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A ATIVIDADE FÍSICA NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA EM 

PACIENTES PORTADORES DE FIBROMIALGIA 

  

Priscila Miranda de Carvalho 

Kelly Cristina S. A. Pereira 

RESUMO 

A fibromialgia é uma síndrome reumática, de etiologia desconhecida, caracterizada por dor 

musculoesquelética difusa e crônica. É definida como dor difusa por pelo menos 3 meses, 

além da presença de sensibilidade em 11 ou mais dos 18 pontos dolorosos 

denominados tender points. O objetivo desta revisão é analisar como a atividade física pode 

contribuir para a melhora da qualidade de vida em pacientes fibromialgicos. Para 

elaboração desta pesquisa, utilizou-se uma revisão de literatura, pelas bases de dados 

LILACS e SCIELO, onde foram utilizados 31 artigos na língua portuguesa, entre os anos 

de 2000 a 2013 com as seguintes palavras chaves: “fibromialgia”, “fibromialgicos“, 

”atividade física” e “exercícios físicos”. A literatura apresenta referências que apontam os 

efeitos e benefícios do exercício físico como forma de tratamento não-medicamentoso para 

os portadores da síndrome da fibromialgia. Dentre os exercícios físicos estão a atividade 

aeróbica, alongamentos e treinamento de força, entre outros. Com o exercício físico o 

paciente portador da SFM tem a oportunidade de controlar os sintomas aumentando a 

qualidade de vida. 

 Palavras-chaves: Fibromialgia; Fibromialgicos; Atividade Física; Exercícios Físicos. 

 

ABSTRACT 

 

 

Fibromyalgia is a syndrome of unknown etiology , characterized by widespread chronic 

musculoskeletal pain . It is defined as diffuse pain for at least three months , and the 

presence of tenderness at 11 or more of 18 tender points called tender points . The aim of 

this review is to examine how physical activity can contribute to the improvement of 

quality of life in patients with fibromyalgia . For preparing this research , we used a 

literature review , the databases LILACS and SciELO , which was used 31 articles in 

English between the years 2000-2013 with the following keywords: " Fibromyalgia ", " 

fibromyalgia ", " physical activity " and " exercise " . The literature contains references that 

point the effects and benefits of exercise as a form of non-drug treatment for patients with 

fibromyalgia syndrome . Among the exercises are aerobic activity , stretching and strength 

training , among others . With exercise the patient with FMS have the opportunity to 

control the symptoms by increasing the quality of life. 

 

Keywords: Fibromyalgia, fibromyalgia, Physical Activity, Physical Exercises. 

 



1- INTRODUÇÃO 

 

A fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática, de etiologia desconhecida, 

caracterizada por dor musculoesquelética difusa e crônica. É definida, segundo os critérios 

do Colégio Americano de Reumatologia (CAR), como dor difusa por pelo menos 3 meses, 

além da presença de sensibilidade em 11 ou mais dos 18 pontos dolorosos à digito 

palpação, denominados tender points.
(1) 

Segundo Weidebach
(2)

, a FM não era uma doença bem definida clinicamente antes 

da década de 1970, quando foram publicados os primeiros achados que deram margem para 

pesquisas mais aprofundadas sobre a doença. Contrariamente ao que se pensava, ela não é 

uma doença inflamatória, não gera comprometimentos articulares, nem causa 

deformidades.
 

Ribeiro e Proietti afirmam que além da dor e da sensibilidade dos tender points, os 

pacientes também apresentam irregularidades no sono, fadiga, rigidez matinal, diminuição 

da capacidade funcional, ansiedade e depressão, que reduzem a capacidade do paciente de 

realizar as tarefas domésticas básicas. Todos esses sintomas prejudicam a vida social e 

profissional do fibromiálgico.
(3) 

Contudo, considerando seu caráter crônico, a FM causa 

impacto negativo na qualidade de vida de seus portadores.
(4) 

Em relação à epidemiologia, a FM é mais prevalente no sexo feminino e entre a 

faixa etária dos 35-60 anos.
(5) 

As opções de tratamento na FM são exercícios de relaxamento, fisioterapia, 

massagens, irradiação localizada de calor, atividades físicas moderadas em especial 



exercícios aeróbicos e caminhadas, além da medicação necessária para dor e sintomas 

associados.
(6) 

Tem-se reconhecido que pacientes com FM têm redução considerável da força e 

desempenho muscular se comparados com sujeitos sem a doença.
(7)

 Mannerkorpi et 

al.
(8)

 encontraram em um terço das mulheres diagnosticadas com FM, falta de força 

muscular ou flexibilidade em membros superiores para realização de atividades diárias 

simples como alcançar prateleiras altas ou lavar seus cabelos. 

O exercício físico se define como um recurso eficaz no tratamento paliativo não 

farmacológico para promover a saúde e a qualidade de vida em pessoas afetadas com FM.
(9-

10)
 O exercício mais prescrito é o aeróbio de baixo impacto. 

Pesquisas mostram que exercícios aeróbios trazem benefícios físicos como 

diminuição da tensão muscular, disfunção física e dor. Os benefícios psicológicos incluem 

melhora da autoestima e diminuição da depressão e ansiedade. Embora seja aparente que o 

exercício aeróbio é benéfico para indivíduos com FM, as pesquisas sugerem que há uma 

exacerbação dos sintomas ao iniciá-los e, gradualmente, ocorre a melhora dos sintomas.
(11-

13) 

De acordo com Jones et al:
(14)

 "Embora por décadas seja conhecido que o exercício 

é um componente-chave no tratamento da FM, a maioria dos pacientes permanece 

sedentária". 

Com base na abordagem acima, o presente artigo tem como objetivo analisar como 

a atividade física pode contribuir para a melhora da qualidade de vida em pacientes com 

fibromialgia.  



 

2- METODOLOGIA 

 

Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura, no qual utilizou-se 31 artigos 

relacionados à fibromialgia,  foram realizadas consultas nas bibliotecas eletrônicas SciELO 

e Lilacs. Do material de pesquisa encontrado, foram selecionados artigos entre o período de 

2000 até 2013, todos em Língua Portuguesa. Na busca utilizou-se os descritos 

“fibromialgia”, “fibromialgicos“, ”atividade física”, “exercícios físicos” e “qualidade de 

vida”. Os artigos lidos foram classificados de acordo com o título, ano, ambos os gêneros e 

objetivo. Os demais foram excluídos por não atenderem os critérios da pesquisa.  

 

3- RESULTADOS E DISCUSÕES  

 

A FIBROMIALGIA 

 

A Síndrome da Fibromialgia (SFM) é caracterizada por dores musculoesqueléticas 

crônicas e difusas originadas pelo sistema nervoso central, sendo uma doença reumática 

não inflamatória
(15)

. A denominação fibromialgia, palavra derivada do latim fibro (tecido 

fibroso, presente em ligamentos, tendões e fáscias), e do grego mio (tecido muscular), algos 

(dor) e ia (condição), foi proposta inicialmente por Yunus e cols. em 1981, com o intuito de 

substituir o termo fibrosite até então utilizado para denominar um tipo particular de 

reumatismo caracterizado pela presença de pontos endurados musculares dolorosos à 

palpação, a partir do entendimento de que não havia, nestes adoecimentos, inflamação 

tecidual
(16)

. 



A SFM tem importantes componentes psicológicos, tanto inerentes quanto 

decorrentes das características da síndrome. Pelo fato da dificuldade de diagnóstico e 

tratamento, o paciente tem sentimentos de vulnerabilidade e desamparo, iniciando uma 

série de processos emocionais, incluindo alterações de humor
(17)

. Desta forma, a 

intervenção direcionada à melhoria da saúde de pessoas com SFM deve levar em 

consideração tanto a melhora dos sintomas físicos quanto dos psicológicos. 

De acordo com Russel IJ
(18)

, quadro clínico desta síndrome costuma ser polimorfo, 

exigindo anamnese cuidadosa e exame físico detalhado. O caráter da dor é bastante 

variável, podendo ser queimação, pontada,  peso, "tipo cansaço" ou como uma contusão. É 

comum a referência de agravamento pelo frio, umidade, mudança climática, tensão 

emocional ou por esforço físico. 

Sintomas centrais que acompanham o quadro doloroso são o sono não reparador e a 

fadiga, presentes na maioria dos pacientes. Têm sido relatos diversos tipos de distúrbios de 

sono, resultando ausência de restauração de energia e consequentemente cansaço, que 

aparece logo pela manhã. A fadiga pode ser bastante significativa, com sensação de 

exaustão fácil e dificuldade para realização de tarefas laboratoriais ou domésticas
(19)

. 

Outro sintoma geralmente presente é a "sensação" de inchaço, particularmente nas 

mãos, antebraços e trapézios, que não é observada pelo examinador e não está relacionada a 

qualquer processo inflamatório. Além dessas manifestações musculoesqueléticas, muitos se 

queixam de sintomas não relacionados ao aparelho locomotor. Entre esta variedade de 

queixas, destaca-se cefaleia, tontura, zumbido, dor torácica atípica, palpitação, dor 



abdominal, constipação, diarreia, dispepsia, tensão pré-menstrual, urgência miccional, 

dificuldade de concentração e falta de memória
(20)

. 

Cerca de 30% a 50% dos pacientes possuem depressão.  Ansiedade, alteração do 

humor e do comportamento, irritabilidade ou outros distúrbios psicológicos acompanham 

cerca de 1/ 3 destes pacientes
(21)

. 

O exame físico fornece poucos achados. Eles apresentam bom aspecto geral, sem 

evidência de doença sistêmica, sem sinais inflamatórios, sem atrofia muscular, sem 

alterações neurológicas, com boa amplitude de movimentos e com força muscular 

preservada apesar dos sintomas mencionados. O único achado clínico importante é a 

presença de sensibilidade dolorosa em determinados sítios anatômicos, chamados de tender 

points. Faz-se importante ressaltar que esses “pontos dolorosos” não são geralmente 

conhecidos pelos pacientes, e normalmente não se situam na zona central de dor por eles 

referida.  

De acordo com os critérios atuais, devem ser pesquisados os seguintes pares de 

pontos: Subocciptal - na inserção do músculo subocciptal, Cervical baixo - atrás do terço 

inferior do esternocleidomastoideo, no ligamento intertransverso C5-C6, Trapézio - ponto 

médio do bordo superior, numa parte firme do músculo, Supra-espinhoso - acima da 

escápula, próximo à borda mediaI, na origem do músculo supra-espinhoso, Segunda junção 

costo-condral - lateral à junção, na origem do músculo grande peitoral, Epicôndilo lateral - 

2 a 5 em de distância do epicôndilo lateral, Glúteo médio – na parte media do quadrante 

súpero-externo na porção anterior do músculo glúteo médio, Trocantérico - posterior à 



proeminência do grande trocanter, Joelho - no coxim gorduroso, pouco acima da linha 

média do joelho. 

A dígito-pressão de um examinador experiente dispensa o emprego do aparelho de 

pressão de superfície do tipo algômetro ou dolorímetro.  O critério de resposta dolorosa em 

pelo menos 11 desses 18 pontos é recomendado como proposta de classificação, mas não 

devem ser considerados como essencial para o diagnóstico
(22)

. 

Segundo Cavalcante
(23)

 a fibromialgia acomete 5% da população em geral e 10% da 

população brasileira na faixa etária de 30 a 60 anos, podendo também ocorrer em crianças e 

idosos. Considerando todos os acometidos por essa patologia, 93% são da etnia branca. 

Além disso, a síndrome em questão afeta prioritariamente as mulheres, apresentando-se em 

uma frequência de até 15 mulheres para cada homem. Nos atendimentos de clínica médica 

essa frequência é em torno de 5%, nos pacientes hospitalizados 7,5% e nos serviços de 

clínicas reumatológicas a SFM é detectada entre 14% dos atendimentos. 

 

A QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS10, a qualidade de vida 

pode ser entendida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da 

cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas 

padrões e preocupações”
(24)

. 

O termo Qualidade de Vida tem recebido uma variedade de definições ao longo dos 

anos. A qualidade de vida pode se basear em três princípios fundamentais: capacidade 



funcional, nível socioeconômico e satisfação, podendo ainda estar relacionada com 

capacidade física, estado emocional, interação social, atividade intelectual, situação 

econômica e autoproteção de saúde
(25)

. 

Estudos epidemiológicos e documentos institucionais propõem que a prática regular 

de atividade física e uma maior aptidão física estão associadas a uma menor mortalidade e 

melhor qualidade de vida em população adulta
(12-13)

. Não são poucos os trabalhos 

científicos que destacam o sedentarismo e o estresse como responsáveis por doenças 

hipocinéticas e reduções na qualidade de vida
(26)

. Existem cada vez mais dados 

demonstrando que o exercício, a aptidão e a atividade física estão relacionados com a 

prevenção, com a reabilitação de doenças e com a qualidade de vida
(27)

. 

A fibromialgia provoca um impacto negativo importante na qualidade de vida dos 

pacientes. O impacto global envolve aspectos pessoais, profissionais, familiares e sociais. O 

impacto na qualidade de vida correlaciona-se fortemente com a intensidade da dor, fadiga e 

decréscimo da capacidade funcional
(28)

. 

Estudos como o de Martinez
(29)

, revelam que a qualidade de vida é 

significativamente baixa, apresentando grande limitação funcional nas atividades de vida 

diária, limitação física relacionada ao trabalho, impacto de aspectos psicológicos 

(depressão, ansiedade) no bem-estar e maior intensidade de dor. Em estudos comparativos 

com outras doenças, como câncer de próstata e doença pulmonar obstrutiva crônica os 

fibromiálgicos apresentaram menor índice de vitalidade e maior nível de dor
(30). 



A atividade física apresenta papel fundamental em relação à qualidade de vida, pois 

a prática proporciona boa disposição física e mental, aliviando as tensões diárias e 

aumentando a expectativa de vida
(31)

. 

A promoção da qualidade de vida implica a adoção de um estilo de vida adequado à 

sua doença e que seja promotor da saúde
(32)

. Investigações realizadas demonstraram que o 

exercício físico contribui, entre outros benefícios, para a diminuição da dor aumento do 

bem-estar e, consequentemente, melhor qualidade de vida
(33)

. 

 

A ATIVIDADE FÍSICA COMO TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO 

 

Os pacientes com fibromialgia em geral têm um nível de controle cardiovascular 

autonômico menor que a média
(34)

 e o consumo de oxigênio é menor do que em pacientes 

não fibromiálgicos
(35)

. Como resultado, eles tendem facilmente a ficar mal condicionados, o 

que diminui sua eficiência cardiovascular e circulação periférica
(36)

. 

A prática de exercícios proporciona sensação de bem estar e de autocontrole, 

apresentando efeito analgésico, relacionado às dores características da patologia em 

questão
(37)

. A atividade física apresenta um efeito analgésico; por estimular a liberação de 

endorfinas, funciona como antidepressivo; e proporciona uma sensação de bem-estar global 

e de autocontrole
(38)

. 

O exercício físico é um dos métodos de tratamento que apresenta excelentes 

resultados no controle da SMF. Trata-se de um meio de promover saúde em diversos 

aspectos, sendo capaz de diminuir a dor e os sintomas da fibromialgia. Em contrapartida, a 



falta de exercícios físicos em pacientes com SFM ocasiona um declínio na função 

neuromuscular, na resistência muscular, na velocidade de contração dos músculos e na 

função cardiorrespiratória, interferindo totalmente no desempenho funcional e em 

atividades cotidianas como, por exemplo, caminhar, subir escadas, entre outras
(39)

. 

Um programa de exercícios físicos adequados e executados de maneira regular 

melhora a coordenação motora e outras capacidades físicas importantes para a realização 

das atividades diárias em pessoas genéricas e especialmente em pacientes 

fibromiálgicos
(40)

. 

Ainda, estabelece uma postura adequada e auxilia no controle da massa corporal, da 

ansiedade e da condição cardiovascular
(41)

. Chaitow et al.
(42)

 observou que os exercícios 

aumentaram a liberação de hormônios como endorfinas, gerando uma sensação de conforto, 

alívio da dor e encorajamento psicológico, proporcionando tanto melhora no 

condicionamento físico quanto dos sintomas nociceptivos. 

O tratamento não farmacológico tem papel crucial no controle dos sintomas da FM 

Os portadores de fibromialgia se beneficiam com a realização de atividade física. Há 

diversos motivos para justificar a atividade física nesta síndrome: aumento dos níveis de 

serotonina e de outros neurotransmissores inibitórios; aumento do GH (hormônio do 

crescimento) e IGF-1; regulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e do sistema nervoso 

autônomo; aumento da densidade capilar; aumento da quantidade de mioglobina; aumento 

mitocondrial. Todas estas mudanças contribuem para a melhora da dor, da qualidade do 

sono, da fadiga, da ansiedade e de outros sintomas. Some-se o fato de que pode haver uma 

socialização, dependendo de circunstâncias, e influenciar positivamente alguns aspectos 



psicológicos. Os exercícios têm representado intervenção não medicamentosa mais 

empregada na FM. Entretanto, ainda não foi estabelecido qual o exercício mais apropriado, 

assim como a frequência e a intensidade ideal
(43)

. 

O tratamento tem como objetivos o alívio da dor, a melhora da qualidade do sono, a 

manutenção ou restabelecimento do equilíbrio emocional, a melhora do condicionamento 

físico e da fadiga e o tratamento específico de desordens associadas
(44)

. 

Os exercícios são importantes e fazem parte do tratamento desta síndrome. Os 

exercícios mais adequados são os aeróbicos, sem carga, sem grandes impactos para o 

aparelho osteoarticular, como dança, natação e hidroginástica. Em geral, uma caminhada, 

ao passo normal do paciente, durante 30 minutos a 1 hora todos os dias proporciona efeitos 

terapêuticos. A orientação de exercitar-se três vezes por semana tem sido eficaz e 

possibilita maior adesão ao tratamento. Em alguns casos, essa atividade se torna a única 

terapêutica necessária
(45)

. 

São muito variadas as formas de exercícios aeróbicos estudados (caminhadas, 

marchas, bicicleta, remo etc.), assim como outros tipos de exercícios (alongamentos, 

exercícios isométricos, isocinéticos, entre outros de fortalecimento muscular), e variadas 

modalidades de hidroterapia (exercícios respiratórios aquáticos, deep water running, 

hidroginástica, natação, entre outros)
(46)

. 

Inicialmente os programas de exercícios, podem ocasionar um aumento dos 

sintomas, principalmente dor e fadiga, contudo, com a continuidade das atividades, esses 

desconfortos tendem a diminuir. Os benefícios começam a aparecer entre a oitava e décima 

semana após o inicio dos exercícios efetuados e continuam aumentando até a vigésima 



semana, se sobrepondo ao desconforto inicial. Assim, a prática regular de exercícios físicos 

pode ser adotada como uma abordagem de otimização do tratamento da fibromialgia, 

promovendo redução da dor e do impacto dos outros sintomas, restabelecendo a capacidade 

física, mantendo a funcionalidade e promovendo melhora na qualidade de vida. 

Dentre os tipos estão os exercícios aeróbicos: Dentre os diferentes programas de 

exercícios os aeróbicos, as atividades de baixa intensidade e de longa duração, têm sido 

destacados como eficientes no manejo do paciente fibromiálgico
(47)

. De acordo com 

McArdle et al.
(48)

. o treinamento aeróbico induz adaptações em várias capacidades 

funcionais relacionadas com o transporte e utilização de oxigênio e com adaptações 

metabólicas no músculo esquelético. Segundo Valim et al.
(49)

. o treino aeróbico promove 

mudanças neuroendócrinas como o aumento na liberação da serotonina e norepinefrina, 

resultando na melhora do humor. Alguns estudos com exercícios aeróbicos em solo 

demonstraram, que as pacientes obtiveram efeito antidepressivo e relaxante e diminuição da 

dor nos tender points em 74% das pacientes com fibromialgia
(50)

. 

Alongamento: Conforme Routi et al.
(51)

 exercícios de alongamento são exercícios de 

flexibilidade que são realizados com o intuito de aumentar a amplitude do movimento de 

uma articulação ou de uma série de articulações. A caminhada associada aos exercícios de 

flexibilidade, em um período de três meses, mostrou melhora em 35% dos indivíduos com 

SFM submetidos à intervenção
(52)

. Assim, os alongamentos musculares podem gerar 

impacto positivo na SFM, promovendo melhora em parâmetros associados à fibromialgia, 

como a baixa qualidade de sono e a rigidez matinal
(53)

. 



Treinamento de força: Hakkinen et al.
(54)

, em um estudo no qual avaliaram o 

treinamento de força progressiva em paciente com SFM, demonstraram uma diminuição no 

impacto da doença sobre o sistema neuromuscular, sobre a percepção dos sintomas e sobre 

a capacidade funcional. Assim, este tipo de exercício pode ser utilizado seguramente no 

tratamento da SFM. Outro estudo demonstrou resultados significativos em exercícios 

resistidos praticados por portadores de SFM durante oito semanas, duas vezes por semana, 

executando três séries de 10 repetições, com cargas de 60% e 70% de uma repetição 

máxima. Os resultados demonstraram que esse método de exercícios melhorou 

significativamente os sintomas da doença, em especial a fadiga e melhora na qualidade do 

sono e humor 
(55)

. 

Atividade física aquática: Um estudo seguindo os critérios do American College of 

Sports Medicine (ACSM) com pacientes do sexo feminino, entre 18 e 65 anos e com 

diagnóstico clínico de FM, o estudo avaliou o efeito da aplicação de atividades físicas 

realizadas em piscina aquecida sobre os sintomas da FM. Tais atividades consistiram de 10 

minutos de alongamento, 40 minutos de treinamento aeróbico e 10 minutos de relaxamento, 

três vezes por semana em piscina aquecida num período de 16 semanas. A fisioterapia 

aquática foi eficaz como parte do tratamento para mulheres com fibromialgia, melhorando 

diversos aspectos, como qualidade de vida, capacidade funcional, dores, limitações por 

aspectos físicos, aspectos sociais e emocionais
(56)

.  

Conforme Dull
(57)

 as atividades em água aquecida são extremamente benéficas aos 

portadores da SFM. Devido à sustentação contínua proporcionada por ela, consegue-se 

diminuir a sobrecarga óssea de maneira ideal, promovendo relaxamento muscular. 



 Assim, exercícios físicos devem ser prescritos e realizados de forma programada e 

organizada, uma vez que são considerados promotores na redução dos sintomas da SFM 
(58) 

enfatizam a importância de respeitar o princípio da individualidade biológica, 

caracterizando as diferenças de cada indivíduo. Ressaltam ainda que a melhor modalidade 

de exercício é aquela na qual o paciente sente mais prazer durante e após a realização, seja 

ela relacionada a atividades aquáticas, caminhada ou outra modalidade. 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados encontrados nesta revisão literária demonstram que exercícios físicos, 

são fundamentais no tratamento de portadores da fibromialgia, em qualquer modalidade, 

pois tem baixo custo e efeitos benéficos como reduzir a dor, a fadiga e outros sintomas, 

como melhora na qualidade de vida dos pacientes. 

Os sintomas que desencadeiam a SFM afetam diretamente a vida dos portadores. A 

fibromialgia provoca um impacto negativo importante na qualidade de vida dos pacientes. 

Além do desconforto e da dor generalizada pelo corpo, todo o individuo tem um declínio 

em sua rotina, afetando a vida profissional e pessoal. 

O exercício físico apresenta um efeito analgésico, e deve ser tomado como um 

promotor do alívio da dor. Funciona como antidepressivo e gera bem estar, boa disposição 

física e mental, aliviando tensões diárias e contribuindo de forma significativa para a 

qualidade de vida de pacientes com fibromialgia.  



Os exercícios têm representado intervenções não medicamentosas mais empregadas 

na FM. No começo as dores podem ser maiores, contudo a continuidade faz os desconfortos 

desaparecerem. Pode haver uma integração entre diversas terapias, envolvendo uma equipe 

multidisciplinar, todas essas áreas devem atuar de maneira integrada, em busca da 

diminuição da dor e outros sintomas. 

Os profissionais ao atenderem os portadores de FM devem ser cuidadosos na 

elaboração e manutenção do tratamento, ficando alerta em relação às necessidades e 

individualidades de todos os pacientes. Os indivíduos com fibromialgia precisam estar 

cientes dos benefícios que as terapias podem trazer, fazendo com que possam controlar os 

sintomas aumentando a qualidade de vida. 

Estudos descrevem que qualquer tipo de exercício físico contribui no tratamento da 

SFM. Porém, é importante levar em consideração as preferências dos pacientes em relação 

às atividades propostas, pois o exercício praticado precisa ser prazeroso ao paciente tanto 

durante quanto após a execução.   
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