Uma solução
pouco comum

Ainda muito associada à terapia, a acupuntura também é uma
medida eficaz na prevenção e tratamento de doenças reumáticas
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IMAGEM DE UMA PESSOA
COM O SEMBLANTE TRANQUILO E AGULHAS POR
TODO O CORPO É UMA DAS
PRIMEIRAS COISAS QUE VÊM À NOSSA CABEÇA QUANDO FALAMOS EM
RELAXAMENTO, SPA E EM FORMAS
DE DISSIPAR O ESTRESSE COTIDIANO. Contudo, a funcionalidade da

acupuntura vai muito além de uma
simples terapia para deixar sua semana mais “leve” e ajudar a descarregar as energias negativas do
corpo. “A acupuntura aqui no Brasil
é conhecida mais como método terapêutico, mas ela também é uma
ação preventiva eficaz. Aos poucos,
essa mentalidade está mudando, mas
ainda é uma visão predominante” argumenta o biomédico e especialista
em acupuntura Marcelo Milanda,
que atende diversos pacientes diariamente, inclusive alguns portadores
de doenças reumáticas.
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PARA ALÉM DOS
MEDICAMENTOS

Gota, febre reumática, artrite e artrose. Todas essas formas de reumatismo possuem seu tratamento baseado
essencialmente na administração de
remédios. Para Marcelo, tal método
é apenas paliativo e não apresenta
resultados totalmente satisfatórios.
“Normalmente o tratamento medicamentoso é feito para controlar as
dores que essas deformações causam.
A acupuntura, nesses casos, consegue
evitar o aparecimento dessas dores”,
explica. Segundo ele, outro problema
que o paciente enfrenta é a exposição
aos efeitos das drogas. “No tratamento convencional, o paciente teria que
fazer o uso dos medicamentos pelo
resto da vida, enquanto que com a
acupuntura a pessoa pode viver sua
vida sem dores e sem sofrer os efeitos
colaterais”, aponta.
O maior diferencial da acupuntura
se encontra nos princípios do método.
“A acupuntura pode atuar não
apenas no tratamento
dos sintomas, mas
também na prevenção de doenças emocionais,
evitando que
a pessoa tenha
novas crises reumáticas, já que
a acupuntura

tem o efeito de equilibrar o funcionamento do organismo”, afirma o
especialista. “Inclusive, uma vantagem que ela possui sobre outras terapias é que, na acupuntura, é feita
uma avaliação holística da pessoa, ou
seja, são avaliadas as características
emocionais do paciente, pois sabe-se
que muitas vezes as crises reumáticas
estão relacionadas com essa área da
sua vida. Controlando quadros como
preocupações e ansiedade excessivas,
deixando a pessoa mais equilibrada
física e emocionalmente”, completa.

ATUAÇÃO CONJUNTA

Apesar das diferenças, nenhum
método de tratamento pode ser classificado como melhor ou pior do que
outro. Na verdade, é possível - e extremamente benéfico - conciliar as
formas de controle e prevenção das
doenças reumáticas para resultados
ainda mais eficazes em garantir a manutenção da saúde do corpo.
Por atuar diretamente na estimulação dos neurotransmissores, a
acupuntura é responsável por fazer
com que o organismo libere substâncias anti-inflamatórias naturais, que
agem contra qualquer tipo de inflamação. Tal característica torna a prática uma medida útil contra qualquer
tipo de reumatismo. “Para o caso de
doenças reumáticas, a acupuntura não
possui nenhuma contraindicação. Ao

contrário, ela pode inclusive ser usada
juntamente com outras terapias que a
pessoa esteja realizando, até mesmo
com o tratamento medicamentoso,
pois ela pode potencializar o efeito
dos remédios”, defende Marcelo.
Enquanto os medicamentos agem
no controle das dores, a acupuntura
pode atuar proporcionando a prevenção de novos problemas. “Hoje
em dia existem trabalhos realizados
fora do Brasil que mostram que a
prática da acupuntura e de outras
terapias que levem ao relaxamento,
ao equilíbrio e, muitas vezes, até ao
autoconhecimento, podem prevenir
esses quadros inflamatórios. Porque
essas técnicas vão controlar mais aspectos como a ansiedade, quando a
pessoa é colocada diante de situações
de estresse, que podem levar ao desequilíbrio de todo o funcionamento
do organismo, ela consegue reagir
muito melhor a esses casos, pois está
com o seu corpo mais preparado para
enfrentar essas adversidades e, dessa
maneira, não sofrer com problemas
como as crises reumáticas”, conclui.

É seu direito!
Você sabia que a acupuntura é
reconhecida pelo SUS (Sistema
Único de Saúde) há quase 30
anos? Mas foi somente em
2017 que o Ministério da Saúde
incluiu oficialmente o método
na lista de Práticas Integrativas
e Complementares (PICs)
oferecidas pelo SUS. Com isso,
a expectativa é que aumente a
oferta de locais disponibilizando
a acupuntura de forma gratuita.
Além disso, essa novidade
permite que os órgãos
responsáveis acompanhem e
qualifiquem os tratamentos
oferecidos no país.
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