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EFEITO DE DIFERENTES PROTOCOLOS DE EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A 
PERCEPÇÃO DE DOR EM PORTADORES DE FIBROMIALGIA. 
 
 
RESUMO 

 
Introdução: A fibromialgia é uma síndrome músculo-esquelética de etiologia desconhecida 
que apresenta vários sintomas, como: dor; pontos dolorosos; rigidez muscular; má qualidade 
do sono e fadiga. O exercício físico vem sendo considerado um tratamento benéfico para a 
melhora destes sintomas. Objetivo: Identificar o melhor programa de exercício físico e seus 
benefícios para a melhora da qualidade de vida dos pacientes com fibromialgia. Método: Por 
meio de levantamento bibliográfico, pesquisados em PEDro, Lilacs, Pubmed, Biomed, Scielo 
e Elsevier. Resultados: O exercício aeróbio, treinamento resistido, alongamento ou a 
hidroterapia são eficazes no tratamento da fibromialgia e seus sintomas, tanto nos aspectos 
físicos quanto nos aspectos psicológicos. Conclusão: O exercício físico é uma intervenção que 
deve ser praticada de forma bem orientada e regular, respeitando as individualidades biológicas 
de cada paciente e controlando bem as variáveis da modalidade escolhida, como intensidade e 
volume, para melhoras na qualidade de vida e na redução da dor.  
Palavras-chave: fibromialgia, exercício físico e qualidade de vida. 
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EFFECT OF VARIOUS PROTOCOLS OF PHYSICAL EXERCISE ON PAIN 
PERCEPTION IN PATIENTS WITH FIBROMYALGIA 

 
SUMMARY 

 
Introduction: Fibromyalgia is a musculoskeletal syndrome of unknown etiology that presents 
various symptoms, such as pain; tender points; muscle stiffness; poor quality of sleep and 
fatigue. The exercise has been considered a beneficial treatment to improve these symptoms. 
Objective: To identify the best exercise program and its benefits to improve the quality of life 
of patients with fibromyalgia. Method: Through literature, surveyed in PEDro, Lilacs, Pubmed, 
Biomed, Scielo and Elsevier. Results: Aerobic exercise, resistance training, stretching or 
hydrotherapy are effective in the treatment of fibromyalgia and its symptoms, both physical 
aspects as the psychological aspects. Conclusion: Physical exercise is an intervention that must 
be practiced in a targeted and regular manner, respecting the biological individualities of each 
patient and well controlling the variables of the selected mode, as intensity and volume, 
generates improvements in quality of life and reducing ache. 
Keywords: fibromyalgia, exercise and quality of life. 
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Introdução 
A fibromialgia é caracterizada pela ocorrência de dor músculo-esquelética generalizada, 

considerada uma síndrome de amplificação dolorosa crônica não articular, com a prevalência 
dos pontos dolorosos espalhados pelo corpo, denominados tenders points (TD). Os TD estão 
localizados em lugares distintos do corpo (1-2). Os pacientes com fibromialgia apresentam, além 
dos pontos dolorosos específicos, sintomas como fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal, 
cefaléia crônica, síndrome do cólon irritável, ansiedade e depressão (3). 

A síndrome fibromiálgica ainda possui sua etiologia desconhecida, sabe-se que doenças 
graves, distúrbios hormonais e traumas emocionais ou físicos podem desencadear e até agravar 
sua propagação. De acordo com estudiosos, os sintomas de depressão, sono não restaurador, 
dor crônica e fadiga podem ser os responsáveis em reduzir os níveis de atividade física habitual 
e nas mudanças de humor, podendo assim haver um aumento da dor, e em casos extremos, levar 
o paciente à incapacidade funcional. Desse modo, estes conjuntos de sintomas interferem na 
qualidade de vida do paciente, dificultando até as mais simples atividades da vida diária (4). 

Com relação à prevalência, a fibromialgia ocorre oito vezes mais nas mulheres do que 
em homens, especialmente na faixa etária entre 35 e 60 anos. O diagnóstico desta doença é feito 
de acordo com os critérios propostos pelo American College of Rheumatology (ACR), e é 
baseado pela presença dor difusa no esqueleto axial, entre 11 ou mais, dos 18 TD e dor crônica 
por mais de três meses (3).  

Os sintomas mais comuns entre indivíduos que sofrem de fibromialgia são as dores 
generalizadas, rigidez muscular e fadiga. Por isso, muitos portadores desta patologia acham 
difícil se manter ativos fisicamente, o que reflete em um alto nível de sedentarismo nesta 
população (5). Contudo, o treinamento físico quando bem aplicado pode ser parte importante no 
tratamento. 

As opções terapêuticas para a fibromialgia basicamente se devem ao tratamento 
farmacológico para diminuição da dor e melhora do sono; o exercício físico como forma de 
melhorar a aptidão cardiovascular e fortalecer a musculatura; exercícios e técnicas de 
relaxamento como forma de evitar o estresse e diminuir a tensão muscular; e suporte 
psicológico. Contudo, um programa mal elaborado de treinamento para essa população, pode 
agravar o estado de dor e os outros sintomas do paciente fibromiálgico. 

Embora o exercício físico já seja incorporado como parte do tratamento de diversas 
doenças crônicas, na fibromialgia devido aos poucos estudos realizados com treinamento físico 
ainda não se sabe o efeito de diferentes protocolos de exercício físico sobre a percepção de dor 
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e qualidade de vida. Assim, o presente estudo objetiva-se em identificar qual o melhor tipo, 
intensidade de exercício é mais benéfico a pacientes com fibromialgia.   

 
Metodologia 

O presente estudo foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica em busca de estudos 
originais e revisões sistemáticas em bases de dados nacionais e internacionais. Foram utilizadas 
as palavras chaves: fibromialgia, exercício, qualidade de vida, e seus respectivos termos em 
inglês fibromyalgia, exercise e quality of live. Os termos foram pesquisados na base de dados 
Pubmed, PEDro (Physiotherapy Evidence Database), Biomed, Lilacs, Elsevier e Scielo 
(Scientific Eletronic Library Online). 

Os artigos levantados para revisão foram restringidos aos últimos vinte anos e 
selecionados aqueles que faziam referência ao exercício físico como forma de tratamento, as 
modalidades utilizadas e os benefícios adquiridos a partir destas. 

Os resultados deste levantamento bibliográfico foram agrupados em categorias: a) 
importância e benefício do exercício físico para pacientes portadores de fibromialgia; b) 
exercício aeróbio; c) alongamento; d) treinamento resistido; e) hidroterapia. 

 
3. Resultados e discussão 

3.1 Importância e benefícios do exercício físico.    
          

A dor crônica e difusa pelo corpo é o principal sintoma da fibromialgia. Sua intensidade 
pode ser de moderada a severa, acarretando muito desconforto e piora na qualidade de vida do 
paciente, onde primeiramente, a busca de tratamento vem para aliviar o sintoma da dor (6,7). De 
acordo com Mengshoel, Komnaes, Forre, a dor pode ser agravada com o exercício, por este 
motivo muitos pacientes se tornam cada vez mais inativos fisicamente e com pouca capacidade 
física (8). 

Para entender melhor quais os motivos dos pacientes com fibromialgia apresentarem 
menor capacidade física, Mengshoel, Vollestad, Forre, desenvolveram um estudo relacionando 
a capacidade aeróbica e os níveis de fadiga, dor e esforço pós-exercício. Os resultados 
comprovaram que indivíduos portadores de fibromialgia apontaram maiores níveis de fadiga, 
esforço e dor induzida após o exercício em relação a indivíduos saudáveis (9). 

O exercício físico como forma de tratamento da síndrome fibromiálgica é considerado 
uma intervenção de baixo custo, eficiente e segura. Os seus benefícios vão além do alívio da 
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dor e da redução dos TD, há eficácia também na melhora do sono, no humor, na qualidade de 
vida e outros fatores psicológicos (6). 

Steffens et. al. afirmam que há duas hipóteses para o exercício físico ser considerado 
um aliado no tratamento da fibromialgia. Uma se deve ao aumento de substâncias, serotonina 
e endorfina, que em pacientes apresentam uma diminuição (serotonina é um neurotransmissor 
que tem ação sobre o sistema inibidor de dor, e a endorfina uma substância produzida pelo 
cérebro, que pode ter um efeito sobre as áreas cerebrais responsáveis pela modulação da dor). 
A outra hipótese explica que o aumento da temperatura corporal tenha um efeito tranquilizante 
(10). 

Muitos estudos investigaram a ligação dos três programas de exercícios (aeróbio; 
alongamento e treinamento de força). Estudos como de Martin, Nutting, Macintosh e Sabbag 
et al. submeteram pacientes a sessões de exercício aeróbio, alongamento e força, relatando 
melhoras nos pontos dolorosos, na intensidade da dor, além do ganho de aptidão física (11, 12).  

O tipo de exercício, a intensidade e duração ainda não estão estabelecidos, mas sabe-se 
que o melhor é começar a prática de exercício físico de forma orientada, respeitando os limites 
e níveis de cada paciente, pois a melhora na capacidade aeróbica não é o objetivo principal para 
estes (6).  

É importante informar aos pacientes fibromiálgicos que os benefícios adquiridos com a 
prática de exercício físico acontecem entre oito e dez semanas após o início do treinamento, e 
pode ser que ao início do programa alguns pacientes se sintam mal, indispostos ou apresentem 
maiores níveis de dor. Estudos demonstraram que os principais fatores relacionados à 
desistência do exercício físico foram atividades de alta intensidade e aumento da dor. A 
população fibromiálgica apresenta uma taxa de cerca de 9% a 50% de abandono da prática de 
exercício físico, dificultando assim o tratamento do paciente (7, 10). 

3.2 Exercício aeróbio 
Esclarecendo a importância da prática de exercício aeróbio, muitos estudos mostraram 

os inúmeros benefícios deste treinamento, como a melhora global do quadro doloroso, rigidez 
e tensão muscular apresentaram diminuição, e também houve melhora para realizar as 
atividades diárias. Notou-se mudanças nos aspectos psicológicos, aumento da autoestima e 
diminuição da depressão e da ansiedade (13). 

No estudo de Prando, Rogatto, o objetivo foi verificar quais eram os efeitos físicos em 
seis pacientes com fibromialgia do sexo feminino quando submetidas a uma sessão de 
treinamento na esteira por cerca de 60 minutos, em uma intensidade a 50% da frequência 
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cardíaca máxima. Durante o exercício aeróbio de intensidade moderada, houve muitas queixas 
de dor sobre os TD e cansaço. Após o exercício, os sintomas apresentados foram diminuindo, 
e até mesmo, ficando inferiores aos valores de base (14). 

Häuser et al. em uma revisão sistemática sobre exercício aeróbio e seus diferentes tipos 
e volume em fibromiálgicos, analisaram 35 estudos com o total de 2494 pacientes, que 
reduziram os sintomas de dor, fadiga e humor depressivo. Afirmam que o programa de exercício 
aeróbio deveria se basear em atividade de intensidade leve e moderada, duas ou três sessões por 
semana. Ganhos parecidos foram encontrados no estudo de Vural et al. onde em um programa 
de seis semanas de exercício aeróbico com intensidade leve, houve melhoras significativas no 
aspecto de dor, qualidade do sono, função física e depressão quando comparados ao nível basal 
nos pacientes com fibromialgia (15, 16). 

Em relação aos TD, Thomas e Blotman, selecionaram vários estudos com o exercício 
aeróbio sendo intervenção para pacientes com fibromialgia. Os resultados se devem a redução 
nos números de tenders points, e também melhoras nas funções físicas (17). Resultados 
semelhantes foram encontrados no estudo de caso de Meiwoorm et.al. onde nas modalidades 
caminhada, trote, ciclismo e natação, homens e mulheres obtiveram melhoras no controle da 
dor (18). 

Em 2010, Kelley et. al. avaliou os efeitos do exercício no bem estar global em mulheres 
e homens, em uma revisão sistemática e meta-análises. O exercício conseguiu melhorar o bem 
estar global de mulheres adultas, mas, são importantes maiores estudos sobre um programa 
ideal para homens com fibromialgia (19). 

O tipo de intensidade da caminhada como exercício aeróbio para a população com esta 
síndrome obteve seus resultados apresentados no estudo de Meyer e Lemley, onde a caminhada 
de alta intensidade teve os benefícios comparados com a caminhada de baixa intensidade. A 
dor no grupo que realizou caminhada de alta intensidade apresentou aumento, enquanto no 
grupo que concluiu a caminhada de baixa intensidade, diminuiu. Concluindo assim, que 
atividades de alta intensidade podem ser prejudiciais e agravar os sintomas de dor em mulheres 
com fibromialgia (20). 

Van-Santen et al. realizaram estudo com 37 mulheres, entre 20 a 56 anos, divididas em 
dois grupos: grupo I- exercícios de força, alongamento e ciclismo; grupo II- exercícios de força, 
alongamento e dança aeróbica. O primeiro grupo praticava de duas a três vezes por semana com 
intensidade alta. Já o segundo grupo treinava três vezes na semana com intensidade de 
exercícios baixa. Ao fim do estudo, os participantes do grupo I apresentavam nível maior de 
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dor, concluindo assim que intensidade mais alta pode ser prejudicial para pacientes com a 
síndrome fibromiálgica (21). 

 
3.3 Alongamento 
O alongamento muscular é um importante método para gerar melhoras nos sintomas de 

portadores de fibromialgia. O trabalho de alongamento e flexibilidade propicia ao músculo o 
aumento do seu comprimento para manter um alinhamento postural correto (22). 

No estudo de Marques, Mendonça, Cossermeli foram realizados exercícios de 
alongamento a partir da reeducação postural global (RPG), com 20 pacientes fibromiálgicos. 
Os autores realizaram alongamentos nas cadeias musculares encurtadas juntamente com 
conscientização corporal. Ao final do estudo, os pacientes afirmaram melhora da dor e maior 
facilidade em realizar atividades básicas da vida diária (23).  

O alongamento teve seus benefícios sobre os sintomas da fibromialgia comparados com 
o exercício aeróbio. Em um estudo, oito pacientes realizaram alongamentos musculares e sete 
pacientes realizaram exercício para condicionamento físico. Todos eram do sexo feminino, e 
por oito semanas realizaram as sessões de atividades. No alongamento, as pacientes deviam 
repetir por cinco vezes cada posição e manutenção de 30 segundos, por todos os grupos 
musculares. Já o grupo de condicionamento físico realizou caminhada na esteira por 30 
minutos, velocidade entre 60 e 75 % da frequência cardíaca máxima. De acordo com os 
resultados da pesquisa, o alongamento gerou um impacto positivo, apresentando melhora na 
rigidez muscular e no sono. O grupo do condicionamento físico também obteve melhoras no 
sono e rigidez muscular, mas sem muita diferença significativa. Embora, Richards, Scott, 
concluírem ao final de sua pesquisa, que o grupo do exercício aeróbio apresentou o grau de bem 
estar mais elevado quando comparados ao grupo de alongamento e relaxamento (24, 25). 

 
3.4 Treinamento resistido. 
O treinamento resistido também é utilizado em pacientes com fibromialgia, mas poucos 

estudos e poucos programas de exercício tem colocado o treino de força como aliado, não 
havendo muitas características sobre intensidades e métodos desta modalidade (6).  

De acordo com as diretrizes da American College Of Sport Medicine para indivíduos 
saudáveis, o treino resistido deve possuir a frequência de 2 a 3 vezes por semana, com pelo 
menos um conjunto de 8 a 12 repetições máximas em cada exercício visando hipertrofia. A 
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partir deste critério, Conrales, Lora, realizou uma revisão sistemática de pesquisas para analisar 
o efeito do treinamento resistido no tratamento desta síndrome. Treze estudos foram analisados 
para informar a força máxima muscular e a concentração hormonal em pacientes 
fibromiálgicos. Observou-se que força e funcionalidade em pacientes com fibromialgia são 
mais baixos do que em pessoas saudáveis, e utilizar o treinamento de força traz benefícios pois 
diminui o agravamento dos sintomas de dores musculares e crônicas (26).  

Hakinnen et.al. mostraram que após 21 semanas de treinamento de força progressiva 
para mulheres com fibromialgia, foi efetivo em melhorar a dor, fadiga e depressão. Além de 
promover ganhos de força muscular e força isométrica (27). Já em outro estudo sobre força 
progressiva e exercício cardiovascular em mulheres com esta síndrome, comprovou-se eficácia 
nos ganhos de força, resistência cardiovascular e na funcionalidade destas. Foi comprovado que 
o treinamento resistido pode ser seguro e eficaz sem agravar os sintomas da fibromialgia (28). 

Em outro estudo foi realizado um programa de fortalecimento muscular com mulheres 
fibromiálgicas, sendo as sessões três vezes por semana, durante o total de oito semanas. Como 
resultado, se observou melhoras em relação à dor, depressão, sono, fadiga e pontos dolorosos. 
Concluiu-se então, que o trabalho de fortalecimento muscular traz melhoras na qualidade de 
vida dos fibromiálgicos (29).  

Segundo Jones, o treinamento resistido deve ser adaptado de acordo com as 
necessidades individuais de cada paciente portador da fibromialgia. A frequência, o treinamento 
e a intensidade ainda não estão totalmente compreendidos na fibromialgia. Alguns dos motivos 
se devem pelas diferenças em relação aos níveis de condicionamento físico e a ocorrência dos 
sintomas em pessoas com a síndrome fibromiálgica. Fortes evidências sugerem que a prescrição 
do treinamento resistido, quanto à intensidade e volume, deve progredir lentamente e 
respeitando a prescrição de exercício de forma individualizada. O autor descreve alguns passos 
que o paciente deve seguir ao realizar o treinamento resistido, como: evitar a ênfase na fase 
excêntrica do músculo (uma das características responsável pela dor tardia); não realizar 
exercício quando estiver passando por uma crise (dores ou outros sintomas da fibromialgia); e 
o paciente deve realizar atividades que gosta para torná-la um hábito para a vida (30). 

 
3.5 Hidroginástica 
A hidroginástica é considerada um dos tratamentos mais procurados e utilizados pelos 

pacientes com fibromialgia. Esta modalidade consiste em exercícios aquáticos para ajudar a 
melhorar os sintomas de várias doenças, assim como a síndrome fibromiálgica. A maior 
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vantagem desta prática consiste ao ser realizado em piscina aquecida, onde os músculos se 
relaxam, levando uma sensação prazerosa para estes pacientes (31).  

Em um artigo de revisão, avaliaram vários artigos entre os anos de 2006 a 2008, 
observando quais tipos de treinamento eram mais eficazes para o tratamento da fibromialgia. 
Maiores adaptações em relação ao limiar de dor, fadiga e melhora do sono, foram encontradas 
nos exercícios praticados dentro da água do que os exercícios em solo. Em outro estudo, 30 
pacientes com síndrome fibromiálgica apresentavam pouca capacidade funcional, dificuldades 
em realizar atividades no trabalho, dor com intensidade elevada, fadiga, cansaço matinal, 
rigidez e depressão, após realizarem o programa de hidroterapia obtiveram melhoras 
significativas entre esses sintomas. Mostrando-se eficaz também na melhora da qualidade do 
sono (32, 33). 

As propriedades físicas da água ajudam o paciente com fibromialgia a ter uma atividade 
onde não há impacto nas articulações; diminuição da sobrecarga nos membros inferiores. A 
viscosidade da água ajuda quanto à resistência aos exercícios, fortalecendo a musculatura e a 
temperatura aquecida é eficiente na promoção da qualidade do sono. (34) A eficácia dos 
benefícios da hidroterapia se deve a combinação das propriedades físicas da água e do efeito 
dos exercícios (33). 

Em um estudo envolvendo dois grupos distintos. O primeiro grupo realizava a 
hidroterapia com exercícios leves e alongamentos em piscina aquecida, e o segundo grupo 
realizava exercícios leves e alongamentos em solo. O parâmetro que obteve maiores pontos 
positivos neste estudo e merece destaque foi da saúde mental dos pacientes. O exercício físico 
foi capaz de melhorar a autoestima e diminuir os índices de depressão dos grupos trabalhados. 
Apresentar mudanças na saúde mental apontou hipóteses que o bem estar que o exercício 
causou e a convivência com outros pacientes fibromiálgicos passando pelos mesmos sintomas, 
acarretaram nestes resultados positivos (34). 

Assis et al. realizaram sua pesquisa dividindo 60 mulheres em dois grupos: grupo I- 
caminhada em solo e grupo II- corrida na água em piscina profunda. Observou-se que a corrida 
em piscina profunda apresenta ser melhor que o exercício aeróbio em solo. Já em 2005, Konrad 
avaliou 16 mulheres em 3 grupos distintos: grupo I- caminhada na esteira, grupo II- ginástica 
localizada e alongamento e grupo III- hidroginástica. Foram oito semanas de prática, com três 
sessões semanais e o grupo que relatou melhores benefícios em relação aos outros, foi o grupo 
da hidroginástica (35, 36). 

Em 2008, Mcveigh et al. analisou a eficácia da hidroterapia no tratamento da 
fibromialgia. Foram analisados 10 estudos e todos apresentavam melhoras no quadro de dor e 
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no número de pontos dolorosos, retratando assim como a prática da hidroterapia exerce pontos 
positivos para a qualidade de vida destes indivíduos (37). 

 
 

Conclusão 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) é bastante preocupada com a qualidade de 

vida das pessoas e o impacto que certas patologias podem acarretar em suas vidas, tanto no 
aspecto social e físico, como também no aspecto psicológico. A fibromialgia se encontra entre 
essas doenças.  

O descondicionamento físico se tornou uma característica dos fibromiálgicos, podendo 
até agravar os sintomas como dor e fadiga. Como tratamento desta síndrome, o exercício físico 
se tornou um método eficaz por levar vários benefícios aos pacientes, tanto benefícios físicos 
quanto psicológicos.  

Cada programa de treinamento físico tem suas particularidades e benefícios 
comprovados. Exercícios aeróbios, fortalecimento muscular, alongamento e atividades 
aquáticas conseguiram ganhos positivos na melhora da qualidade de vida para pacientes com 
fibromialgia. Houve melhoras na qualidade do sono, diminuição da dor e nos índices de 
depressão, bem estar global e melhoras no humor. Apresentou também eficácia nos níveis de 
fadiga e rigidez muscular, tornando o indivíduo mais apto para realizar atividades diárias.  

Os estudos revisados comprovaram que o exercício é uma intervenção de baixo custo e 
quando praticado de forma bem orientada e regular pode promover saúde atuando nos vários 
sintomas que desestabilizam estes indivíduos. 

É importante ressaltar que o programa de exercício será ideal se respeitar a intensidade 
e carga ideal para o paciente e seu nível de condicionamento físico. Deve ser feita uma 
prescrição individualizada de intensidade baixa a moderada, para não trazer aumento da dor e 
complicações na qualidade de vida do paciente portador da fibromialgia. 
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