
 



VIVENDO COM A FIBROMIALGIA 
 

O que você precisa saber para evitar a 

dor e conviver com a Fibromialgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você sabe o que é Fibromialgia? 

A fibromialgia é uma condição vitalícia que afeta 
milhões de pessoas no mundo. As pessoas com essa 
doença têm músculos doloridos e rígidos, mas nada 
de estranho aparece nos raios X ou na maioria dos 
testes de laboratório.  
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Os médicos fazem o diagnóstico com base nos 
sintomas e num exame. Embora a fibromialgia não 
danifique as articulações ou os órgãos, as dores 
constantes e a fadiga podem realmente impactar a 
vida diária. 

 

A fibromialgia ultrapassa a dor. Também pode afetar 
sua capacidade de raciocínio, um sintoma chamado 
fibro fog, e seu nível de energia, deixando-o com 
extrema fadiga. Mesmo que você sinta esses 
sintomas, eles não são visíveis e não há testes que 
possam medi-los. 
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Você precisará trabalhar em estreita colaboração com 
seu médico, para enfrentar os desafios específicos da 
doença como cansaço, a fadiga e as dores, porque eles 
são um pouco diferentes para todos.  

 

Faça a sua parte, tomando medidas para conservar 
energia e superar problemas de concentração e 
memória para o poder viver o dia a dia. 

 

Eles são reais 

 

Fadiga severa é mais do que apenas estar cansado, 
afeta até 4 de 5 pessoas com fibromialgia. Muitas 
vezes anda de mãos dadas com as noites sem 
dormir. Juntos, eles te deixam exausto. 
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Enquanto os cientistas estão aprendendo mais, sobre 
o que está acontecendo em seu cérebro, e que causa 
a dor e alguns outros sintomas, e o que está por trás 
da fibromialgia que ainda não está claro.  

 

Dificuldade de concentração. Esse nome diz tudo: um 
sentimento de cabeça confusa que impede você de 
pensar claramente. Você pode se distrair, esquecer ou 
perder coisas e lutar para acompanhar as conversas. 

 

Mais da metade das pessoas com fibromialgia dizem 
ter esses tipos de problemas, e muitos acham que a 
dificuldade de concentração e a confusão mental 
afetam mais suas vidas do que a dor, a sensibilidade e 
a fadiga. 

 

Exercício lento, mas constante 

 

Dado como você se sente, você pode querer fugir dos 
exercícios. Mas é uma das formas mais eficazes de 
lidar com a fibromialgia. 

 

Quando você está cansado demais para se exercitar, 
essa falta de atividade leva a uma maior fraqueza 
muscular e mais fadiga. Com o tempo, o exercício 
regular diminui a fadiga. A consistência pode ter um 
impacto melhor e maior que a intensidade. 

 



É possível que o exercício também crie uma reação em 
cadeia, que estimule a função cerebral.  

 

 

 

Estudos mostram uma ligação entre capacidade física 
e a capacidade de raciocínio.  

 

As pessoas que podem fazer mais fisicamente muitas 
vezes se saem melhor em áreas como atenção e 
tomada de decisões. 

 

Comece em um ritmo fácil. Trabalhe com um 
fisioterapeuta para encontrar o programa certo para 
iniciantes e adapte-o à medida que for ficando mais 



forte. Isso é especialmente útil se você está nervoso 
com o exercício. 

Os exercícios monitorados por um fisioterapeuta ou 
personal trainner, ajudam a recuperar músculos e 
ajuda a aliviar a dor e a fadiga de algumas pessoas.  

 

Terapias de movimentos mais suaves, como ioga, 
fazem com que você se mova, e geralmente tem 
melhor efeito sobre a fadiga. 

 

 

 

Informe as pessoas sobre o que você sente 

Como a fadiga e o cansaço da fibromialgia não são 
óbvios, pode ser difícil para os amigos e entes 
queridos entenderem com o que você está lidando. 
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Deixe as pessoas em sua vida saberem que você tem 
uma doença que afeta seus músculos e causa dor, 
fadiga e problemas de pensamento. 

 

 Quando você pede ajuda - e não há problema em 
fazer isso - seja específico sobre o que você precisa. 

 

Se você está se frustrando com o que não pode fazer, 
tente se equilibrar. Reduza as atividades menos 
importantes, para ter energia para desfrutar de 
atividades mais significativas. 

 

Divida as grandes tarefas em pequenas metas 
gerenciáveis. Ao completar cada uma, você terá uma 
sensação de realização, em vez de sentir frustração 



Conheça agora, nove coisas que você precisa 
saber, para evitar a dor e a fadiga causadas pela 
Fibromialgia: 

 

1- Está tendo dificuldade em fazer as coisas? O que 
você pode fazer para mudar isso? 
 

 

 

Porque você tem dias bons e dias ruins com 
fibromialgia, comece cada manhã avaliando como 
você se sente. Se você não dormiu bem na noite 
anterior, planeje seu dia de acordo e faça menos. Se 
você se sentir bem descansado e sua dor for tolerável, 
faça mais - mas lembre-se de que a moderação é 
fundamental. Seja sempre flexível. Você nunca sabe 
quando vai ter um surto, então ouça seu corpo e faça 
pausas quando precisar deles. 



2- Como você pode se exercitar quando se sentir 
cansado? 

 

As pessoas com fibromialgia obtêm os mesmos 
benefícios de saúde com exercícios que outras 
pessoas. O exercício regular combate a fadiga e 
aumenta a energia. Isso torna as articulações mais 
flexíveis e melhora o sono e o humor. O exercício libera 
as pessoas com fibromialgia para viver uma vida mais 
plena. Converse com seu médico antes de começar a 
se exercitar. Alguns exercícios podem não ser 
recomendados para pacientes e podem ser 
prejudiciais.  

 

 

 

 



Às vezes, a mudança pode ser a última coisa que você 
sente vontade de fazer. Mas a mudança pode 
realmente fazer você se sentir melhor e mais 
energizado. Exercícios regulares e suaves podem 
ajudar a aliviar a dor, o estresse e outros sintomas da 
fibromialgia.  

 

Comece devagar e tente atividades como caminhar, 
nadar, hidroterapia e alongar, mesmo que seja por 
apenas um minuto ou dois de cada vez. Se você se 
sentir bem, você pode aumentar quanto tempo você 
trabalha fora e quão duro. 

 

 

 

 

 



3- A massagem pode reduzir sua dor na 
fibromialgia? 
 

A massagem é uma forma testada pelo tempo para 
aliviar a dor muscular e reduzir o estresse. As pessoas 
também usam massagem para ajudar a melhorar a 
amplitude de movimento e lidar com depressão e 
ansiedade.  

Formas mais vigorosas de massagem podem ajudar a 
aliviar a dor muscular profunda da fibromialgia. Você 
também pode tentar aliviar a dor da fibromialgia. 
Tente massagear as áreas doloridas com uma bola de 
tênis ou outro objeto firme. 
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4- O que você pode fazer pela dor e rigidez 
muscular? 
 

Calor, especialmente calor úmido, pode aliviar a dor e 
rigidez da fibromialgia, aumentando o fluxo sanguíneo 
para os lugares onde você se machucar. Aplique uma 
toalha morna e úmida na área dolorida ou tente tomar 
um banho ou imersão em um banho. 

  

Você também pode reduzir a dor muscular profunda 
da fibromialgia com uma bolsa de gelo. Não tem um à 
mão? Tente embrulhar uma toalha em torno de um 
saco de legumes congelados. 

 

 

 

 



5- A acupuntura pode te ajudar na dor da 
fibromialgia? 
 

Esta prática de cura chinesa pode aliviar os sintomas 
da fibromialgia a curto prazo. Mas os resultados da 
pesquisa são mistos. Os praticantes de acupuntura, 
acreditam que a inserção de agulhas finas em pontos 
específicos do corpo, ajuda o fluxo de energia.  

 

Outros acham que pode aumentar os químicos 
naturais do corpo. Embora alguns estudos de 
acupuntura tenham mostrado melhora na dor, fadiga 
ou ansiedade, outros demonstraram não ter efeito 
quando comparados com a acupuntura simulada. 

 

 



6- Como posso ter uma boa noite de sono? 
 

A fibromialgia geralmente perturba o sono devido à 
dor, à síndrome das pernas inquietas ou a outros 
motivos. Tente definir uma programação de sono, 
indo para a cama e acordar ao mesmo tempo todos os 
dias e evitando cochilos.  

 

Desenvolva uma rotina relaxante na hora de dormir - 
talvez a leitura e um banho quente. E deixe seu quarto 
propício para dormir, mantendo-o escuro, fresco e 
livre de distrações como TV e computadores. Isso é 
chamado de prática de higiene do sono. 

 

 

 

 



7- Estou sobrecarregado pelos meus sintomas de 
fibromialgia. O que eu posso fazer? 
 

Pode não ser fácil, mas você pode ter que se tornar um 
pouco egoísta. Quando você é pressionado por muitas 
demandas, é hora de aprender a dizer "não". Isso 
significa não aceitar todos os convites ou ir em 
qualquer passeio - você pode até ter que desistir no 
último minuto de vez em quando.  

 

Seus amigos e familiares vão entender quando você 
simplesmente não tem energia para tudo e tem que 
colocar suas próprias necessidades em primeiro lugar. 

 

 

 

 



8- Os suplementos são uma maneira segura de 
tratar a dor e me ajudar a dormir? 
 

Alguns estudos sugerem que certas ervas e 
suplementos vendidos sem prescrição médica - como 
o 5-HTP, a melatonina e o SAM-e - podem ajudar a 
aliviar os sintomas da fibromialgia. Outros discordam. 
Conclusão: Muitos suplementos não foram 
pesquisados tão minuciosamente quanto 
medicamentos prescritos para eficácia e segurança.  

 

É muito importante que você converse com seu 
médico antes de tentar qualquer suplemento. Alguns 
podem ter resultados prejudiciais se combinados com 
outras drogas. 

 

 

 



9- Como posso obter algum alívio do estresse? 
 

Muito estresse pode desencadear seus sintomas de 
fibromialgia. Reduzir o estresse pode aliviar a 
depressão, a ansiedade e a fadiga e melhorar o sono. 
Reserve tempo todos os dias para descomprimir e 
relaxar. Certifique-se de fazer algo que você ama, 
como ler, ouvir música ou dar um passeio.  

 

Você também pode usar esse tempo para meditação 
ou exercícios de respiração profunda - o que for 
preciso para um tempo livre de culpa para 
desestressar. 

 

 

Para saber mais sobre Fibromialgia, clique abaixo: 

http://www.escapandodacrise.com.br/fibro 
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