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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo desenvolver um modelo de tratamento para fibromialgia através 

de prescrição de exercícios, proporcionando não somente a evolução do quadro do paciente como criar um 

estilo de vida mais saudável. Será realizada uma busca bibliográfica sobre os tipos de exercício físico como 

método alternativo de terapia e associar os resultados com a característica patológica e dor do paciente. 

Posteriormente, será realizada a avaliação presencial com os pacientes coletando os dados patológicos e de 

dor para análise e criação de relatórios do quadro da doença com recomendando e aconselhando a atividade 

com o perfil do paciente. Com a coleta dos dados, análise e criação e execução do tratamento o paciente 

poderá receber uma terapia personalizada que proporcionará melhora em sua vida, minimizando os efeitos 

da doença e tendo uma vida mais ativa e saudável.   

 

Palavras-chave: Exercício Físico; Fibromialgia; Terapia e Tratamento. 

 
1 INTRODUÇÂO 

 

A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica, difusa, não inflamatória de longa 

duração que afeta os músculos, tendões, articulações e tecidos moles. A doença pode 

ainda trazer fadigas, distúrbios do sono, dores de cabeça, estresse, rigidez matinal, 

dispneia, alteração de humor, ansiedade e depressão levando a pessoa a ser e ter 

consequências do sedentarismo (OLIVEIRA, et al, 2017). 

Este impacto gera modificações nos padrões interpessoais, profissional, familiares e 

social. Pessoas acometidas com essa síndrome apresentam pontos dolorosos sensíveis à 

palpação, são denominados de “tender points”, localizados na inserção muscular. Ainda 

não há comprovação cientifica de como o indivíduo contrai a patologia, mas as hipóteses 

são de um trauma físico ou emocional, pré-disposição genética e desiquilíbrio hormonal 

(MATSUTANI, et al, 2012). 

Os tratamentos envolvendo a prescrição reumatológica, sejam eles medicamentosos 

ou adicionados a sessões de fisioterapia, auxiliam no controle da doença, mas o benefício 

pode estar sendo restrito. Quando colocamos um profissional da área da educação física 

para análise do indivíduo, criação da periodização de um treino com determinados 

exercícios, seja eles aeróbicos ou anaeróbicos, os benefícios podem ser potencializados 

em função da demanda metabólica e proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente 

(MATTOS, 2015; CHAITOW, 2002). 

A pratica regular de exercícios físicos pode ser adotado como uma forma de 

otimização do tratamento para a patologia da fibromialgia, trazendo benefícios como 

melhora do condicionamento físico, perda do excesso de peso, melhorando a qualidade de 

vida (MATTOS, 2015).  
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Portanto, identificar os principais modelos de treinamento descritos na literatura pode 

auxiliar o paciente com novas alternativas de terapias configuradas a partir do perfil 

patológico de dor do paciente. Deste modo, desenvolver um protocolo de identificação da 

terapia adequada adaptada as capacidades do paciente parece ser uma alternativa 

interessante para minimizar os problemas advindo da doença. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica integrativa, método 

este que permite a síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita conclusões gerais 

a respeito uma particular área de estudo (MENDES, et. al., 2008). As buscas foram 

realizadas nas bases indexadoras ‘Google Scholar’ e ‘Scielo’, utilizando a estratégia de 

busca seguindo a sequência de palavras chave e descritores: “Fibromialgia” AND 

“Tratamento” AND “Exercício físico” or “atividade física”. A seleção dos artigos foi feita aos 

pares para identificar possíveis modelos de intervenção com exercício ou atividade física 

como forma alternativa de terapia para fibromialgia. Foram aceitos apenas estudos 

experimentais e que reportaram relação com o tema proposto. Os resultados identificados 

foram a partir das modalidades de treinamento, da frequência semanal, do método de 

treinamento e dos principais resultados obtidos. E os dados foram analisados 

qualitativamente e descritivamente (BAPTISTA, 2018).   

 

3 RESULTADOS PARCIAS E DISCUSSÃO 

 

A figura 1 apresenta as principais modalidades de exercício físico encontradas como 

forma de terapia coadjuvante para a fibromialgia. Ao analisar os resultados descritivamente 

encontrou-se que dois estudos reportaram o uso da modalidade de alongamento (ID: 1,2), 

dois com a caminhada (ID: 3,4), um com hidroterapia (ID: 5), um de musculação (ID: 6) e 

três estudos utilizando exercícios combinado (ID: 7, 8, 9).  

As intervenções tiveram uma variação de frequência semanal de duas a sete vezes 

por semana (Tabela 1). A duração mínima de sessões reportada foi de 30 minutos (ID: 3, 

9), três com duração de 40 à 45 min (ID: 1, 5, 6), um a duração máxima foi de 60 minutos 

(ID: 7) e três não apresentaram o tempo de sessão (ID: 2, 4, 8). Dos noves estudos 

selecionados quatro são de método de treinamento intervalado (ID: 1, 2, 5, 6) dois estudos 

são de método de treinamento continuo (ID: 3,4) e três estudos com método de treinamento 
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continuo e intervalado (ID: 7, 8, 9). Os principais efeitos dos trabalhos apresentados foram 

de redução na dor causada pela patologia da fibromialgia (ID: 1, 4, 5, 6, 8, 9), em dois os 

pacientes tiveram uma melhora na qualidade de vida (ID: 3,7) e um trabalho não teve 

impacto sobre a fibromialgia (ID: 2). 

Ao analisar os resultados preliminares alguns autores reportam que os exercícios 

físicos, independente da modalidade, mostram ter um grande benefício para a melhora no 

tratamento contra os sintomas da fibromialgia (MATSUTANI L. A. et al, 2012). No entanto, 

os exercícios físicos como os alongamentos adicionado a caminhada e exercícios resistidos 

que tenham um baixo impacto mostram mais eficiente no tratamento dessa síndrome 

(OLIVEIRA L. H. S. et al, 2017). Deste modo, os exercícios combinados mostram se 

eficientes tanto para a diminuição de dor quanto para a melhora na qualidade de vida do 

paciente, além de o predomínio de exercícios intervalados nas diferentes formas de 

tratamento. O exercício físico é uma intervenção de baixo custo que reduz os sintomas da 

Tabela 1: Tabela descritiva das modalidades de treinamento utilizadas como terapia 
complementar de pacientes com fibromialgia. 

Modalidade Autores Intervenção  
Método de 

Treinamento* 
Resultados ID 

Alongamento 

MATSUTANI. 
L. A. et al 
(2012) 

45 min, 7 x 
semana,  
durante 8 
semanas. 

I 
Diminuição de dor nos 
tender points 

1 

VALIM V. et 
al (2013) 

3 x semana, 
durante 20 
semanas 

I 

O alongamento para o 
tratamento de fibromialgia 
não teve um impacto 
sobre a dor na FM 

2 

Caminhada 

MATSUTANI. 
L. A. et al 
(2012) 

30 min, 7 x 
semana, 
durante 8 
semanas. 

C 
Diminuição dos níveis de 
ansiedade. 

3 

VALIM V. et 
al (2013) 

3 x semana, 
durante 20 
semanas 

C 

Melhora nos níveis 
séricos de 5-HT e 5-HIAA, 
sendo assim os pacientes 
tiveram melhora nos 
sintomas de dor. 

4 

Hidroterapia 
LETIERI R. 
V. (2013) 

45 min, 2 x 
semana, 
durante 15 
semanas 

I 

Melhora do sintoma 
doloroso diminuiu o 
impacto da fibromialgia na 
qualidade de vida. 

5 

Musculação 
REBUTINI V. 
Z. et al (2013) 

40 min, 3 x 
semana, 
Durante 12 
semanas 

I 
Paciente teve melhora de 
46,7% no questionário 
FIQ 

6 

Alongamento + 
Caminhada/corrida 
+ musculação 

OLIVEIRA. L. 
H. S et al 
(2017) 

60 min, 2 x 
semana, 
durante 6 
meses. 

C - I 
Teve alteração na 
melhora da flexibilidade. 

7 

Alongamento + 
Caminhada + 
Musculação 

MEDEIROS 
J.F (2011) 

 3 X semana, 
durante 8 
semanas 

C – I  
Diminuição da dor e 
melhora na qualidade de 
vida. 

8 

Ciclo ergométrica + 
Alongamento + 
Técnica de 
Pompage 

MORETTI E. 
C. et al 
(2015) 
 

30 min, 2 x 
semana, 
durante 12 
semanas. 

C - I 
Houve uma melhora da 
dor causa pela FM e na 
qualidade de vida. 

9 

*C = treinamento contínuo; I = Treinamento intervalado. 
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síndrome da fibromialgia e ainda promove uma melhora na saúde em diversos aspectos, 

para que seja possível esse tipo de tratamento necessita que o paciente tenha uma 

participação ativa, pois todo exercício físico requer de esforço físico, motivação e orientação 

para realizar a pratica (STEFFENS R. A. K et al, 2011). 
 

4 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

 Pode-se concluir parcialmente que as terapias complementares compostas por 

exercícios físicos aeróbicos e combinados de forma intervalada tendem a contribuir para a 

melhora do quadro de dor e qualidade de vida de pacientes com fibromialgia. E a prescrição 

destas modalidades de treinamento como terapia alternativa podem ser os melhores 

métodos. 
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