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10 Dicas Inusitadas 
Para Aliviar A Dor 
Nas Articulações 

 
Pelo menos 37% da população 

brasileira ou sente dor de forma crônica. 
Pelo menos é isso o que sugere um 
estudo da Sociedade Brasileira de 
Estudos da Dor, da Universidade 

Federal de Santa Catarina, da 
Faculdade de Medicina do ABC e de 

uma clínica de tratamento da dor.  
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Aviso Legal 
Este livro foi escrito apenas para fins informativos. Todo esforço foi feito 
para tornar este livro o mais completo e preciso possível. 
 
Além disso, este livro fornece informações somente até a data de 
publicação. Portanto, este livro deve ser usado como um guia - não 
como a fonte final. 
 
O objetivo deste livro é educar. O autor e o editor não garantem que as 
informações contidas neste livro estejam totalmente completas e não 
será responsável por quaisquer erros ou omissões. O autor e o editor 
não terão responsabilidade perante nenhuma pessoa ou entidade com 
respeito a qualquer perda ou dano causado ou supostamente causado 
diretamente ou indiretamente por este livro.  
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Introdução 
Qualquer pessoa que sofre de artrite lhe dirá que a dor nas articulações 
não é brincadeira. Articulações inchadas e doloridas podem dificultar 
todos os aspectos da vida cotidiana e o movimento pode ser 
substancialmente reduzido, além de doloroso.  

Independentemente da causa inicial - seja através de um dos tipos mais 
comuns de artrite, como osteoartrite ou artrite reumatóide, a dor nas 
articulações pode piorar constantemente se deixada sem controle e há 
algumas coisas que podem ser feitas para aliviar a aflição. 

À medida que a restrição por inflamação continua, a rigidez e a falta de 
flexibilidade podem continuar a piorar. A própria artrite pode não ser 
fatal, mas pode se transformar totalmente em mudança de vida e, às 
vezes, o pior dos efeitos colaterais da condição pode ser evitado com 
medidas simples. 

Além da dor, muitas vezes é a degradação da qualidade de vida que é o 
principal motivo de preocupação. Tarefas diárias que antes pareciam 
fáceis podem muito bem se tornar mais difíceis e frustrantes à medida 
que o tempo avança, movimentos como agachar, levantar, ou pegar 
algumas coisa, podem facilmente se tornar restritos e, às vezes, difíceis 
demais. 

Viver com dor nas articulações significa adotar uma abordagem 
pró-ativa da auto-ajuda e começar a viver de maneira intuitiva e 
holística, para que a cura funcione naturalmente com o corpo. 
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Muitas vezes, os processos diários atuais podem irritar e danificar as 
articulações, portanto, dar uma boa olhada em como você vive sua vida 
é um bom ponto de partida. Embora exista muita coisa a ser feita para 
aliviar a dor e, o sofrimento, o aspecto mais importante de cuidar de 
suas articulações é interromper a degeneração progressiva da própria 
articulação e isso significa adaptar qualquer uma das dicas listadas aqui 
para se adequar sua própria situação pessoal.  

Copyright © 2020 por InnoDev Editora Digital. Todos os direitos reservados. 

https://www.innodev.com.br/


8 

Yoga 
Existem muitos estilos diferentes de yoga para escolher, mas o hatha 
yoga, que se concentra nos aspectos físicos das posturas de yoga, é 
um ótimo ponto de partida. 

Como a dor nas articulações pode causar muitas limitações em termos 
de movimento, pode ser um grande alívio para os portadores de artrite 
saber que o yoga realmente não é competitivo e, portanto, mesmo que 
participe de uma aula, o foco deve estar no próprio indivíduo e seu 
próprio progresso. 

Alongamento suave que ajuda a aliviar a tensão dos músculos, aumenta 
a circulação nas articulações e ajuda a remover toxinas e outros 
resíduos. Cada posição extrema (até onde a pessoa pode ir 
confortavelmente) deve ser mantida por alguns segundos, mas isso 
pode ser aumentado gradualmente à medida que o corpo relaxa na 
postura através da prática regular. 

A chave do sucesso com o yoga é praticar um pouco a cada dia e fazer 
isso de acordo com quando o corpo se sentir mais preparado para os 
alongamentos. Se sentir dor extrema, vale a pena descansar as 
articulações por um tempo até que a dor diminua um pouco.  
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Massagem 

A massagem em conjunto com a prática de yoga ou realizada 
separadamente é extremamente benéfica para as articulações inchadas 
ou doloridas. Certifique-se sempre de que seja usado um bom óleo de 
massagem, mas não são necessários preparações sofisticadas. 

Uma solução quente de azeite massageada suavemente na articulação 
pode ser relaxante, mas uma massagem com óleo de mamona também 
é altamente benéfica e pode aliviar o desconforto e aumentar a 
flexibilidade. Feito antes da sessão de yoga ou de qualquer outro plano 
de exercícios, ajudará a aumentar o alongamento e auxiliar o 
movimento na articulação. 

Massagem pode ajudar quem sofre de artrite de duas maneiras 
principais. Ajuda a reduzir a dor muscular e a tensão nos músculos, 
muitas vezes causadas pelos espasmos da dor experimentada. Em 
segundo lugar, aumenta a produção de endorfinas e pode reduzir os 
sentimentos de ansiedade e depressão frequentemente associados à 
batalha de longo prazo com articulações rígidas e dolorosas.  
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Meditação 
A meditação pode ajudar a promover e aumentar o processo de 
cicatrização, relaxando o corpo enquanto promove a cura natural. A 
meditação é muito fácil de dominar e os benefícios superam em muito 
as dificuldades potenciais associadas a acalmar a mente em um 
primeiro momento. 

Uma meditação curativa pode acalmar o corpo, a mente e a alma, aliviar 
as ansiedades, diminuir os aspectos negativos da depressão e melhorar 
a positividade, a clareza e o poder de se curar. 

Embora a meditação possa ser usada em uma variedade de formatos 
diferentes, focar em imagens vívidas nos olhos da mente pode ser muito 
bem-sucedido. A cor azul tem sido associada à cura e pode ajudar a 
visualizar-se completamente imerso em um lindo azul de luz ou 
banhando-se em uma poça de líquido regenerativo que acalma e cura. 

Praticada regularmente, a meditação se torna uma ferramenta fácil, mas 
poderosa, na luta contra a artrite.  
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Perda de Peso 

Se estiver acima do peso, é importante otimizar o seu quadro e suportar 
a pressão de qualquer peso extra das articulações. Suas articulações 
das costas, quadris, joelhos e tornozelos precisam suportar uma 
quantidade considerável de pressão todos os dias. 

Caminhar, agachar e levantar, todos colocam quantidades significativas 
de estresse em qualquer articulação inflamada, por isso é essencial 
observar a ingestão de calorias e gorduras e reduzir qualquer número 
de doces. Perder um pouco de peso ajudará no controle da dor e 
permitirá automaticamente melhorar a flexibilidade. 

Se você estiver comendo um lanche e correndo o risco de quebrar seu 
novo regime de alimentação saudável, mantenha frutas e legumes 
prontos na geladeira e isso ajudará você a ficar em linha reta e estreita. 

Pode ser uma boa idéia reduzir a quantidade de refeições maiores 
consumidas a cada dia; em vez disso, faça algumas refeições menores, 
pois foi confirmado que mordiscar refeições mais saudáveis e menores 
ajuda a aumentar seu metabolismo, ajudando a reduzir o peso da 
maneira mais fácil e, no entanto, ainda aliviando a pressão das 
articulações. 

Ao perder peso abaixo, você pode literalmente reduzir suas chances de 
desenvolver osteoartrite em até 50%.  
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Diário de Alimentos e Exercícios 
Um diário alimentar e de exercícios pode realmente ajudar a consolidar 
a mensagem de uma alimentação saudável para as articulações, em 
oposição ao processo de pensamento um tanto negativo que muitas 
vezes pode acompanhar um novo regime alimentar.  

Independentemente do quanto você gostaria de perder peso para aliviar 
a pressão de suas articulações, o objetivo é melhorar a saúde geral. 

Anotar como você se sente todos os dias em seu diário alimentar e de 
exercícios (incluindo suas emoções e frustrações mais profundas) pode 
realmente proporcionar-lhe um pouco mais de clareza quando se trata 
de lidar com sua condição artrítica e também pode destacar padrões ou 
temas comuns com a dor nas articulações. 

Às vezes, certos alimentos podem desencadear uma crise desagradável 
de dor e inchaço. Ao manter um diário, será mais fácil isolar esses 
alimentos.  
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Calçado 

Usar sapatos sensatos ajudará a suportar a tensão do peso do corpo, 
proporcionando um excelente suporte para os pés e tornozelos. 

Saltos altos, por exemplo, podem aumentar as chances de desenvolver 
osteoartrite, ao mesmo tempo em que exercem uma pressão extra 
considerável nas articulações do joelho, tornozelos e bola do pé, além 
de alterar a postura correta.  
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Ossos Fortes 

Ossos fortes são essenciais e você pode garantir que seus ossos 
estejam em forma e saudáveis, aumentando sua ingestão de cálcio. 
Osteoporose - mais conhecida como doença óssea quebradiça, precisa 
de cálcio para garantir que sua densidade óssea seja robusta. 

O cálcio é fácil de obter por meio de suplementos ou simplesmente pela 
ingestão de alimentos como: salmão, brócolis, figo, leite e couve. 
Alfaces, espinafre, salsa ou brócolis também podem diminuir a 
quantidade de perda óssea que ocorre quando você envelhece.  
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Vitaminas 

Absorva suas vitaminas, certificando-se de comer e beber 
saudavelmente. A vitamina C na forma de um adorável copo de suco de 
laranja pode reduzir o risco de osteoartrite e a vitamina C também ajuda 
a reparar os tecidos e a saúde geral das articulações apoiada pela 
vitamina K. 

Certifique-se de que sua dieta seja colorida para obter toda a gama de 
fibras e antioxidantes (ótimos para combater doenças). A glucosamina 
tornou-se cada vez mais popular nos últimos anos e é obtida de 
lagostas, caranguejos e camarões. 

Foi demonstrado que facilita a rigidez e ajuda a reduzir a dor nas 
articulações; foi até ligada ao reparo da cartilagem. 

Também está bem documentado que comer peixe como cavala pode 
ajudar a reduzir qualquer dor ou inflamação da dor nas articulações, 
mas nem sempre é fácil comer quantidades suficientes de ômega-3, 
portanto, complete sua dieta com algumas cápsulas de óleo de peixe.  
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Postura 
Observe sua postura. Sentar-se diante da tela do computador por horas 
a fio pode causar muitos problemas de artrite da coluna vertebral e, 
geralmente, rigidez nas articulações do pescoço e dos ombros. Se você 
tiver que trabalhar longas horas em uma posição principalmente 
sedentária, é importante manter os movimentos nessas áreas 
importantes. 

Tente se afastar de sua mesa após 30 minutos ou mais e faça alguns 
exercícios de alongamento delicados, esticando o pescoço e fazendo 
levantamentos dos ombros - qualquer movimento que realmente 
aumente a circulação e a flexibilidade nessas áreas. 

Use suportes para notebooks que possam ser conectados ao monitor do 
computador, para que você não precise continuar olhando para baixo e 
esticando o pescoço. Leve a ergonomia do escritório muito a sério e 
garanta que tudo o que é necessário esteja disponível. 

Para garantir que o seu PC esteja na posição correta, estique o braço 
diretamente à sua frente e você não poderá tocar no monitor. Da 
mesma forma, você deve olhar diretamente para o monitor e não estar 
olhando para cima ou para baixo. 

Faça um esforço consciente para observar sua postura ao longo do dia 
e em breve você poderá perceber se sua postura é uma causa potencial 
ou irritante para sua dor nas articulações.  
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Natação 

A natação é um ótimo exercício para quem sofre de dores nas 
articulações. Sem sustentação de peso, ainda fortalece os músculos e 
exercita as articulações sem colocar muita pressão em qualquer 
articulação dolorosa. 

Se você sofre de muita dor e as articulações estão muito inflamadas, 
sentirá como se precisasse restringir o movimento; esse é um instinto 
natural; no entanto, um leve movimento suave trabalhará para manter 
essas articulações lubrificadas, mas deve-se tomar cuidado para evitar 
estresse ou ferimentos reais. 

Rotinas de exercícios aquáticos também são maravilhosas para manter 
o corpo forte e flexível com o mínimo de esforço.  
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Nonex (Bônus) 

 
 

Um suplemento mineral à base de cálcio e magnésio que, aliado a uma 
alta tecnologia concentrada em cada cápsula, entregam um produto 
muito mais potente e eficaz do que outros que encontramos em 
farmácias. Além disso, não contém nenhum efeito colateral. E é 
totalmente aprovado pela ANVISA. 
 
Nonex foi desenvolvido para pessoas que possuem algum tipo de 
inflamação ou dor nas articulações, focando as dores que acometem os 
joelhos, e que buscam melhorar sua qualidade de vida e seu bem-estar, 
eliminando totalmente essas dores. Nonex auxilia na manutenção da 
saúde dos ossos e tecidos, contribuindo para o bom funcionamento dos 
músculos. 
 
Tudo isso com foco em tratar as dores articulares dos joelhos. Além 
disso, por conter cálcio, que contrai a musculatura e o magnésio, que a 
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relaxa, ele combate a fadiga e a rigidez muscular. E ainda tem uma 
ação alcalinizante, anti-inflamatória e analgésica. 

Quem Usou, Aprovou 

 

 
Lucimar Pereira, uma professora de 33 anos, nos contou que há 3 
meses faz uso diário de Nonex e desde que começou a tomá-lo houve 
uma grande mudança na sua vida. “Vivia com dores nos joelhos e nas 
costas, pelo fato de ter que trabalhar sempre em pé, sentada com má 
postura e muitos hábitos ruins que me fizeram começar a sofrer com 
essas dores. Comecei a tomar Nonex e tudo isso vem mudando. Sinto 
meu corpo renovado! Atividades simples, que não fazia antes, faço sem 
dor nenhuma agora. Nonex vem transformando minha vida.” 
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Outro cliente que faz uso diário de Nonex há 6 meses é o Francisco 
Oliveira, um caminhoneiro de 53 anos, que nos conta como o produto é 
importante para ele. “Rapaz, eu sentia dor em tudo. Pois já me sentia 
enferrujado de tanto ficar dentro de um caminhão, chegava em casa e 
não fazia mais nada pra movimentar. Comecei há 6 meses tomar Nonex 
e tá sendo bom demais. Chego em casa e já faço caminhadas, estou 
disposto e o melhor, minhas dores vem desaparecendo. Hoje me sinto 
um garotão de 20 anos.” Diz ele dando risada. 
 
Essas são duas experiências de milhares, pois o uso diário de Nonex 
cresce disparadamente. 
 

 

Produto Exclusivo Luvez 
Dificilmente indicamos algum produto em nossos materiais gratuitos, 
mas, com as evidências de que funciona e as satisfações garantidas, 
pensamos que nossos leitores iriam gostar da dica. Além disso, a 
LUVEZ empresa responsável pela venda de NONEX, confia tanto no 
seu produto, que oferece uma garantia de 100% de satisfação. Basta 
entrar em contato com a empresa caso não estiver satisfeita. E, 
lembre-se: LUVEZ é uma marca especializada em bem-estar e 
qualidade de vida. 
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Importante: Segundo o fabricante, Nonex só está disponível para 
compra através da internet, em seu site OFICIAL: www.nonex.com.br e 
não é vendido em farmácias, outros sites ou lojas especializadas. 
 
Gostou? Então clique na imagem abaixo ou nesse LINK ESPECIAL e 
aproveite a promoção. Faça como milhares de pessoas que estão 
mudando de vida com Nonex. 
 

 

Conclusão 

Dores nas articulações devem ser levadas a sério. 

Articulações dolorosas e rígidas podem levá-lo a procurar analgésicos, 
mas lembre-se de que analgésicos tratam apenas os sintomas e não a 
causa. 

Use como indicado para ajudar na qualidade de vida, mas reserve um 
tempo para analisar seu estilo de vida como um todo, e isso significa 

Copyright © 2020 por InnoDev Editora Digital. Todos os direitos reservados. 

https://www.dicasmais.com.br/nonex/
https://www.dicasmais.com.br/nonex/
https://www.dicasmais.com.br/nonex/
https://www.dicasmais.com.br/nonex/
https://www.dicasmais.com.br/nonex/
https://www.innodev.com.br/


22 

tratar sua dieta e regime de exercícios como um modo de vida e não 
como uma tarefa necessária. 

A flexibilidade é primordial e pode ajudar a impedir que a dor nas 
articulações ocorra em primeira instância ou para ajudar na cicatrização; 
no entanto, todos os exercícios devem ser feitos com cuidado, com foco 
total no movimento e usando a respiração para ajudar a liberar qualquer 
tensão à medida que o movimento ocorre. 

Pouco e frequentemente é recomendado e é uma abordagem positiva e 
natural à dor nas articulações. 
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