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Objetivo: Verificar o efeito  de quatro semanas de treinamento resistido na qualidade de 

vida de pacientes com FM. Método: A amostra do estudo foi selecionada de modo não 

probabilístico a esmo, sendo as pacientes selecionadas do projeto de extensão “Psicologia do 

Exercício e saúde: a prática de musculação no tratamento de pacientes com a síndrome da 

fibromialgia”. Inicialmente foram elegíveis para a pesquisa 98 pacientes com diagnóstico clínico, 

destas participaram deste estudo experimental 46 mulheres com diagnóstico clínico de FM 

residentes na região da Grande Florianópolis – SC.  O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - da Universidade do Estado de Santa Catarina - 

UDESC, protocolo n. 24584213.0.0000.0118, parecer n. 706.588. As participantes que atendiam 

os critérios de inclusão realizaram uma entrevista inicial, onde foram coletados os dados do pré-

teste e então foram alocadas em dois grupos, grupo intervenção (n=26) e o grupo controle (n=23). 

As pacientes foram submetidas a 12 semanas de intervenção com exercício resistido, realizada no 

Centro de Ciências da Saúde e do Esporte – CEFID-UDESC. O protocolo de exercícios foi 

semelhante ao utilizado em outros estudos, onde a carga inicial era próxima de 40% de uma 

repetição máxima (1RM) e foi aumentada conforme a percepção de cada paciente, utilizando-se 

principalmente exercícios para grandes grupos musculares e a intervenção ocorreu três vezes na 

semana durante de quatro semanas, foram realizadas 3 séries de 12 repetições, contendo um 

intervalo entre as séries de um minuto. Para caracterizar a amostra foi usado o questionário 

sociodemográfico e clínico (QSDC), o mesmo que foi utilizado no estudo de Andrade et al., 

(2017b), e para avaliar a qualidade de vida foi utilizado o Questionário sobre o Impacto da 

Fibromialgia (FIQ). Os dados foram analisados utilizando o Pacote de Software Estatístico para 

Ciências Sociais (SPSS versão 20.0). Foram utilizadas estatísticas descritivas (média, desvio-

padrão e frequência) para apresentar as informações básicas dos participantes, e os testes 

inferenciais foram utilizados para analisar as diferenças entre os grupos. O teste de Shapiro-Wilk 

foi realizado para verificar a normalidade dos dados. Para verificar as diferenças após quatro 

semanas de intervenção (12 sessões), utilizou-se o teste de Wilcoxon, pois os dados eram não-

paramétricos. Resultados: Após 12 sessões de TR, o grupo que realizou a intervenção apresentou 

melhora significativa na qualidade de vida, reduzindo os seguintes domínios (p < 0,05) nos 
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seguintes domínios: dificuldades no trabalho, intensidade da dor, cansaço matinal, depressão e no 

score total do FIQ, e grupo controle não apresentou alterações, como descritos na tabela 1. 

Discussão: Diversos estudos demonstram que a prática de TR em pacientes com FM é eficiente 

para diminuir o impacto da doença na qualidade de vida, resultados que corroborando com os 

achados em nosso estudo, onde ocorreu redução no impacto total na qualidade de vida dos 

pacientes que realizaram quatro semanas de intervenção (p=0,01). No estudo de Larrson et al. 

(2015), pacientes com FM foram submetidos a uma intervenção com TR durante 15 semanas, 

observou-se uma melhora significativa na qualidade de vida relacionada à saúde e intensidade da 

dor. Em nossos resultados, foi observado diminuição significativa nos seguintes domínios do FIQ 

na intensidade da dor (p=0,04), na dificuldade no trabalho (p<0.01), cansaço matinal (p=0,01) e 

depressão (p=0,04). Conclusão: Após quatro semanas de intervenção, pacientes com FM 

submetidos a uma intervenção de TR mostraram diminuição significativa na dor, dificuldade no 

trabalho, cansaço matinal, bem como no impacto na qualidade de vida. 

 

Tabela 1. Resultados pré e pós intervenção sobre o impacto na qualidade de vida de pacientes 

com FM 

 Grupo Treinamento Resistido (G1 n=25) Grupo Controle (G2 n=21) 

 Pre teste 

 

Pós teste 

 
P  

Pre teste 

 

Pós teste 

 
P 

Capacidade 

Funcional 
4.13 ± 2.33 3.35±2.04 0,15  3.52±2.11 3.51±2.56 0,93 

Bem estar 7.72±2.29 6.80±2.58 0,10  6.74± 3.50 6.33±4.13 0,55 

Faltas no trabalho 3.48±4.23 2.61±2.99 0,28  2.98±3.88 2.63±3.42 0,83 

Dificuldade no 

trabalho 
8.32±1.70 6.74±2.43 0,00*  7.05±3.80 6.33±3.81 0,16 

Intensidade da dor 8.72±2.28 7.88±1.81 0,04*  8.81±1.32 8.52±2.08 0,62 

Fadiga 7.44±2.74 7.06±2.80 0,45  7.67±2.15 7.57±2.95 0,81 

Rigidez 7.96±2.35 7.50±2.69 0,36  7.67±2.53 6.86±3.49 0,27 

Cansaço Matinal 8.40±2.17 6.38±3.47 0,01*  8.38±2.33 7.86±3.29 0,85 

Ansiedade 7.68±3.01 6.60±3.22 0,116  6.57±3.51 5.76±3.64 0,16 

Depressão 6.68±3.33 5.28±3.39 0,04*  5.57±4.09 5.81±3.79 0,82 

Total FIQ 70.54±14.13 60.11±19.51 0,01*  65.34±17.77 61.14±23.16 0,14 

Os valores são expressos como média ± desvio padrão  * p < 0,05 
 

 

 

  


