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O QUE É FIBROMIALGIA
Fibromialgia é um termo utilizado para definir uma
doença que tem como sintomas dores localizadas
pelo corpo;
As dores são crônicas, e podem ou não, estar
associadas a rigidez dos músculos;
A causa da doença não é bem definida, e para
realização do seu diagnóstico são feitos diversos
exames que eliminem a possibilidade de outras
doenças parecidas;
Por ser de difícil diagnóstico pode ser confundida
com outras patologias;
A fim de facilitar o diagnóstico, o paciente deve
relatar ao especialista, seu cotidiano e estilo de
vida;
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SINTOMAS
A Fibromialgia apresenta como principais
sintomas: dor por todo o corpo, queimação,
formigamentos, dificuldades de urinar, dores de
cabeça, que podem gerar perda de memória,
dificuldades de concentração e mudanças de
humor, que se não forem devidamente tratados
são potencializadas, desenvolvendo depressão ou
ansiedade. Além disso, o cansaço é um sintoma
frequente, assim como a sonolência. No entanto,
alterações no sono são frequentes, o que varia de
paciente para paciente, causando em alguns
insônia e em outros, fraqueza.

Pontos de Dor
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Doença Crônica Não Transmissível extremamente
comum no Brasil
Representa de 2 a 3% da
população brasileira;

3%

Predomina no sexo feminino, possui uma relação de
mulheres para homens de 10:1;

Costuma aparecer em pessoas entre 30 e 55 anos,
mas também pode ocorrer em crianças,
adolescentes e idosos.
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As causas para a fibromialgia ainda não são
concretas, mas algumas anomalias genéticas,
bioquímicas ou imunorreguladoras podem causar a
fibromialgia.
O tratamento da Fibromialgia (FM) é individualizado,
buscando não cessar a dor, mas sim alivia-lá e
recuperar a movimentação e flexibilidade muscular.
O tratamento ideal combina o uso de remédios com
terapias alternativas, pois apenas os medicamentos
não auxiliam na dor de forma muito eficiente.
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O tratamento não farmacológico da fibromialgia é
composto por terapias multimodais que visam
melhorar o bem estar físico, mental e espiritual do
paciente;
Dentre as medidas recomendadas para o alívio das
dores e tensões musculares temos: o pilates, a
acupuntura e a hidroginástica;
Para reduzir a depressão e outros transtornos
psicológicos são indicadas terapias cognitivocomportamentais e grupos de apoio;
Exercícios aeróbicos liberam endorfina,
neurotransmissor responsável pela redução de dores
e pelo aumento da sensação de bem estar
Manter um estilo de vida saudável reduz os impactos
negativos.
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O tratamento farmacológico da fibromialgia usa
antidepressivos, pois são capazes de diminuir a dor
através de neurotransmissores; relaxantes
musculares, que melhoram a contração muscular;
anticonvulsivantes; entre outros remédios. Pode ser
feito em monoterapia (um único tipo de remédio) ou
combinações medicamentosas.
Analgésicos comuns ou anti-inflamatórios não
hormonais não são eficazes no tratamento da
Fibromialgia (FM) . O cérebro dos pacientes de FM
processa as dores com mais intensidade do que elas
realmente possuem, e os remédios citados não são
capazes de ajustar o cérebro para diminuir esse
“exagero”. Ainda, eles tratam as dores decorrentes
de algum dano tecidual, como inflamação, algo não
identificado na doença.
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O mês de fevereiro é reconhecido desde 2014,
como mês da consientização em relação as
doenças: Fibromialgia, Lúpus Eritemastoso
Sistêmico e Alzheimer.
Essa campanha é apoiada pela Sociedade
Brasileira de Clínica Médica, com a finalidade de
refletir a importância do diagnóstico precoce para
proporcionar um tratamento adequado e melhorar
a qualidade de vida para os portadores.

LEMA DA CAMPANHA

Se você se indentificou com algo dessa
cartilha, procure já seu médico!
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1 - ACUPUNTURA; 2 - ENDORFINA; 3 - NÃO HÁ CURA; 4 - ANOMALIAS GENÉTICAS; 5 - ANTIDEPRESSIVOS; 6 - ANALGÉSICOS; 7 - FEMININO; 8 COMUM; 9 - DOR CRÔNICA; 10 - ESTILO DE VIDA. HÁ CURA
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vamos praticar?
encontre no caça palavras a resposta
das perguntas

6 - Qual tipo de medicamento
1 - Qual terapia alternativa é
frequentemente utilizada no alívio das convencional não é eficaz contra a
FM?
dores causadas pela fibromialgia?
7 - Qual é o gênero mais afetado
2 - As atividades físicas proporcionam
pela fibromialgia?
melhora na qualidade de vida do
8 - Qual é a frequência na
paciente e reduzem as dores, já que
população brasileira?
causam liberação do neurotransmissor
9 - O que define a fibromialgia?
chamado:
10 - Além de exames afim de
3 - Existe cura para a fibromialgia?
avaliar o físico do paciente, qual
4- O que pode causar a fibromialgia?
outro fator que pode ser
5 - Qual o tipo de medicamento mais
usado no tratamento da FM?
fundamental para o diagnóstico?

"Fibromialgia uma dor
silenciosa! Olhe em meus
olhos e veja as lágrimas
por trás do meu sorriso"
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