Cada dia é um novo dia, Fé e gratidão por tudo!
Prezadas seguidoras e seguidores, sou portadora de Varias patologias reumáticas incluso Artrite
Reumatoide e Espondilite Anquilosante – O gatilho para desencadear as doenças foi o trabalho, digitava
8 a 15 horas dia, pausas eram proibidas.
Iniciei com fortes dores na mãos, punhos, braços ombro. Até não conseguir escovar os dentes, lavar os
cabelos, segurar uma caneca. O que foi se tornando generalizado pela coluna e membros inferiores.
Anos de Luta e desrespeito, pois como estas doenças, embora mostrem inchaço, vermelhidão nas fases
mais agudas, as pessoas não acreditam no que você esta sentindo, e lhe taxam de muitas coisas. Não
sei porque meus exames de sangue somente mostravam leves alterações, nada que justificasse o
quadro clínico.
Tive diagnóstico de Tetraparesia e outras coisas. Quando fui encaminhada a 1ª reumatologista, muito
conceituado pela competência em diagnósticos, tendo sido professor e formador de muitos e muitos
reumatologistas pelo Brasil. Apresentava também olhos inchados e todo vermelho, perda visual rápida.
O reumatologista após exame minucioso me perguntou, como chegou ate aqui. não entendo como esta
em pé! Respondi, caminho devagar e vou sentando nos bancos das praças, nas lojas, não tenho como
pegar qualquer condução, não suporto o embalo do carro, não consigo entrar e sair de um carro, então
tenho que tentar caminhar, já tendo sido roubada por observarem minha dificuldade motora e
incapacidade de defesa.
Ele disse a senhora esta com AR em último grau, não sei como ainda sustenta seu corpo. Me assustei,
pois conhecia uma senhora com AR em estado muito triste. Perguntei, “mas e os meus exames”, e ele
respondeu que para fazer um diagnóstico acertado, é preciso ser um médico, não apenas um leitor de
exames!

A luta foi árdua até me aposentar, e continua após. Os cuidados são muitos, os medicamentos muito
caros, apresentei reações fortes há muitos medicamentos, o que dificulta ainda mais o tratamento. Como
sabemos no Brasil os salários e aposentadorias de quem Trabalha e Trabalhou, em maioria são baixos e
muito tributados, e os tributos estão em absolutamente tudo, o que torna a vida de doentes mais pesada.
Hoje tenho dias de sol quando as dores me esquecem um pouco, e tenho dias de escuridão, mas, graças
a Deus encontrei alguns profissionais capacitados, humanos e que me ajudam, me entendem. O quê no
meu caso ajuda muito é a acupuntura, mocha, fisioterapia, cuidados com alimentação, alternando
repouso com alguns trabalhos domésticos, quando possível caminhadas a musico terapia e a arte em
aquarelas, os materiais são caros, precisam ser naturais, mas, graças a Deus tive ajuda internacional e
ainda tenho alguns materiais recebidos como doação.
Temos que ter fé, coragem e encontrar forças em Deus, pois creio que ele realmente nos entende.
Abraços a todos os pacientes brasileiros e coragem principalmente para os mais humildes, pois quanto
mais humilde o sofrimento é maior!
Mantenham a fé e a oração para encontrar profissionais certos para lhe ajudar, se cuide ao máximo
dentro de suas possibilidades, respeite suas limitações e mesmo nos momentos difíceis, veja o mundo
com Sol!
Me chamo Mary, tenho 70 anos, convivo com as doenças reumáticas a mais de 30 anos, sou aposentada
e moro em Curitiba-PR.
“Dor Compartilhada é Dor Diminuída”, conte a sua história e entenda que ao escrever praticamos uma
autoterapia e sua história pode ajudar alguém a viver melhor com a doença!
É simples, preencha o formulário no link http://ow.ly/gGra50nFGJp
Doe a sua história!?
#Depoimento
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