
 
 A INFLUÊNCIA DO USO DA CINESIOTERAPIA APLICADA A MULHERES 

PORTADORAS DE FIBROMIALGIA 

 

THE INFLUENCE OF THE USE OF KINESIOTHERAPY APPLIED TO WOMEM 
WITG FIBROMYALGIA 

                                                                                                           Gabriela Cristina Boff¹ 

RESUMO: A síndrome da fibromialgia pode ser caracterizada como uma 
síndrome dolorosa crônica, não inflamatória, de etiologia desconhecida, que se 
manifesta no sistema músculo esquelética. O objetivo foi verificar a eficácia das 
atividades cinesioterapêuticas no alívio dos sintomas e na melhora da 
qualidade de vida de mulheres fibromialgicas. A pesquisa é de natureza 
descritiva-experimental e de natureza qualiquantitativa. A amostra foi composta 
por 06 mulheres, com idade entre 30 a 75 anos, diagnosticadas com 
fibromialgia. A avaliação foi composta pelos questionários: característica da 
amostra, SF-36, FIQ, e a Escala de Pittsburgh aplicado em pré e pós-
tratamento. O protocolo foi composto por trabalho respiratório inicial, 
mobilizações, alongamentos, fortalecimentos, relaxamento e trabalho 
respiratório final, retiradas do aplicativo FISIOCLUB, totalizando 22 sessões 
realizadas 02 vezes por semana. Foi possível verificar através dos resultados 
dos questionários a melhora da qualidade de vida principalmente em relação 
aos aspectos físicos e emocionais e na melhora da qualidade do sono. Conclui-
se que as atividades cinesioterapêuticas apresentaram-se eficientes para a 
proposta apresentada, tendo assim, relevância de sua aplicação. 
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ABSTRACT: Fibromyalgia syndrome can be characterized as a chronic non-
inflammatory pain syndrome of unknown etiology that manifests itself in the 
system. The objective was to verify the kinesiotherapeutic activities in the future 
of the symptoms and to improve the quality of life of the fibromyalgic women. 
The research is experimental in nature and qualitaiquantitative in nature. The 
sample consisted of 06 women, aged between 30 and 75 years, diagnosed with 
fibromyalgia. The evaluation was done through the questionnaires: sample text, 
SF-36, FIQ, and the Pittsburgh Scale before and after treatment. The protocol 
was based on initial work, mobilizations, stretching, strengthening, relaxation 
and final respiratory work, taken from the FISIOCLUB application, totaling 22 
sessions performed twice a week. It was possible to verify that the results of the 
sleep quality control tests are more sensitive to physical and emotional 
changes. It is concluded that the kinesiotherapeutic activities are as good as the 
assisted delivery, thus having a relevant application. 
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INTRODUÇÃO 

  Reumatismo, ou doenças reumáticas, são nomenclaturas utilizadas 

para patologias que envolvem alterações em comum do sistema 

musculoesquelético, atualmente acometem um alto índice de indivíduos 

podendo apresentar sintomas e prognósticos diferentes (SATO, 2010). 

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, cerca de 12 milhões de 

brasileiros são afetados por doenças reumáticas, apesar de afetar a população 

geral, homens, jovens, idosos a maior prevalência ainda é a população 

feminina, com faixa etária entre 30 e 40 anos (BRASIL, 2011). 

A Fibromialgia é uma síndrome reumatológica de característica não 

inflamatória, etiologia desconhecida e com maior prevalência em mulheres, 

caracterizada por algia musculoesquelética generalizada e crônica, além de 

pontos dolorosos ao toque e sintomas como exaustão, rigidez matinal, 

dificuldade no sono, alterações gastrointestinais e psicológicos. (CHIARELLO; 

DRIUSSO; RADL, 2005). 

A fisioterapia tem a finalidade de reduzir os sintomas da fibromialgia, 

aliviando a dor, auxiliando nas atividades funcionais dos pacientes e em 

orientações diárias para que mantenham se os benefícios em longo prazo e os 

portadores se tornem independentes, estimula-se os portadores a estilos de 

vida mais saudáveis, com participação e funcionalidade, contribuindo para o 

bem-estar físico e emocional. (MARQUES, 2002) 

“A cinesioterapia compreende dois grandes objetivos da fisioterapia no 

tratamento da fibromialgia: exercitar os músculos doloridos com exercícios de 

alongamento e melhorar as condições cardiovasculares com exercícios 

aeróbios” (CLARK et al. 2001, p. 135-46). 

A fibromialgia altera negativamente a qualidade de vida de pacientes 

portadores, influenciando muitas vezes no aspecto profissional, familiar, social 

e principalmente pessoal (MARTINEZ, 1995, p. 270). 

“A síndrome de fibromialgia pode se tornar um enorme problema na vida 

do portador, pois a mesma, se não controlada, causa sérios desajustes, como 

isolamento, depressão, exacerbação da dor e dos sintomas, dentre outros” 

(CLEMENTE; SIMONE, 2006, p. 47). 

 



É possível observar a dificuldade de pessoas portadoras da fibromialgia 

em realizar suas atividades de vida diária devido aos sintomas físicos, 

emocionais e sociais o qual recebem múltiplos julgamentos devido ao 

desconhecimento do tema. 

Levando em consideração as características da doença e o impacto 

sobre a qualidade de vida de portadores, chega-se ao seguinte 

questionamento: os exercícios cinesioterapêuticas podem ajudar no alívio dos 

sintomas e na promoção da saúde de pacientes com diagnóstico de 

fibromialgia? 

Diante disso, motivou a escolha do tema da pesquisa, pois são de suma 

importância levantar dados e analisar como a cinesioterapia atua em mulheres 

fibromiálgicas no dia a dia. 

Desta forma, o objetivo da pesquisa foi verificar a eficiência das 

atividades cinesioterapêuticas no alívio dos sintomas e na melhora da 

qualidade de vida de mulheres fibromiálgicas, conceituando o tema e o impacto 

no dia a dia, realizando a análise da qualidade de vida, do sono e a evolução 

da dor de portadoras no pré e pós-tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAIS E METODOS 

 

A presente pesquisa se enquadra como descritiva, pois pretendeu 

conceituar, analisar a fibromialgia e classificar a mesma em pré e pós-

tratamento, caracterizou-se como pesquisa experimental e classifica-se de 

caráter qualiquantitativo.  

A amostra foi composta por 06 indivíduos, do gênero feminino, com 

idade entre 30 a 75 anos e diagnosticadas com a síndrome fibromiálgica que 

residem no município de Caçador – Santa Catarina. 

A aplicação das atividades foi realizada na Clínica de Fisioterapia da 

UNIARP Universidade Alto Vale do Rio Do Peixe, no município de Caçador – 

Santa Catarina. 

Para a avaliação, as participantes preencheram os questionários de 

característica da amostra, SF-36, que consiste em um questionário constituído 

por 36 itens, reunidos em 8 dimensões de saúde: capacidade funcional, 

limitações causadas por problemas físicos e limitações por distúrbios 

emocionais, socialização, dor corporal, estado geral de saúde, saúde mental e 

vitalidade (TAKIUT, 2009). 

FIQ, é um questionário onde quanto maior o escore, maior é o impacto 

da fibromialgia da qualidade de vida, o mesmo é composto por 19 questões 

organizado em 10 itens, envolve questões relacionadas à capacidade 

funcional, situação profissional, distúrbios psicológicos e sintomas físicos 

(WHITE et, al., 2002).  

Mapa da Dor, “Esquemas do corpo humano, nos quais o paciente 

desenha a localização e distribuição específica das suas áreas de dor, tem 

sido bastante úteis no diagnóstico e tratamento de diversas condições 

dolorosas crônicas” (WENNGREN, et al. p.1 2009). 

Escala de Pittsburgh o instrumento é constituído por 19 questões e 

avalia a qualidade e perturbações do sono durante o período de um mês 

(LOMELI, 2008).. 

O protocolo de tratamento proposto foi aplicado duas vezes por semana, 

onde cada sessão teve duração de 50 minutos, totalizando 22 sessões, 

realizadas no período vespertino. 

Os atendimentos aconteceram em dois grupos, separados em grupo A e 



B, ambos compostos por 03 participantes recebendo o mesmo protocolo. O 

protocolo das atividades contou com trabalho respiratório inicial, mobilizações, 

alongamentos, fortalecimentos, relaxamento e trabalho respiratório final. 

As atividades aplicadas foram retiradas do aplicativo Fisioclub. O 

Fisioclub é um aplicativo pago que conta com avaliações online, e exercícios 

para alívio imediato de queixas comuns do dia a dia, trazendo dicas e 

conteúdos para a melhora da qualidade de vida e disposição em casa, no 

lazer, no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos através do questionário SF-36, sugerem boa 

qualidade de vida a valores mais altos, e os valores próximo de zero, pior 

qualidade de vida. É possível observar que todos os itens avaliados pré-

tratamento apresentaram-se baixos. Apesar do domínio de limitação por 

aspectos emocionais ter alcançado a melhor média em seu escore pós-

tratamento 77,7 (±17,2) foi à limitação por aspectos físicos, que apresentou 

melhora perceptível passando seu escore de 29,2 (±10,2) pré-tratamento para 

75,0 (±31,6) pós- tratamento.  

Coutinho (2004) através de um estudo demostrou que alongamentos 

aliviam os sintomas, aumentam a flexibilidade e qualidade de vida de 

portadores fibromiálgicos, podendo ser relacionados ou não a outras técnicas 

fisioterapêuticas. 

Ao início do tratamento o dominio dor apresentava-se com uma média 

de 41,3 (±12,2) e pós-tratamento, passou para 58,8 (±11,2), apresentando uma 

melhora considerável. Através do mapa da dor na qual as pacientes que 

relatavam o grau de dor insuportável ao início do tratamento passaram a não 

sentir e/ou reduzir o grau da  dor para moderada. 

O ganho de qualidade de vida através do tratamento com a 

cinesioterapia pode estar associado ao bem-estar proporcionado pela liberação 

de endorfinas no sistema nervoso central através de atividades de baixa 

intensidade e alongamentos musculares (MENDONÇA, 2002). 

Em relação à escala de pittsburg os resultados iniciais identificaram 

alterações no sono, porem logo após o tratamento cinesioterapêutico ocorreu 

uma melhora, verificados pela pontuação de 6,5 (inicial) para 3,2 (final). 

Obtendo assim um bom resultado, pois a classificação é significativa quando a 

pontuação pós torna- se menor que a pré. 

A prática de atividades regulares ativas a produção de hormônio do 

crescimento, que auxilia no sono profundo, o qual os fibromiálgicos 

apresentam déficit. O mesmo é indicado realizar seis horas antes do horário de 

deitar. (GOLDENBERG, 2005). 

A Fisioterapia tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes com fibromialgia, consequentemente melhorando o equilíbrio 



emocional, favorecendo um sono reparador, auxiliando no alívio da dor e 

redução da fadiga. Os resultados encontrados com este estudo comprovaram 

a eficácia da cinesioterapia em portadores de fibromialgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fibromialgia causa um impacto negativo na qualidade de vida de 

portadoras de fibromialgia, envolvendo aspectos físicos, emocionais e até 

sociais. 

Todas as pacientes ao início do tratamento apresentavam à mesma 

queixa, a dificuldade sobre a sua capacidade funcional, relatando não 

conseguir realizar as atividades de vida diária, consequentemente levando à 

depressão, a ansiedade, e principalmente a desmotivação para o tratamento. 

A fisioterapia não tem como objetivo somente o alívio da dor, mas sim, 

de todos os sintomas ocasionados pela patologia, atuando também na melhora 

das atividades de vida diária e na prevenção e promoção de saúde. 

Inicialmente os exercícios cinesioterapêuticos geravam um agravo nos 

sintomas, principalmente dor, onde as pacientes relatavam que a dificuldade 

em realizá-los era muito grande, porém, com a sucessão das atividades, os  

desconfortos começaram a diminuir, os benefícios e a evolução já eram 

observados entre a oitava e décima sessão após o começo dos exercícios e 

continuaram aumentando, se sobrepondo ao desconforto inicial. 

Notava-se que as pacientes chegavam à clínica muitas vezes ansiosa, 

durante os exercícios respiratórios era possível perceber que aos poucos ela 

estavam se tornando mais calmas, e as dores consequentemente aliviavam, os 

exercícios como os alongamentos e fortalecimentos tornavam-se mais fáceis a 

serem executados. 

Os exercícios cinesioterapêuticos em portadoras de fibromialgia geram 

efeitos positivos na qualidade de vida e na promoção de saúde, porém o 

tratamento deve ser contínuo. 

Estudos adicionais são necessários para avaliar os efeitos dessas 

atividades a longo prazo, utilizando-se uma amostra maior de pacientes e um 

período maior de tratamento. 
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