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Por
r que senttimos mais
s dor no fr
rio?
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Comumen
nte ouve-se
e dizer que
e algumas pessoas sa
abem quan
ndo a
temp
peratura irá esfriar porrque várias dores no corpo
c
começ
çam ou se intensificam
m. No
entan
nto, poucos entendem como e po
orque o clim
ma influencia
a a percepçção de dor. Uma
aixas do inv
grand
de parcela da
d população
o refere dorres causadas
s pelas temperaturas ba
verno.
Essas
s dores são
o de característica agu
uda podendo
o chegar a ser incapa
acitante, alé
ém de
persis
stente e irrritante (CAR
RLSSON et al., 2016). Apesar de haver pou
ucos estudos
s que
comp
provem a relação entre o impacto d
do frio no orrganismo e uma
u
maior p
percepção de
e dor,
essa associação é muito com
mum.
Várias linh
has tentam explicar a influência do frio nas d
dores pelo corpo.
c
Existe
em fatores que são modificados p
pelas baixas
s temperaturas e que p
podem explicar o
porqu
uê de o frio tornar as pe
essoas mais sensíveis à dor (MORIN
N e BUSHNELLL, 1998). Dentre
D
elas destacam-se
e uma maio
or sensibilida
ade dos rece
eptores livre
es presentess na superfíc
cie do
corpo
o, que são terminais nervosos ressponsáveis por
p
levarem o estímulo
o para o Sis
stema
Nervo
oso Central, onde esses
s estímulos ssão interprettados como dor. Outro ffator que tornaria
maior a percepç
ção de dor em tempe
eraturas baixas seria um
u
menor a
aporte sang
guíneo
perifé
érico; além de contraturra, encurtam
mento e rigid
dez muscula
ar e articularr. Somado a isso,
atribu
uem-se aind
da fatores su
ubjetivos e psicológicos
s, pois muita
as pesquisass não conse
eguem
resulttados consis
stentes que comprovam
m a relação entre
e
a influ
uência do friio nas dores
s pelo
corpo
o (BLAIR, SC
CHATZKI e ORR,
O
1957).
Nos dias frios,
f
as term
minações nervosas torna
am-se bem mais sensíveis do
que em dias de
e temperaturas mais a ltas, gerand
do impulsos sensoriais e produzindo as
sensa
ações de esffriamento de
esagradável e frio nociv
vo (MORIN e BUSHNELLL, 1998). Es
studos
sugerrem o envo
olvimento do
o canal rece
eptor de pottencial trans
siente (TRP)) no aumen
nto da
frequ
uência, inten
nsidade e grravidade da
a dor relatad
da na sensa
ação de frio
o (KAMBIZ et
e al.,
2014
4). Canais TRP são receptores
r
localizados em termin
nações nerv
vosas livres
s que
recon
nhecem, entre outros, estímulos térmicoz e dor. Seis canais TRP
P diferentes
s são
conhe
ecidos por estarem envo
olvidos na si nalização da
a temperaturra, dos quaiss dois tipos foram
sugerridos por esttarem envolvidos na sen
nsibilidade ao
a frio (KAMBIZ et al., 2
2014). Entretanto,
o pos
ssível envolv
vimento de canais
c
TRP n a sensibilida
ade térmica desencadead
osição
da pela expo
ao friio continua sendo
s
estuda
ado.
A transmissão do esttímulo frio também
t
pod
de ser influe
enciada por outro
grupo
o de canais,, incluindo um
u tipo de canal de po
otássio (K+) dependente
e de voltage
em, e
talvez outros ca
anais iônicos
s estejam e
envolvidos na
n excitabiliidade dos n
neurônios ao frio
(SAR
RRIA, LING e GU, 2012).. Um estudo
o demonstrou
u que neurônios de culttura de gâng
glio da
raiz d
dorsal (GDR
R) aumentam
m a excitabil idade a tem
mperaturas frias e quand
do ocorre inibição
de um
m tipo de ca
anal de K+ ocorre dimiinuição da excitabilidade
e
e desses ne
eurônios (SA
ARRIA,
LING e GU, 2012
2).
Além de uma maiorr excitabilida
ade dos neurônios, um
ma das prin
ncipais
conse
equências do
o resfriamen
nto do corpo
o é a indução
o de vasocon
nstrição (MU
USIC, FINDE
ERLE e
CANK
KAR, 2011). Diferentes temperatura
t
s foram testtadas para estudar
e
as re
espostas à dor e a
reativ
vidade do sistema cardiovascular ((MUSIC, FIN
NDERLE e CA
ANKAR, 201
11). Os prim
meiros
estud
dos mostrara
am uma correlação entrre a percepção da dor ao
o frio e mud
danças de prressão
arterial (BADER e MEAD, 19
950). A reattividade carrdiovascular durante a e
exposição ao
a frio
local está sob influência do
o sistema n
nervoso auttônomo, rep
presentado pela variaçã
ão de
frequ
uência cardía
aca, e tamb
bém se corre
elaciona com
m a percepç
ção da dor iinduzida pello frio
(TOU
USIGNANT-LA
AFLAMME e MARCHAND
D, 2009). Sabe-se que a exposição a ambientes
s frios
induz
z uma vasoc
constrição do
os vasos san
nguíneos perriféricos med
diada pelo s istema simp
pático,
ocorrrendo conse
equentementte diminuiçã
ão do fluxo
o sangue e subsequen
nte diminiçã
ão da
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temp
peratura corporal, levan
ndo a uma maior perce
epção de do
or. LeBlanc, Hildes e Heroux
(1960
0) demonstrraram que a imersão em
m água fria é muitas vezes uma expe
eriência dolo
orosa,
sendo
o esta uma provável
p
cau
usa da maiorr sensibilidad
de à dor nas
s épocas fria
as. Heus e Da
aanen
(1993
3) observara
am que na imersão em água fria o período mais doloroso o
ocorreu dura
ante a
vasoc
constrição, e que a fase
e de vasodi latação foi frequenteme
f
ente sentida
a como um alívio.
Kreh,, Anton e Gilly (1984) encontraram uma estreitta relação en
ntre a dor, in
ntensidade e grau
de va
asoconstrição
o.
Nesse sen
ntido, em tem
mperaturas baixas a circ
culação de ssangue no co
orpo é
preju
udicada, dev
vido à ocorrê
ência de vassoconstricção
o global. A dor
d durante a vasocons
strição
pode ser vista, no entanto, como um sinal de ale
erta para o resfriamentto excessivo
o para
prote
eger o organismo de dan
nos subseque
entes (DAAN
NEN, 2003).
Outro fato
or importantte é que durrante o frio a musculatu
ura fica contraída
para tentar se manter
m
aquec
cida. Ocorre encurtamen
nto das fibra
as, diminuiçã
ão da massa
a e da
as, ocasiona
ando maior dificuldade
d
d
do corpo de fazer
força muscular e alterações biomecânica
certo
os movimentos, além de
d alteraçõe
es posturais
s. Soma-se a isso aum
mento da tensão
musc
cular, fazend
do com que haja
h
contraçções involuntárias provocando dor (B
BLAIR, SCHA
ATZKI
e OR
RR, 1957). Já
á nas articulações, o de
esvio do sangue para o tronco para manter os órgão
vitais
s aquecidos e o espessa
amento do líquido sinov
vial, que é responsávell por lubrific
car as
articu
ulações, pod
dem prejudicar a realizzação de ce
ertos movim
mentos (QUI CK, 1997). Além
disso
o, o frio deixa
d
o co
olágeno qu
ue está prresente nas
s articulaçõ
ões mais rígido,
r
conse
equentemen
nte aumenta
ando a rigiidez articula
ar. E o en
ncolhimento do corpo, com
dimin
nuição da movimentaçã
m
o, aumenta ainda mais
s a rigidez e a dor, já q
que o movim
mento
auxiliia na produç
ção de líquido sinovial (G
GOLDE, 1992
2).
Então, para evitar as dores é ind
dicado se ag
gasalhar bem
m, principalm
mente
as ex
xtremidades, para mantter o corpo aquecido. A realização de alongam
mento muscular e
ativid
dade física ajudam nesse sentido. O
Os alongame
entos melhorram a flexibiilidade, dimiinuem
as te
ensões e melhoram a postura. Ex ercícios físic
cos também
m podem aju
udar a aliviar ou
suprimir dores em
e
decorrên
ncia do frio,, já que aq
quece o corp
po, melhora
ando a circu
ulação
sangu
uínea e assiim eliminand
do a rigidezz e a dor. Além
A
disso, é muito imp
portante que
e uma
postu
ura adequad
da seja alia
ada aos ex
xercícios, um
ma vez que
e a má po
ostura também é
preju
udicial. Caminhar é um grande
g
aliado
o para comb
bater as dore
es de invern o, tendo em
m vista
que é uma ativid
dade física recomendad
da para quase todas as pessoas, e
em qualquerr faixa
etária
a.
No entanto, o motivo pelo qual as
s pessoas atribuem uma
a maior percepção
de do
or desencadeada pela exposição
e
ao
o frio não es
stá totalmente elucidado
o, tendo em
m vista
que o
os resultados relacionados com esta
a questão pe
ermanecem inconsistenttes. Porém, novos
estud
dos continua
am sendo de
esenvolvidos com o intuiido de desve
endar esse m
mecanismo. Desta
forma
a, o melhorr a fazer nos
s períodos d
de frio é ma
anter uma atividade
a
físiica regular, junto
com um bom aq
quecimento e um bom alongamentto. O ideal é manter se
empre o nív
vel de
movimentação co
om um pouc
co de ativida de física tod
dos os dias.
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