma visão mais
expandida. É uma técnica que evoluiu da quiropraxia,
mas que não considera apenas os desalinhamentos
vertebrais. Ela leva em conta também todo o posicionamento estrutural do nosso organismo, inclusive das
vísceras, partindo do princípio de que nossa má-postura,
atividades físicas executadas de maneira incorreta e as
sobrecargas no nosso corpo também podem comprimir
nervos e levar à alteração no posicionamento de outras
estruturas do organismo, como membranas, estruturas
musculares, e até mesmo dos órgãos. Então, além de
trabalhar com as manipulações articulares, ela também
recorre a intervenções mais sutis para recolocar essas
outras estruturas no lugar”, diz o biomédico.
ACUPUNTURA
Reconhecida como especialidade médica pelo Ministério da Saúde, desde 2006 está inclusa na Tabela do
Sistema de Informações Ambulatoriais como opção de
tratamento para dores nas costas pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). “A acupuntura é a mais antiga de todas,
e vem da medicina tradicional chinesa, e possui princípios completamente diferentes dos nossos. É uma
terapia holística, ou seja, não busca tratar a doença, e
sim a pessoa. O paciente que chega com dor nas costas
vai ser avaliado fisicamente para que seja descoberto
o que causou aquela dor, mas também será analisado
como um todo, para saber, por exemplo, se ele é uma
pessoa preocupada, muito nervosa e se essa dor se altera
de alguma maneira com as emoções. A partir disso o
tratamento será feito não apenas focado na região da
dor, mas tentando equilibrar o emocional da pessoa
e seus hábitos de vida. É uma terapia feita a partir do
estímulo de pontos na superfície do corpo através de
agulhamento, com aplicação de calor, impulsos elétricos,
entre outras formas”, detalha Marcelo.
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