Viver com a AR é matar um LEÃO por dia!
Resolvi contar minha história, porque me senti acolhida com tantos relatos e informações neste blog,
espero que mais pessoas assim como eu, se sintam acolhidas e de alguma forma aliviadas, pois acredito
estarmos falando a mesma linga…
Há 3 meses descobri a AR, sofri uma lesão no ligamentar no tornozelo direito em fevereiro de 2020,
segui todos os protocolos médicos, aliás, passei por 3 médicos, fiz 1 cirurgia e as melhoras eram
mínimas, então questionei o meu médico pq eu não melhorava, pois foram muitas infiltrações,

corticoides, morfina, anti-inflamatórios… e a dor só aumentava, notei que não era só o pé que estava
doendo mais, era joelho , coxa , quadril…
Acordava desmotivada, foram meses de cadeira de rodas, muleta, banhos sempre sentada e uma
angústia sem fim, me sentia muito cansada, muito inchada, as mãos sempre formigando, acordava no
meio da noite com muitas dores, muitas vezes dormia chorando sem entender, achava que era estresse
e em uma das várias consultas com meu médico ortopedista, desabafei não aguentando mais, ele pediu
vários exames de sangue e aí a confirmação, AR (Artrite Reumatoide).
Ele me encaminhou para uma reumatologista, que tratou logo de solicitar novos exames e já entrar com
medicamento, hoje faço uso de tecnomet (metotrexato), ácido fólico, pregabalina e tramal, senti uma
melhora considerável, aguardo processo pelo SUS pra começar com remédio de alto custo
(Leflunomida), espero de coração que eu volte a ter uma rotina mais tranquila, que eu consiga segurar
meu celular sem doer as mãos, lavar a louça sem cansar, doendo os braços e me sentir mais segura em
relação a doença.
As vezes me sinto em uma bolha, sinto que algumas pessoas acreditam que estamos fazendo corpo
mole, que é pura frescura, quando eu pelo menos não consigo passar um desodorante de spray, pois
tem que apertar pra usar, dói e dói muitoooo, tudo dói… Enfim só queria agradecer esse espaço, onde
muitas de nós podemos desabafar, gritar por ajuda e ficar mais forte, de dentro pra fora… Beijos de luz!
Fé em Deus sempre, pois ele é o médico dos médico! Aceitação e informação é fundamental para a
mente trabalhar positivamente.
Meu nome é Juliana Aretusa, tenho 43 anos, convivo com o diagnóstico de Artrite Reumatoide há 3
meses, sou Consultora de Negócios, e moro em Boa Esperança do Sul/SP.
“Dor Compartilhada e? Dor Diminui?da”, conte a sua histo?ria e entenda que ao escrever praticamos uma
autoterapia e sua histo?ria pode ajudar algue?m a viver melhor com a doenc?a!??
E? simples, preencha o formula?rio no link https://forms.gle/hZjevGSMNhbGMziL9??
Doe a sua histo?ria!?
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