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A ELA, como é comumente tratada no mundo da saúde é uma doença que afeta o sistema
nervoso central, e provoca atrofia muscular. O que faz exatamente a doença é promover o desgaste ou a
morte de neurônios que são responsáveis pelas atividades musculares.
Os neurônios são como os “jornalistas” do corpo. Eles ficam o tempo todo mandando
mensagens (que são como notícias). Digo isso porque ao perceber perigo de assalto, por exemplo, nosso
intuito primário é sair de um lugar perigoso. Para isso uma série de sistemas são ativados no nosso corpo.
Um desses é o nosso sistema locomotor, que envolve os músculos.
Pensem que esses neurônios recebem transmissões dos olhos, dos ouvidos e mandam
mensagens aos nossos músculos. Vai ainda além, se estamos com fome e queremos pegar um bolo na
mesa, com um copo de café, precisamos fazer um movimento com as mãos. Força com os braços. Suporte
com a coluna e os ombros, abrir a boca. Tudo isso envolve uma série de comandos que fazemos de forma
automática e inconsciente.
Quando se tem ELA, o que acontece é que o indivíduo para de receber esses comandos. Então,
ele recebe as notícias. “Estou com fome”, “Estou em perigo”; mas não consegue segurar, mastigar, andar,
correr.
Esses neurônios então deixam o indivíduo com uma capacidade muscular reduzida, de forma
gradativa, porque se o cérebro não coordena mensagens o corpo não se move, e consequentemente, se
o corpo não se move, os músculos atrofiam.
É aí, que temos então a “Esclerose” que é um termo usado para significar o enrijecimento de
tecidos, no caso a atrofia muscular. A “Amiotrofia” é especificamente o nome dado à fraqueza muscular.
O Lateral indica que a doença começa primeiramente em um dos lados do corpo. Diferente da Esclerose
Múltipla.
O caso mais famoso do mundo, da ELA, e que fez a doença se tornar conhecida foi o caso do
genial físico britânico Stephen Hawking. Que morreu aos 76 anos. Os quais indicarei um filme para vocês.

A Teoria de Tudo.
Baseado na biografia de Stephen Hawking, o filme mostra como o jovem astrofísico (Eddie
Redmayne) fez descobertas importantes sobre o tempo, além de retratar o seu romance com a aluna de

Cambridge Jane Wide (Felicity Jones) e a descoberta de uma doença motora degenerativa quando tinha
apenas 21 anos.

Em 2020 fiz uma postagem oferecendo serviços de Massoterapia específicos para esse público,
vejam.

As causas

As causas da ELA são desconhecidas. O que se sabe é que existe uma falha genética
capaz de transmitir a doença de pai para filho(a), mãe para filho(a). E que quando se tem essa
predisposição, a ELA pode se manifestar, primeiramente a partir de dois comportamentos, o

primeiro é na prática exagerada de exercícios físicos, que indica um desgaste muscular maior,
que pode acelerar o processo que discutimos acima, da falência de neurônios. E o segundo é no
consumo de uma substância chamada Glutamato, uma substância abundante no Sistema
Nervoso Central, que age como um Neurotransmissor Excitatório.
O Glutamato monossódico é conhecido na indústria por deixar tudo mais gostoso, mas
é muito prejudical e engorda.
Um dos prejuízos dessa substância é a Enxaqueca e a Euforia, que pode provocar crises
de ansiedade e pânico.
Alimentos que possuem Glutamato: Refrigerantes, Salgadinhos, Temperos Prontos e
Macarrão Instantâneo.
Além desses, tomates, cogumelos e alguns tipos de carne tem naturalmente a
substância. Por isso se indica comer muita proteína quando quer aumentar a massa muscular,
além dos aminoácidos e enzimas e proteína que se consome, o Glutamato pode estar presente,
induzindo uma resposta muscular mais ativa.

Tratamento

Com base em estudo realizado pela revista Neurocienc (2009) por Médicos Neurologistas da
USP, tanto a falta de mobilidade, quando o excesso, causam danos em pacientes com E.L.A. inclusive,
indicam a massagem, como forma de melhorar os quadros de mobilidade. Assim também se comporta o
tratamento de atrofia em pacientes com A.V.C, com Lesão Medular (Paraplegia / Tetraplegia) ou com
Esclerose Múltipla. Pacientes acamados em todos os casos, podem obter melhoras significativas a nível
muscular, com sessões semanais de Massoterapia.

Nesse caso o atendimento precisa ser liberado pelo médico, tanto na Massoterapia quanto na
Acupuntura. Contudo, veremos os benefícios desse tratamento, e a forma de atuação.

Os benefícios

Na massoterapia, o benefício consiste na reabilitação muscular, a partir da promoção da
circulação sanguínea e melhora dos processos de drenagem corporal, ao movimentar a linfa, já que ela
não possui um sistema de circulação próprio e depende principalmente da contração muscular para
ocorrer.
Exercícios de alongamento são especiais para essas pessoas, pois promove elasticidade
muscular e retarda bastante o processo de degeneração muscular.
Consideramos ainda
Que a manipulação muscular causa conforto por “desintoxicar” a musculatura e diminuir as
contraturas, de modo que a massoterapia aqui, visa a promoção do conforto.
Sabemos que a ELA não possui cura, mas possui um tratamento visando a diminuição da
velocidade de degeneração muscular e de atrofia. A massoterapia entra como uma delas.

A pesquisa que citei anteriormente diz:
“O tratamento da ELA visa a prevenção da fadiga e dos danos pelo uso excessivo, além de
otimizar a independência e a capacidade funcional, através de exercícios moderados, alongamentos,
equipamentos de assistência e fisioterapia respiratória”.

Protocolo
•

Alongamentos e mobilizações iniciais

•

Massagem Sueca

•

Auriculoterapia: Shen Men. Coração. Simpático. Fígado. Cérebro. SubCórtex. Neurastenia.

Na Acupuntura

A Acupuntura foi indica pela AbrELA (Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica)
como tratamento indicado para redução do avanço da doença, pela manipulação energética. Em busca
do conforto desses pacientes.
Na visão da Medicina Chinesa, as doenças são avaliadas como padrões e síndromes, isso
significa que elas fazem parte de um conjunto de sintomas e sinais que determinam quais órgãos ou
vísceras estão energeticamente alterados no organismo.
Para a Medicina Chinesa, a umidade é um ponto importante a se considerar na ELA, e na
Esclerose Múltipla. Nesse caso, ela pode penetrar o organismo causando obstrução dos meridianos,
gerando sensação de peso, adormecimento, formigamento e distensão muscular.
Os músculos na MTC estão enquadrados no elemento madeira, então, uma invasão de vento e
umidade no abdômen poderá afetar a circulação de energia do fígado e vesícula biliar. Isso provocaria
uma deficiência de funcionamento muscular.
Para tratar, precisamos drenar a umidade, e tonificar o funcionamento desses órgãos.
Utilizaremos os pontos F3, F8, BA6, VB20, B18, B23, B62, VC4. Podemos usar a Moxa como
instrumento de tonificação muscular.

