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Introdução: Os exercícios fazem parte do tratamento não medicamentoso na fibromialgia. Poucos estudos sobre 
exercícios de relaxamento corporal são descritos na literatura, dentre eles, a Sofrologia é reconhecida como ciência 
do espírito sereno aplicada à consciência humana. Objetivo: avaliar a efetividade de um programa de exercício 
de relaxamento corporal baseado na Sofrologia. Metodologia: O trabalho foi aprovado pelo CEP FACISA/UFRN 
(Número do Parecer: 1.245.074).É  um estudo piloto, controlado, randomizado e com avaliador cego. Dezoito pacientes 
com diagnóstico médico de fibromialgia foram randomizadas em dois grupos: o grupo intervenção (GI) realizou sessões 
de sofrologia (n=8),  e o grupo controle (GC) um programa de exercícios resistidos para os principais grandes grupos 
musculares (n=10). Ambos os grupos realizaram os tratamentos 2 vezes por semana, por um período de 12 semanas 
e as reavaliações a cada 4 semanas. Os instrumentos de avaliação utilizados foram a escala visual analógica de dor 
(EVA), o teste de caminhada de 6 minutos (TC6min), o Timed Up and Go teste (TUG) e o questionário de impacto da fi-
bromialgia (FIQ).  Resultados: As pacientes apresentaram características homogêneas em relação à idade e IMC (p 
> 0,05). Não encontramos diferenças estatísticas para nenhuma das variáveis entre os grupos. Na avaliação intragrupo, 
observou-se uma diferença significativa no GC para as variáveis TC6 (p = 0,01) e TUG (p = 0,04). No GI observou-se 
diferença estatisticamente significante (p = 0,02) para o FIQ. Conclusão: Dessa maneira, a melhora no TC6min e 
TUG no GC e a melhora no FIQ no grupo GI mostraram resultados motivadores, embora estudos com maior amostra e 
aprofundamento desta técnica sejam necessários para resultados mais precisos.
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