
FIBROMIALGIA
Quanto você sabe?



QUANTO VOCÊ SABE SOBRE 
TRATAMENTOS ALTERNATIVOS 
DE FIBROMIALGIA?



Que porcentagem de pessoas com 
fibromialgia usa alguma forma de 
tratamento complementar ou 
alternativo?

20%A

50%B

70%C

Mais de 90%D



De acordo com o National Institutes
of Health, mais de 90% das pessoas
com fibromialgia usam alguma
forma de medicina complementar
ou alternativa - o grupo diversificado
de práticas e produtos que estão
além da medicina convencional.

O grupo exorta os pacientes a
consultar um profissional médico
para "estabelecer uma abordagem
multifacetada e individualizada que
funcione para eles".

Que porcentagem de pessoas com 
fibromialgia usa alguma forma de 
tratamento complementar ou 
alternativo?

20%A

50%B

70%C

Mais de 90%D



Estudos científicos sugerem que 
pessoas com fibromialgia podem se 
beneficiar de?

ExercícioA

GuaifenesinaB

Maconha medicinalC

Tudo acimaD



O exercício é um complemento
importante para o tratamento
médico convencional da
fibromialgia. Ele foi indicado para
melhorar os resultados para pessoas
com fibromialgia", de acordo com o
CDC.

A Guaifenesina - uma droga
expectorante de venda livre - e a
maconha medicinal têm chamado a
atenção como possíveis
tratamentos, mas nenhum deles
passou por um estudo científico
rigoroso.

Estudos científicos sugerem que 
pessoas com fibromialgia podem se 
beneficiar de?

ExercícioA

GuaifenesinaB

Maconha medicinalC

Tudo acimaD



Qual das alternativas a seguir 
costuma ser um sintoma de 
fibromialgia?

HiperatividadeA

Suor excessivoB

Distúrbios do sonoC

Tudo acimaD



Qual das alternativas a seguir 
costuma ser um sintoma de 
fibromialgia?

HiperatividadeA

Suor excessivoB

Distúrbios do sonoC

Tudo acimaD

Como as pessoas com fibromialgia
costumam ter problemas para
dormir, às vezes recorrem a
suplementos que têm a reputação
de ajudar as pessoas a dormir.

Entre eles, a melatonina talvez
tenha atraído mais atenção;
resultados preliminares descobriram
que não apenas melhora os padrões
de sono, mas também pode ajudar
na dor da fibromialgia.

Outros suplementos para ajudar a
dormir incluem alfazema, camomila,
valeriana, lúpulo e calota craniana.
No entanto, as pesquisas são
confusas quanto à eficácia para a
insônia, e não há evidências de que
algum funcione para a fibromialgia.



A causa da fibromialgia é?

InfecçãoA

InflamaçãoB

Trauma físicoC

DesconhecidoD



Não se sabe o que causa a
fibromialgia. O principal sintoma é a
dor generalizada, particularmente
em certos "pontos de pressão" ou
"pontos sensíveis" no pescoço,
ombros, costas, quadris, braços e
pernas.

Outros sintomas incluem fadiga,
dores de cabeça, intestino irritável,
distúrbios do sono e formigamento
nas mãos e nos pés.

A causa da fibromialgia é?

DesconhecidoD

InfecçãoA

InflamaçãoB

Trauma físicoC



De acordo com o National Institutes
of Health, a pesquisa mostra 
"suporte modesto e preliminar" para 
a eficácia de qual dos seguintes itens 
no tratamento da fibromialgia?

HipnoseA

MassoterapiaB

QuiropraxiaC

BiofeedbackD



A massagem terapêutica mostra-se
promissora para a fibromialgia. Pelo
menos dois estudos relataram um
benefício.

Pesquisas recentes sugerem que o
biofeedback também pode ser útil
no tratamento de alguns sintomas
da fibromialgia.

De acordo com o NIH, "as evidências
da pesquisa são insuficientes para
tirar conclusões" sobre a eficácia da
hipnose e da quiropraxia no
tratamento dos sintomas da
fibromialgia.

De acordo com o National Institutes
of Health, a pesquisa mostra 
"suporte modesto e preliminar" para 
a eficácia de qual dos seguintes itens 
no tratamento da fibromialgia?

HipnoseA

MassoterapiaB

QuiropraxiaC

BiofeedbackD



Os analgésicos tradicionais são 
sempre eficazes para a dor da 
fibromialgia.

VerdadeiroA

FalsoB



Um dos principais motivos pelos
quais os pacientes frequentemente
recorrem a tratamentos
complementares e alternativos é a
eficácia irregular dos analgésicos
tradicionais para a dor da
fibromialgia.

No entanto, os analgésicos
tradicionais funcionam às vezes e
continuam a ser uma opção
importante para as pessoas com a
doença. Analgésicos de venda livre,
como paracetamol, ibuprofeno e
naproxeno, às vezes podem ser
eficazes, especialmente para dores
musculares.

Os analgésicos tradicionais são 
sempre eficazes para a dor da 
fibromialgia.

VerdadeiroA

FalsoB



Qual das alternativas a seguir é um 
tratamento convencional aceito para 
fibromialgia?

AntidepressivosA

FisioterapiaB

Aconselhamento psicológicoC

Tudo acimaD



Como não existe uma fórmula
mágica para a fibromialgia, o
principal objetivo do tratamento é
fazer o paciente se sentir melhor.
Consequentemente, as terapias
convencionais para fibromialgia e
seus sintomas são abrangentes.

Os tratamentos incluem
medicamentos antidepressivos e
anticonvulsivantes, analgésicos e
relaxantes musculares.

A fisioterapia é considerada útil para
aumentar a força e melhorar a
amplitude de movimento. O apoio
psicológico é frequentemente
recomendado para ajudar os
pacientes a aprender a lidar com o
que pode ser uma condição muito
dolorosa e frustrante.

Qual das alternativas a seguir é um 
tratamento convencional aceito para 
fibromialgia?

AntidepressivosA

FisioterapiaB

Aconselhamento psicológicoC

Tudo acimaD



Qual dos seguintes suplementos 
dietéticos comprovadamente ajuda 
a tratar os sintomas da fibromialgia?

EchinaceasA

Pimenta de caienaB

Cardo marianoC

Nenhuma das acimaD



Muitos suplementos dietéticos
usados por pacientes com
fibromialgia - incluindo equinácea,
pimenta de Caiena, cardo leiteiro,
cohosh preto, lavanda e vitaminas B
- não foram comprovados.

Sempre consulte seu médico antes
de começar a tomar um suplemento
dietético, porque alguns
suplementos podem interagir com
medicamentos ou ser inseguros de
tomar.

Qual dos seguintes suplementos 
dietéticos comprovadamente ajuda 
a tratar os sintomas da fibromialgia?

EchinaceasA

Pimenta de caienaB

Cardo marianoC

Nenhuma das acimaD



Qual das seguintes dietas pode 
ajudar a reduzir os sintomas da 
fibromialgia?

Dieta AtkinsA

Dieta de South BeachB

Dieta mediterrâneaC

Nenhuma das acimaD



Nenhuma dieta ou tipo de dieta
específico demonstrou ter efeito
sobre a fibromialgia. No entanto, é
importante para os pacientes com
fibromialgia, assim como para todas
as outras pessoas, ter uma dieta
saudável e balanceada.

Qual das seguintes dietas pode 
ajudar a reduzir os sintomas da 
fibromialgia?

Dieta AtkinsA

Dieta de South BeachB

Dieta mediterrâneaC

Nenhuma das acimaD



Qual das alternativas a seguir provou 
trazer alívio da dor para pessoas com 
fibromialgia?

AcupunturaA

Tai chiB

Terapia MagnéticaC

Nenhuma das acimaD



Uma pesquisa recente descobriu
que a antiga arte marcial chinesa do
tai chi tinha benefícios para dores
musculoesqueléticas, depressão e
qualidade de vida em pacientes
com fibromialgia.

Não está claro por que pode
funcionar - e mais estudos são
necessários - mas o tai chi às vezes é
chamado de "meditação em
movimento" - e acredita-se que a
meditação traga benefícios à saúde
por meio da redução do estresse e
do relaxamento físico.

Qual das alternativas a seguir provou 
trazer alívio da dor para pessoas com 
fibromialgia?

AcupunturaA

Tai chiB

Terapia MagnéticaC

Nenhuma das acimaD



Alguns pesquisadores acreditam que 
os baixos níveis dos seguintes 
podem contribuir para a 
fibromialgia?

FósforoA

MagnésioB

CobreC

Tudo acimaD



A causa da fibromialgia é
desconhecida.

Alguns pesquisadores acreditam
que níveis reduzidos de magnésio
podem contribuir para a condição.

De acordo com o NIH, porém, "não
há evidências científicas conclusivas
de que os suplementos de
magnésio podem ajudar a aliviar os
sintomas da fibromialgia."

Alguns pesquisadores acreditam que 
os baixos níveis dos seguintes 
podem contribuir para a 
fibromialgia?

FósforoA

MagnésioB

CobreC

Tudo acimaD



FIM

Referência: Web MD


