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ARTROSE CERVICAL (Chama-se Espondilose Cervical o conjunto de alterações conseqüentes à artrose da coluna cervical.)

"Difundida juntamente pela necessidade pela necessidade de ”encarar" as situações, do self-control que reside no pescoço. (...) A artrose cervical pode ser tanto sintomática quanto sindromática, sendo parte componente, do reumatismo osteoarticular (...). Quando ocorre uma artrose sintomática, ela é provocada pela contração crônica dos músculos paravertebrais, que impede os movimentos fisiológicos do pescoço." (NAVARRO, 1995)

- Quando a nutrição discal se torna insuficiente, há perda dos seus elementos constituintes, que leva a redução da altura do disco, da sua resistência aos movimentos e aos traumas, mesmo pequenos, facilitando a sua rotura e degeneração.
- A artrose caracteriza-se pela perda progressiva da cartilagem das juntas, por uma maior densidade óssea justaposta a essa cartilagem e por uma proliferação de osso nas margens articulares. 
	A cartilagem articular desempenha dois papéis essenciais: redução do atrito quando do movimento, e distribuição do peso aplicado sobre a junta.
- Estas alterações discais são seguidas de reações ósseas das vértebras adjacentes, com a formação de osteófitos, ou bicos-de-papagaio, que tendem a fundir as vértebras. 

- Concomitantemente, há hipertrofia dos ligamentos e das outras articulações da coluna vertebral. Este conjunto de alterações pode determinar uma redução do canal vertebral e dos forâmenes de conjugação. 
	O canal vertebral contém a medula espinhal, que é uma estrutura nervosa responsável pela transmissão de todos os impulsos nervosos que chegam dos membros ao cérebro e que levam os estímulos nervosos do cérebro para os nervos e, conseqüentemente, para os músculos do corpo. 
	Os forâmenes de conjugação são passagens laterais da coluna cervical por onde passam as raízes nervosas que formam os nervos para os membros superiores. Por elas trafegam os impulsos nervosos que trazem as informações sensitivas e os que levam as ordens do cérebro para os músculos se contraírem.

- As manifestações mais comuns são a dor cervical e a limitação dos movimentos do pescoço. Acompanham-se, muitas vezes, de uma sensação de ouvir "areia na coluna", aos seus movimentos. A pessoa refere que tem a impressão de que "falta lubrificação na coluna". 
- Doenças metabólicas como diabete e hipotireoidismo favorecem o desenvolvimento de Osteoartrite. 
- Acredita-se que só o fato de uma articulação estar comprometida já é suficiente para que se desenvolva atrofia muscular, mas certamente a falta de movimentos completos e a inatividade são fatores coadjuvantes importantes.

"Ela (artrose cervical) pode acarretar uma nevralgia cérvico-braquial (...) que constitui, inconscientemente, um obstáculo à transformação do pensamento (que está dentro da cabeça) através do pescoço, em atos (que se realizam graças aos braços e às mãos)." (NAVARRO, 1995)
	Nevralgia: dor intensa no trajeto de um nervo e de suas ramificações, sem alteração aparente das partes doloridas.


TORCICOLO
“(...) torcicolo, contração espasmódica de um dos esternoclidomastóideos, que pode se propagar para o trapézio. Essa contração é habitualmente considerada como uma crise reumática causada por um golpe de ar. (...) Ora, a utilização dos actings da vegetoterapia leva a uma ab-reação emocional que exprime uma defesa ou um interdito inconsciente, relacionado a uma imagem masculina, no caso de um torcicolo no lado direito, ou feminina, no caso do torcicolo do lado esquerdo. Achamos que a gênese do torcicolo congênito é igualmente um mecanismo de defesa, visto que o pescoço é a sede do instinto de conservação.” (NAVARRO, 1995)

- No adulto o torcicolo é representado por um espasmo da musculatura do pescoço que causa o desvio da cabeça para a direita ou para a esquerda acompanhado de rotação da cabeça. 
- O torcicolo em geral é doloroso, podendo a dor ser localizada ou se irradiar para a musculatura da região dorsal e, a sua origem geralmente é um "mal jeito" proveniente de um movimento brusco da cabeça ou de uma má posição assumida durante o sono.
- Os bebês recém-nascidos podem apresentar o torcicolo congênito que deve ser tratado desde o início podendo até terminar em uma correção cirúrgica. É causado por encurtamento e inelasticidade do músculo esternocleidomastóideo, por má posição da cabeça no útero ou por lesão pré-natal nos músculos. Neste caso é impossível endireitar ativa ou passivamente a posição da cabeça. Outras causas de torcicolo na criança são:
a. Artrite reumatoide; 
b. Malformações na região entre o crânio e a coluna cervical; 
c. Inflamações ou infecções na garganta e orofaringe; 
d. Infecções nos discos intervertebrais da coluna cervical; 
e. Tumores malignos na coluna cervical óssea ou na medula espinhal podem inicialmente e se manifestar por dor e torcicolo; 
- O torcicolo de origem ocular, por sua vez, não limita os movimentos cefálicos. 
- Tem como finalidade permitir a visão binocular (síndrome de Duane), melhorar a acuidade visual (nistagmo com posição de bloqueio em alguma versão) ou é conseqüente à limitação de movimento de um dos olhos, por alteração de forças ativas ou passivas.
- Por isso, o paciente pode girar a cabeça para o lado do olho fixador (ou do olho afetado), a fim de aumentar a sua acuidade visual.
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 “Torcicolo causado por paresia do oblíquo superior esquerdo. Notam-se o sinal de Bielschowsky para o lado esquerdo e a hiperfunção do oblíquo inferior esquerdo. Indicação cirúrgica: correção da hipertropia.” 
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 “Torcicolo causado por nistagmo que bloqueia em dextroversão, e em convergência. Indicação cirúrgica: operação de Kestenbaum modificada.”
(Disponível em: http://www.universovisual.com.br/publisher/preview.php?edicao=0904&id_mat=483" http://www.universovisual.com.br/publisher/preview.php?edicao=0904&id_mat=483)


SÍNDROME DOS ESCALENOS (Também chamada de Síndrome do Desfiladeiro Torácico ou Cérvico-Braquialgia)
“As perturbações dos escalenos, músculos mais profundos, são responsáveis pela dificuldade que certas pessoas têm para gritar – devido à uma educação repressiva – e, às vezes, para engolir e, também pela sensação de sufocamento, pela tosse espasmódica ou pelo bolo na garganta, característico da histeria (...) Trata-se, então, de uma situação fantasmática relacionada a um estado sexo-afetivo que o indivíduo não pode, ou não quer aceitar.” (NAVARRO, 1995)
“A contração constante dos escalenos, inspiradores auxiliares, pode chegar a provocar, em caso do bloqueio do diafragma (...) uma compressão dos vasos e dos nervos conhecida pelo nome de “patologia da síndrome dos escalenos”. (NAVARRO, 1995)
- Define uma série de sintomas de amortecimento (formigamento), sensação de peso, dor e/ou frigidez que podem ocorrer isoladamente ou em conjunto nos membros superiores (braço, antebraço, mão), e eventualmente, no ombro ou região lateral do pescoço.
- Pode ocorrer também, ainda que raramente na mandíbula e na região retroauricular (atrás da orelha).
- Essa síndrome caracteriza-se por haver compressão (ao nível do estreito torácico superior) dos nervos, artérias e veias que vão para os braços e se originam ao nível da coluna na região cervical (pescoço).
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Pessoa com o braço aberto, mostrando as estruturas (artéria, veia e nervo), passando pelo estreito torácico superior, desde o pescoço até o braço.
- Os tratamentos clínicos com fisioterapia, acupuntura, antiinflamatórios, muitas vezes é temporário e os sintomas podem voltar a ocorrer. Indica-se então o tratamento cirúrgico, pois com a perda da força muscular e o formigamento contínuo, podem ocorrer lesões irreversíveis.
(Disponível em: http://www.medicinadotorax.com.br/doencas/sindromedesfiladeiro.htm" http://www.medicinadotorax.com.br/doencas/sindromedesfiladeiro.htm )


ESCOLIOSE
“O bloqueio do pescoço se instala muito precocemente em algumas crianças, provocando um problema de postura que pensamos estar na origem das escolioses. Notemos que é preciso considerar a escoliose não como uma doença em si, mas como um sintoma, tendo o escoliótico sido obrigado a se curvar, se torcer e se deformar para conseguir adaptar-se. (NAVARRO, 1995)”
- Observando-se o corpo humano pelas costas, a coluna vertebral normal apresenta-se reta, da cabeça até a região sacral. 
Coluna normal

file_10.wmf

NORMALColuna com escoliose

file_11.wmf

 ESCOLIOSE

- Quando a coluna se apresenta curva, no plano das costas, essa deformidade é denominada escoliose. A escoliose pode apresentar uma curva em "C" ou uma dupla curva em "S".
- A escoliose não deve ser confundida com má postura. Quando a causa é desconhecida ela recebe o nome de escoliose idiopática. Aproximadamente 85% das escolioses são idiopáticas. É a grande maioria.
- Durante a infância, a escoliose afeta meninos e meninas. Na fase adolescente, as meninas são 5 a 8 vezes mais afetadas pela escoliose. Entretanto, 90% dos casos de escoliose idiopáticas (de causa desconhecida) são devidos a acréscimos moderados da curvatura da coluna e, geralmente, não são contemplados com tratamento intensivo.
- No plano das costas, parte da musculatura atua mantendo a coluna reta e estável. Quando um músculo fica mais tensionado que o seu par simétrico, ele acaba puxando a coluna para o seu lado e, assim, provoca a escoliose.
- A escoliose, como outras deformidades da coluna podem também ser causadas por doenças nos ossos (osteoporose, tuberculose etc ) ou deformações nas vértebras.


A GLÂNDULA TIREÓIDE
“A tireóide, cuja importância é considerável porque, entre outras coisas, é responsável pela rapidez dos processos mentais, é um exemplo surpreendente das inter-relações entre psique e soma (...) (NAVARRO, 1995)”
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- A glândula tireóide se encontra na base do pescoço, abaixo do pomo de Adão. Tem a forma de uma borboleta; cada asa, ou lobo, da tireóide está presente em ambos os lados da traquéia.
- A função da glândula tireóide é produzir, armazenar e liberar hormônios tireoideanos na corrente sangüínea. Estes hormônios, também conhecidos como T3 e T4, agem em quase todas as células do corpo, e ajudam a controlar suas funções.
- Se os níveis destes hormônios tireoideanos no sangue estão baixos, seu corpo funciona mais lentamente. Esta condição se denomina hipotireoidismo. Se existe um aumento dos níveis dos hormônios tireoidianos no sangue, seu corpo trabalha mais rapidamente. Esta condição se denomina hipertireoidismo.
- Tanto no hipo como no hipertireoidismo, é comum haver um aumento no volume da tireóide, que chama-se bócio, e que pode ser detectado através do exame físico. Problemas na tiróide podem aparecer em qualquer fase da vida, do recém-nascido ao idoso, em homens e em mulheres.
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HIPOTIREOIDISMO

“O hipotireoidismo (...) acarreta uma lentidão dos processos mentais que pode chegar ao cretinismo. (...) Os homens com deficiência tireoidiana são também, na maioria das vezes, estéreis, enquanto que as mulheres são predispostas a abortar. (NAVARRO, 1995)”
- Se o corpo utiliza menos energia do que deve, a tireóide produz uma quantidade reduzida de hormônio, o Hipotireoidismo. 
- Tudo começa a funcionar mais lentamente no corpo: o coração bate mais devagar, o intestino prende e o crescimento pode ficar comprometido. 
- Ocorre também a diminuição da memória, um cansaço excessivo, dores musculares e articulares, sonolência, pele seca, ganho de peso, aumento nos níveis do colesterol no sangue e até depressão. 
- Na verdade o organismo nesta situação tenta "parar o indivíduo", já que não há “combustível” para ser gasto.
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 HIPERTIREOIDISMO

“O hipertireoidismo comporta uma hipertrofia e uma hiperplasia celulares que resultam em uma sintomatologia neurovegetativa: tremor, hipersudorese, taquicardia, insônia, hipertemia e emagrecimento. Essa sintomatologia denota um desperdício de energia, sinal de gravidade na economia vital. (NAVARRO, 1995)”
- Se o corpo utiliza mais energia do que deve, a tireóide produz uma quantidade em excesso de hormônio, o Hipertireoidismo.
- As funções vitais começam a funcionar rápido demais: o coração dispara, o intestino solta, a pessoa fica agitada, fala demais, gesticula muito, dorme pouco, pois se sente com muita energia, mas também  muito cansada.
- A causa mais freqüente do hipertireoidismo é a doença de Graves (Basedow) que também está incluída dentro das doenças auto-imunes (o organismo produz anticorpos que atacam o próprio organismo).

Doença de Graves (Ou Doença de Basedow)
	Acredita-se que a doença de Graves (bócio difuso tóxico) seja causada por um anticorpo que estimula a tireóide a produzir quantidades excessivas de hormônios tireoidianos. Os indivíduos com doença de Graves apresentam os sinais típicos do hipertireoidismo e três sintomas adicionais característicos:
	- Como toda a glândula é estimulada, ela pode apresentar um aumento de volume acentuado, acarretando uma protuberância no pescoço (bócio).
	- Os indivíduos com doença de Graves também podem apresentar exoftalmia (olhos saltados). A protuberância dos olhos ocorre devido ao acúmulo de uma substância que se acumula na órbita.

- Cerca de 5 a 10% das mulheres desenvolvem hipertireoidismo leve a moderado alguns meses após o parto. O hipertireoidismo nesta situação, geralmente, dura 1 a 2 meses, e freqüentemente é seguido por vários meses de hipotireoidismo (diminuição da atividade da tireóide), o qual se recupera em grande parte das mulheres.

Tireóide: Auto-Exame
Se você apresenta um conjunto de sintomas, como os descritos, aprenda a fazer um auto-exame. file_18.png
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O material necessário: Copo com água e um espelho (se possível, de cabo).
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1) Segure o espelho e procure no seu pescoço a região logo abaixo do Pomo de Adão (popularmente conhecido como gogó). Sua tireóide está localizada aí.
2) Estenda a cabeça para trás para que esta região fique mais exposta. Focalize-a pelo espelho.
3) Beba um gole de água e engula.
4) Com o ato de engolir, a tiróide sobe e desce .Observe se há alguma protrusão ou nódulos na sua tiróide. Atenção: Não confunda a tireóide com seu Pomo de Adão. Repita este teste várias vezes até ter certeza.


Funcionamento da Tireóide
A quantidade de hormônios tireoideanos produzidos pela glândula tireóide é controlada por uma glândula que se encontra no cérebro, chamada pituitária ou glândula hipófise. Outra parte do cérebro, o hipotálamo, ajuda a pituitária.
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O hipotálamo envia informação à glândula hipófise. 
A glândula hipófise por sua vez controla a glândula tireóide.
A glândula tiróide, a hipófise e o hipotálamo trabalham juntos no controle da quantidade de hormônios tireoideanos no seu corpo. Com a hipófise controlando a maior parte da ação, estes órgãos trabalham de forma similar ao termostato que controla a temperatura de uma casa.
Por exemplo, assim como o termômetro de um termostato mede a temperatura de uma casa, a glândula hipófise mede em forma constante a quantidade de hormônios tireoideanos em seu sangue. Se não há suficiente hormônio, percebe a necessidade de "acender a caldeira". Isto se faz liberando mais hormônio estimulante da tireóide (TSH), que indica à tireóide que deve produzir mais hormônio. A glândula tireóide então produz e libera hormônio diretamente na corrente sanguínea.

Hipertireoidismo e Medo
Segundo Navarro, é a ansiedade que causa o hipertireoidismo.
A secreção da tireóide é aumentada de modo contínuo quando se tem necessidade de manter um esforço prolongado, enquanto que o esforço súbito é acompanhado de uma hipersecreção das suprarenais (adrenalina).
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O funcionamento da tireóide é estimulado pelo hormônio da hipófise (glândula pituitária). Como a percepção pelos telerreceptores do 1º nível pode causar ansiedade, deduzimos que o mecanismo de defesa utilizado faz com que o hipotálamo se carregue de energia e envie informação à hipófise, estimulando-a.

Situação de ameaça visual, olfativa, auditiva ou tátil  Através da liberação de hormônios estimuladores (via processamento do tálamo e amígdala) carrega de energia o hipotálamo  O hipotálamo envia informação à hipófise (pela liberação de corticotropina (CRH))  O CRH estimula a hipófise a secretar o hormônio adenocorticotrópico (ACTH) na corrente sangüínea.  O ACTH faz que as supra-renais liberem o cortisol (imuno-regulador), um hormônio clássico de estresse (adrenalina) que age no hipotálamo para inibir a liberação contínua de CRH.  A hipófise controla a tireóide para que libere mais hormônios tireoidianos na corrente sanguínea.  Um excesso de hormônios da tireóide pode levar ao Hipertireoidismo.
“Para suportar um estado de estresse permanente, é necessário poder pensar com certa rapidez. (NAVARRO, 1995)”.

Somatopsicodinâmica da Tireóide
Os conflitos dos tireoidianos têm sua origem na infância e residem na relação com a mãe. Há uma repressão da ansiedade por medo de perder a proteção e afeição materna.


(Disponível em: http://www.psiquiatriageral.com.br/cerebro/figuras.htm" http://www.psiquiatriageral.com.br/cerebro/figuras.htm )

... na glândula tireoide, os casos de hipertireoidismo que surgem no momento em que o individuo deve fazer uma mudança na sua vida, principalmente se ele se sobrecarregou de responsabilidades, gerando ansiedade, sufocanso-o; laringites e faringites, inflamações que podem potencializar o apareceimento de um câncer, etc...
do ponto de vista psicodinâmico, essa perturbação energética no nível do pescoço, determina o estado borderline entre a psicose e a neurose. Neste caso, indivíduos neuróticos podem ter surtos psicóticos; a defesa narcisica, oculta os bloqueios nos doisprimeiros níveis, evitando assim que a energia nesça, desencadeando a descompensação psicótica.

