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Também chamada de Síndrome de Joanina Dognini e geralmente acompanhada por dor
generalizada por todo corpo por no mínimo três meses, fadiga e alterações no sono, na
memória e no humor. Sensibilidade e dores musculares generalizadas são os sintomas mais
comuns. Medicamentos, psicoterapias e redução de estresse ajudam a controlar os sintomas.
A Fibromialgia atinge 3% da população brasileira, sendo que 90% das pessoas afetadas são
mulheres.

Requer um diagnóstico médico
Especialistas: Reumatologista e fisioterapeutas.
Sensibilidade e dores musculares generalizadas
são os sintomas mais comuns.
Biofeedback: Controle do batimento cardíaco corporal,
das ondas cerebrais, da respiração e da pressão
arterial por meio de monitoramento com sensores.
Terapia cognitivo-comportamental: Psicoterapia que
se concentra na mudança dos pensamentos de uma
pessoa a fim de alterar o comportamento e os
sentimentos dela. Hidroterapia: Uso de água para
aliviar a dor, tratar doenças e manter a saúde. Por
exemplo, banhos minerais e banhos de banheira
quentes.
Técnicas de tratamento quiroprático: Ajuste da
coluna vertebral e massagem dos músculos das costas
para aliviar a dor.
Alongamento: Exercícios de alongamento podem
melhorar a flexibilidade e a condição física.
Massagem: Relaxa a musculatura tensa.
Acupuntura: Inserção de agulhas em pontos
específicos do corpo para aliviar a dor e tratar outros
distúrbios.
Medicamentos Analgésico: Alivia a dor.
Anti-inflamatórios não esteroides: Alivia a dor,
diminui a inflamação e reduz a febre.
Inibidor seletivo de recaptação de serotonina: Alivia

sintomas de depressão e ansiedade.
Relaxantes musculares: Reduz a tensão muscular e
ajuda a aliviar a dor e o desconforto muscular.

Fontes: Hospital Israelita A. 
Einstein e outros. 
www.minhavida.com.br/saude/tema
s/ibromialgia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fibromi
algia

Fibromialgia não tem cura, mas
o tratamento pode ajudar
requerer um diagnóstico
médico, raramente requer
exames laboratoriais ou de
imagem é uma doença crônica
pode durar anos ou a vida
inteira.

SINTOMAS
Dor no local:
músculos, abdômen, costas,
cotovelos ou pescoço.
Tipos de dor:
aguda, difusa, latejante, crônica,
ou forte.
Dor circunstancial:
à noite.
No aparelho gastrointestinal:
constipação, eliminando 
quantidades excessivas de 
gases ou náuseas. 
No corpo:
fadiga, mal estar ou sensação de
cansaço.
Nos músculos:
sensibilidade muscular, dor
muscular tardia ou espasmos
musculares.
Nos sentidos:
comichão, sensibilidade ao frio
ou sensibilidade a dor.
No humor:
ansiedade, mudanças de humor 
ou nervosismo. 
No sono:
Dificuldade de adormecer ou
sonolência.
Na cognição:
esquecimento ou falta de 
concentração.
Nas mãos:
formigamento ou sensação de 
frio.
Também comum:
cólica menstrual, depressão, dor
de cabeça, formigamento nos
pés, irritabilidade ou rigidez
articular.


