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O site do Hospital Sírio-Libanês traz informação
detalhada sobre a relação entre artrite reumatoide
e danos causados ao pulmão das pessoas afetadas

Site do Hospital Albert
Einstein traz detalhes
sobre a doença

https://goo.gl/j9Wqd0

https://goo.gl/rdTZPr

Dias frios pioram as dores
causadas por artrite reumatoide
Tempo gelado agrava
sintoma da doença.
Manter-se aquecido
é o melhor remédio
para evitar incômodo

O frio chegou de vez e, com
ele, surgem as dores provocadas pela artrite reumatoide. Manter-se protegido dos
ventos gelados é a melhor
forma de evitar o incômodo
causado pela doença.
São várias as prováveis
causas de o frio aumentar os
problemas relacionados à
doença, nenhuma comprovada cientificamente, explicam os especialistas.
Uma das mais aceitas diz
que, em dias frios ou chuvosos, a pressão do ar cai e
provoca uma pequena expansão das cápsulas articulares (membranas que envolvem articulações). Isso seria suficiente para aumentar
as dores. “Pessoas com quadros de dores crônicas acabam desenvolvendo com o
tempo uma maior sensibilidade dos nervos, o que os
tornam mais suscetíveis à
sentirem dores em dias mais
frios”, afirma o educador físico Sidney Oliveira Filho, do
Grupo Ultrafarma.
Outra possibilidade diz
respeito à reação do corpo ao
frio. “Uma hipótese é de que
a dor no frio seja causada por
tensão e contração muscular
ao redor dos nervos e articulações, devido à vasoconstricção que a baixa temperatura causa”, afirma o reumatologista José Mauro Del Roio
Correa, da Secretaria Municipal da Saúde.
Como em todos os casos o
frio é um dos desencadeadores da dor, o principal “remédio” é evitá-lo ao máximo. Dormir numa cama
aconchegante, cobrir-se com
agasalhos e tomar bebidas
quentes são algumas das dicas para fugir do ar gelado.

Dor nas juntas
O que é artrite reumatoide

É uma doença autoimune. O sistema imunológico, responsável por proteger o organismo de vírus e bactérias,
também ataca os tecidos do próprio corpo, especificamente a membrana sinovial (película que reveste as articulações)

O que causa

Sintomas
Falta de apetite
Perda de peso
Indisposição

Inflamação das
articulações

Dor

Inchaço

Vermelhidão

Febre baixa

Partes mais afetadas
■

Mãos

■

Pés

O frio

Ainda não há conclusões, mas teorias
sobre o que pode levar ao aumento da dor

Complicações

Destruição das
articulações, com
limitações na
atividade física
■ Pacientes podem ter
esclerite e uveíte
(inflamação dos olhos)
■ Pode haver inflamação
da pleura, tecido de
revestimento
dos pulmões
■ Medicações usadas para
controlar a doença
podem sobrecarregar o
fígado e os rins

■

teoria dos receptores

■

contração

■

Terminações nervosas também podem detectar mudanças na
pressão do ar e responder, em algumas pessoas, com uma
reação de dor
A dor no frio pode ser causada por tensão e contração muscular
ao redor dos nervos e articulações

Como tratar

Analgésicos
■ Anti-inflamatórios
■

O que ajuda
Tente se manter bem
agasalhado o tempo todo

Causa
A artrite reumatoide é uma
doença autoimune (quando
o sistema imunológico do indivíduo ataca partes do próprio corpo), por isso não há
como preveni-la. “No caso
da artite reumatoide, o corpo
ataca a sinóvia, que é um tecido de revestimento das articulações”, diz Fellipe Savioli, ortopedista, especialista
em medicina esportiva.

Prevenir o inchaço
das articulações
com acessórios de
compressão como
joelheiras, cotoveleiras,
tornozeleiras e luvas

Se possível, manter um
aquecedor ligado dentro
de casa
Usar o ar quente dentro do
automóvel, caso vá dirigir

Aquecer os acessórios
com secador

Antes de sair de um ambiente
fechado, fazer flexão e extensão das
articulações por alguns minutos
Uso de suplementos como
colágeno, glucosamina, condroitina,
metil-sufanilmetano e vitamina D
também ajudam no combate
às dores

Exercícios indicados

(William Cardoso)

Doença pode
provocar mais
danos à saúde
A artrite reumatoide pode
levar a pessoa a ter problemas mais graves do que dores no frio. “Pacientes podem ter esclerite e uveíte
(inflamação dos olhos) podendo levar a sérias complicações. Pode haver inflamação da pleura, tecido de revestimento dos pulmões.
Medicações usadas para controlar a doença, podem sobrecarregar o fígado e os
rins”, diz o ortopedista Fellipe Savioli.
(WC)

Atividades aeróbicas
dentro da água

Natação

Mitos
■

O indivíduo acometido pela artrite reumatoide
não pode fazer exercícios físicos

Onde procurar
ajuda gratuita

Especialista:

reumatologista
e ortopedista

Ciclismo

■

Caminhada

Artrite reumatoide é uma
doença que só atinge idosos

Unidades de saúde da
Prefeitura de São Paulo:

http://migre.me/kusvM

■

Tai Chi Chuan

A artrite reumatoide começa sempre
atacando as articulações das mãos

Unidades de saúde do
Estado de São Paulo:

http://migre.me/kusy9

Fontes: Fellipe Savioli, ortopedista, especialista
em medicina esportiva, ex-triatleta e membro da
Steadman-Hawkins Clinic, de Vail, no Colorado
(EUA), Sidney Oliveira Filho, educador físico do
Grupo Ultrafarma, José Mauro Del Roio Correa,
reumatologista da Secretaria Municipal da Saúde

