10 // Nov2019 // Saúde // Porto Spine Unit

Cirurgia da Coluna: mitos e novas
abordagens terapêuticas
NO ESPETRO DAS PATOLOGIAS QUE AFETAM
A COLUNA, O MAIS RECENTE ENTENDIMENTO
CIENTÍFICO COMPREENDE O DIAGNÓSTICO INTEGRAL DO PACIENTE E A AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR COMO ELEMENTOS VALIOSOS
NA DEFINIÇÃO DE UM PLANO TERAPÊUTICO
AJUSTADO. EM TODO O PROCESSO É FUNDAMENTAL A COOPERAÇÃO DO PACIENTE E O
COMPROMISSO COM A MUDANÇA PARA HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS.
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classe médica mais conservadora, a noção de que a
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Falando de patologias degenerativas da coluna, que resultam do natural envelhecimento de cada indivíduo –
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lho de complementaridade em prol da saúde do paciente. Defendendo a pertinência do trabalho coordenado
das duas especialidades, o médico reconhece, em conversa com os seus pacientes, que prevalece uma má
imagem da fisioterapia.
Como nos explica, “habitualmente, colocamos a fisioterapia num só nível e, em consulta, é percetível o desagrado dos utentes com a fisioterapia tradicional. Porém,
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incutindo-lhe a necessária responsabilidade para
o sucesso da intervenção – “o indivíduo tem que
se comprometer com o tratamento, corrigir os erros e dar continuidade ao processo de reabilitação”, explica Ricardo Frada, reforçando que “se o
paciente considerar que somente as sessões de
FA ou cirurgia vão resolver tudo, os resultados
não serão os esperados”.

Importância do exercício
físico orientado
A par da estabilidade, a coluna é um elemento flexível que permite ao ser humano
executar movimentos de flexão, extensão e rotação. Estas relações, que outrora eram
muito descuradas, revelam agora a importância da correlação da coluna e do que a envolve, a parte muscular – “a nossa coluna é composta por 24 peças móveis que se sobrepõem, mas o que as faz manterem-se estáveis são os músculos. Daí a importância
do trabalho físico e do exercício físico”, aponta o especialista.
Neste tópico, Ricardo Frada enaltece a importância da prática de exercício físico
orientado, alertando para o desconhecimento da população em geral sobre este tema,
o que leva uma percentagem considerável da população a repetir movimentos “não
adequados ou mal executados”.

que se manifesta “no menor condicionamento físico, atrofia muscular, rigidez articular”,
sintomas que têm que ser tratados ou combatidos, caso contrário o sistema entra em
desequilíbrio e começa a produzir dor. Perante uma sociedade envelhecida, o especialista defende “o pensar sobre a cinesiologia”, a necessidade de perceber quais os desequilíbrios do indivíduo para que se aplicar um plano de tratamento adequado. Para tal,
é imprescindível a observação cuidada e profissional de um Ortopedista e o recurso a
uma fisioterapia dirigida, para que faça uma avaliação global e detalhada, utilizando várias ferramentas: desde a educação postural global, ao pilates clínico, ao exercício clínico, associados, por vezes, a técnicas físicas – infiltrações, viscossuplementação, radiofrequência eco dirigida, acupuntura, etc. “Para a patologia degenerativa da coluna é fundamental esgotarmos todo o arsenal de alternativas não cirúrgicas”, defende.

Importância da Fisioterapia no pós cirurgia
Em suma, a patologia da coluna tem que aliar uma avaliação integral do paciente, que
estude a correlação entre as queixas apresentadas, o histórico clínico e os exames físicos e de imagiologia. Estabelecido o diagnóstico, há que perceber a possibilidade de
“afinar a máquina” com recurso a técnicas de FA e um plano de RPG – melhorar a relação muscular, a postura, o controlo neuromuscular, etc. – que produzam uma melhoria
dos sintomas ou, muitas vezes, a sua resolução. Se não se efetivar essa melhoria, ou
em face de lesões orgânicas com compressões de estruturas nervosas evidentes,
avança-se para a cirurgia com recurso a técnicas avançadas, minimamente invasivas,

