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VEM AÍ O SETEMBRO AZUL 2016 E ESTE ANO
A ABCMT QUER CONHECER CADA UM DE SUA
GRANDE FAMÍLIA, DE TODOS OS ESTADOS.
VAMOS NOS ENCONTRAR PARA UM BATE PAPO?

TÉCNICAS COMPLEMENTARES DA MEDICINA HOLÍSTICA DA DOR
PARA A QUALIDADE DE VIDA NA DOENÇA DE CHARCOT-MARIE-TOOTH
Dr. Alfredo Toledo e Souza*
Este artigo é um voo panorâmico sobre as distintas técnicas complementares para
dinamização de qualidade de vida nos portadores da Doença de Charcot-Marie-Tooth que
tem se revelado, em minha prática clínica de quatro décadas, definitivamente custo-riscoefetivas como complementos ao tradicional trio de abordagens medicamentos + fisioterapia
+ laborterapia, face a esta doença desmielinizante com dores neuropáticas, atrofias musculares, comprometimento ortopédico de distintas articulações e comprometimento sensitivo
e motor afetando marcha e postura.
Cada paciente apresenta a Doença de Charcot-Marie-Tooth como um universo único
e especial. Por esse motivo acredito que efetivamente necessite da criação de um protocolo terapêutico movido pela meta direcionadora da obtenção da mais completa recuperação
possível das lesões primárias e secundárias de pequenas e grandes articulações, das disfunções e lesões das estruturas da coluna vertebral e dos processos degenerativos dos
músculos, tendões, raízes nervosas, inervação periférica e ligamentos.
Falo de um protocolo de intervenções terapêuticas, geralmente com sessões semanais e duração em torno de seis semanas, desenvolvido “sob medida” que proporcione não
apenas um alívio significativo e duradouro das dores e das limitações funcionais, mas também permita o maior grau possível de reestruturação e reabilitação funcional articular, muscular, neurológica e postural, conquistas que serão reavaliadas e mensuradas semanalmente, sendo quando necessário reestruturadas segundo os resultados obtidos.
O processo se inicia com uma consulta médica longa e detalhada, na qual será elaborada uma análise mediante entrevista, exame físico, avaliação e interpretação de exames laboratoriais, provas funcionais e exames de imagens já disponíveis e solicitação adicional de exames necessários para esclarecimento do comprometimento anatômico e funcional causado pela patologia, visando definir um protocolo terapêutico racional em termos
médicos e em termos de custo-risco-benefício para o paciente.
Veremos, a seguir, algumas das intervenções terapêuticas que poderão, caso a caso, fazer parte de semelhante protocolo de tratamento.
BIOPUNTURAS - Biopunturas são microinfiltrações com pequenas agulhas que fazem parte de uma terapia na qual são injetados produtos homotoxicológicos (homeopatias
e florais injetáveis) em estruturas musculares inflamadas, encurtadas e endurecidas, ou
dentro das pequenas articulações, especialmente dos pés.

LIBERAÇÃO MIOFASCIAL - A liberação miofascial consiste na mobilização digital
profunda dos músculos, para que se libertem de padrões habituais de tensão crônica, melhorando desconfortos musculares, dores, posturas viciosas e mobilidade prejudicada, especialmente durante o exercício profissional.
ACUPUNTURA - A acupuntura busca a recuperação do organismo como um todo
pela indução de processos regenerativos, normalização das funções alteradas, reforço do
sistema imunológico e controle da dor, utilizando estimulações dos pontos de acupuntura
em todo o corpo mediante o uso da penetração da pele por agulhas metálicas muito finas e
sólidas.
CURA RECONECTIVA - A Cura Reconectiva consiste na reconexão das energias
corporais do paciente com as chamadas linhas axiatonais (sistema paralelo ao dos meridianos da acupuntura), mediante técnicas avançadas de imposição de mãos, feitas em quadros de lesões e degenerações musculares, articulares e neurológicas.
PROLOTERAPIA - Proloterapia é uma técnica médica usada para o tratamento de
dores articulares e de ligamentos e tendões. A técnica consiste no uso de injeções com
substâncias capazes de regenerar tecidos lesionados em partes moles das articulações. É
a mais efetiva técnica para recuperação de tendões cronicamente inflamados e ligamentos
parcialmente rompidos.
INFILTRAÇÕES INTRA-ARTICULARES - As infiltrações intra-articulares são o tratamento de eleição para artroses de joelho e quadril, onde são injetados dentro da cavidade articular produtos capazes de eliminar ou diminuir a destruição das cartilagens intraarticulares, produtos tais como o Hialuronato de Sódio, promovendo alívio duradouro da
dor e melhora funcional de articulações deterioradas, eventualmente tornando desnecessária a colocação de uma prótese.
USO DE COLCHÕES TERAPÊUTICOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO - É de capital importância, para os portadores da Doença de Charcot-Marie-Tooth, que o sono seja da melhor qualidade terapêutica possível, e para tanto o uso de colchões terapêuticos de densidade equilibrada e programada ergonomicamente, capazes de proporcionar procedimentos
de fisioterapia efetiva mediante aplicação controlada de massagens, ondas magnéticas e
raios infravermelhos, é indispensável.
* Dr. Alfredo Toledo e Souza é médico há 38 anos, com diversas especializações em 11 países sobre doenças reumáticas e em técnicas de medicina holística da dor
Maiores detalhes sobre o uso integrado de todos os procedimentos terapêuticos aqui
descritos serão discutidos durante a palestra que o Dr. Alfredo fará no VI Encontro Nacional
da ABCMT, no dia 03 de setembro, em São Paulo.

VOCÊ SABIA?
EXAME DE DNA PELO PLANO DE SAÚDE
Luiz Alexandre Souza Ventura*
A busca pelo diagnóstico preciso, para sabermos exatamente qual tipo de CMT temos, nos leva a uma rotina de consultas médicas e exames, muitas vezes desgastante.
Ainda somos obrigados a passar pela eletroneuromiografia, a enfrentar suas agulhas e
descargas elétricas. E temos no resultado do teste de DNA a informação mais concreta
atualmente. Pelo menos, é o que esperamos.
Por isso, recorrer ao exame de DNA parece ser a melhor opção, mas ele costuma
ser caro. E encontrar locais competentes para realizar o procedimento também não é muito fácil. Desde 2014, os planos de saúde são obrigados a autorizar o teste, desde que algumas medidas sejam consideradas. É o que estabelece a resolução da Agência Nacional de Saúde (ANS).
Um dos pontos mais importantes é que o teste de DNA deve ser solicitado apenas
quando os resultados de todos os outros exames possíveis não são considerados satisfatórios para um diagnóstico correto.
Foi o que ocorreu com a Naira Brandão, que mora em Porto Alegre, após passar
pela eletroneuromiografia, que atestou Tipo 1 da CMT.
"Consegui a cobertura pelo plano de saúde (Unimed Porto Alegre). Não tive complicação alguma, precisei apenas que um neurogeneticista solicitasse o exame e levei para
ser autorizado", diz.
"O plano precisou de um novo pedido por alguma questão técnica, mas eles mesmos entraram em contato com o médico e pediram que ele refizesse o pedido. Peguei o
novo pedido e levei para ser autorizado novamente. A autorização saiu sem problema algum. Agora estou esperando o resultado", explica Naira.
A ANS exige que o pedido do exame seja feito por um geneticista. Segundo a Soci-

edade Brasileira de Genética Médica (SBGM), existem aproximadamente 200 geneticistas
no Brasil, concentrados nas regiões Sul e Sudeste. A agência argumenta que a exigência de
prescrição por um geneticista é "resultado de consenso no grupo técnico que debateu minuciosamente o tema, porque este é o profissional adequado para solicitar esse tipo de exame".
Vale ressaltar que, por se tratar de uma norma da ANS, a empresa do plano de saúde deve cumprir. Caso isso não ocorra, o usuário deve brigar na Justiça para ter seu direito
garantido. E também é importante verificar as legislações que tratam desse tema.
Os procedimentos estão descritos na Nota Técnica 876/2013, que foi publicada pela
Agência, e têm de ser oferecidos pelos planos de saúde desde o dia 2 de janeiro de 2014.
Eles já eram obrigatórios, mas faltava a definição de critérios de utilização da tecnologia e a
ampliação de cobertura com exames mais complexos para determinadas doenças.
Para consultar a resolução, acesse: http://goo.gl/hC0RV2.
*Luiz Alexandre Souza Ventura é jornalista.

FIQUE LIGADO
Fazendo parte da Campanha SETEMBRO AZUL 2016, será realizado no dia 03 de
Setembro, no auditório da Câmara Municipal da Cidade de São Paulo, o VI ENCONTRO
NACIONAL DA ABCMT - Possibilidades e Desafios para a Convivência com a Doença
de Charcot-Marie-Tooth.
O evento tem por objetivo reunir as pessoas com CMT, seus familiares, amigos e
cuidadores para troca de experiências e informações sobre a doença.
Já estão confirmadas as presenças do Dr. Wilson Marques Jr, Neurocientista especialista em CMT, da USP-RP; do Dr. Beny Schmidt, chefe do lab. de doenças neuromusculares da UNIFESP; do Dr. Alfredo Toledo e Souza, reumatologista e especialista em
técnicas de medicina holística da dor; Dra. Maria Cecília Oliveira, advogada e presidente
da AFAG; Dra. Sonia Castelo Branco, neuropsicóloga e gerontóloga da FOPPESP.
As palestras visam nos trazer informações atualizadas acerca da CMT em seus vários aspectos, proporcionando melhor qualidade de vida e conhecimento de nossos direitos.
Façam já sua inscrição para o encontro, até o dia 02/08, em nosso site ou clicando
aqui. VAGAS LIMITADAS.
Para que esse evento se realize, a ABCMT já está realizando várias ações e contamos com a participação de todos vocês.


Rifas das Camisetas que o jogador de Volei Dante e o Cantor Daniel, gentilmente autografaram na campanha do ano passado, e de 2 telas pintadas e doadas por nossa amiga e associada Ivana Bandeira.



Venda da Camiseta ABCMT 2016

Fiquem ligados em como adquirir as rifas e as camisetas no site www.abcmt.org.br e
na fanpage .

PARTICIPE DA ABCMT

SETEMBRO AZUL 2016
Nos ajudem a divulgar em sua cidade/estado. Tem alguma boa idéia?
Escreva para contato@abcmt.org.br
EMPRESAS PARCEIRAS
Vai a uma consulta em Ribeirão Preto e não tem aonde ficar?
A ABCMT fez parceria com dois hotéis em RP que oferecem descontos aos nossos associados: HOTEL POUSADA SANTA RITA e JR HOTEL.
Mora no Rio de Janeiro ou em Belém do Pará e gostaria de se consultar com neurologistas especializados em CMT? Temos como parceiros os Drs. Marco Orsini e Marcus Vinícius Gomes, do RJ e de Belém respectivamente.
Vejam essas e outras parcerias firmadas em nosso site http://abcmt.org.br/abcmt/empresasparceiras/
Sua empresa quer ser um PARCEIRO DA ABCMT?
Envie interesse para contato@abcmt.org.br informando no “assunto” : PARCERIA
Torne-se um sócio contribuinte e receba sua carteirinha para ter direito a esses descontos. Em
breve teremos mais novidades: aguardem a nova carteirinha!
COMO CONTRIBUIR
Ajude a ABCMT a ajudar se tornando um sócio contribuinte e fazendo uma doação . Veja como
no link http://abcmt.org.br/como-contribuir/

CAMISETA
Ainda não tem a camiseta da ABCMT? Adquira a sua em nossa loja virtual.
http://abcmt.org.br/loja-virtual/
Entre em contato para conhecer nossa associação!
E-mail: contato@abcmt.org.br
Site: www.abcmt.org.br
Fanpage: www.facebook.com/abcmt
PARTICIPARAM DESTA EDIÇÃO
Denise Costa de Melo e Naira Brandão

