Fibromialgia: uma doença invisível com desafios reais
A fibromialgia é uma doença invisível e muitas vezes mal compreendida, marcada pela presença de
dores generalizadas e crônicas. É considerada a segunda causa mais frequente de consultas médicas
com reumatologistas e, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, entre 9 e 26% dos
pacientes com o problema estão afastados do trabalho por incapacidade provocada pela dor.
A síndrome afeta cerca de 5% da população mundial e mais de 4 milhões de brasileiros. Mulheres, entre
25 e 65 anos, representam as pessoas mais surpreendidas pelo diagnóstico, embora indivíduos mais
jovens e idosos também possam manifestar a doença.
Com causa ainda desconhecida, muitos aspectos relacionados aos gatilhos para o desenvolvimento da
fibromialgia foram elucidados nas últimas décadas pela medicina. Hoje sabemos que sua origem é
multifatorial e a genética e o ambiente contribuem para a alteração da percepção da dor e o surgimento
dos sintomas.
Traumas físicos e emocionais podem ser responsáveis por despertar a síndrome, enquanto a ansiedade
e a depressão tendem a agravar o quadro. Vale alertar que infecções virais e doenças autoimunes, como
artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico, também são possíveis gatilhos.
O sintoma principal da fibromialgia é a dor muscular e articular difusa, mas os pacientes sofrem ainda com
fadiga intensa e sono não restaurador. Dores de cabeça, comprometimento da memória, dificuldade de
concentração, tristeza e irritabilidade são frequentes. Outros sintomas como dormência e formigamento
corporal, sensação de enrijecimento das articulações, cólicas abdominais e queixas urinárias também
podem estar presentes.
A fibromialgia não tem cura, mas uma abordagem multidisciplinar, envolvendo remédios e tratamentos
não medicamentosos, é capaz de aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Entre os fármacos
utilizados estão os analgésicos, relaxantes musculares, antidepressivos e moduladores da dor, embora
o principal tratamento da fibromialgia seja a prática de exercícios físicos

, principalmente aeróbicos, como caminhadas, natação ou bicicleta.
No início, o paciente pode apresentar acentuação das dores, mas a atividade física deve ser sempre
encorajada pelos seus benefícios comprovados na melhora da dor crônica, do cansaço, do sono e do
humor. Fisioterapia, acupuntura e práticas que mesclam movimento e meditação, como ioga, também
são indicadas. Já uma abordagem psicológica com terapia cognitiva-comportamental ajuda o paciente a
aprender a enfrentar seus sintomas — estudos apontam menor uso de medicações analgésicas pelos
adeptos da psicoterapia.
Uma questão que vem sendo debatida entre especialistas e pacientes é a influência da dieta no
tratamento de dores crônicas. Cardápios ricos em alimentos frescos, integrais, com alto teor de fibras,
proteínas e antioxidantes naturais e com baixo teor de açúcar reduziriam a sensibilidade à dor e
garantiriam mais disposição para o paciente realizar suas atividades cotidianas.
A dor da fibromialgia é real e quando se fala dessa doença tão comum em nosso meio é importante
reconhecer que o problema vai além da dor. Procurar um especialista é fundamental para iniciar um
tratamento capaz de amenizar os sintomas e garantir o bem-estar global do paciente.
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