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Introdução. A fibromialgia (FM) é uma doença reumática cuja característica principal é a dor musculoesquelética 
difusa e crônica, acompanhada de sintomas como fadiga, distúrbio do sono e rigidez matinal que diminuem a qualidade 
de vida dos indivíduos. A forma de tratamento mais indicada para FM é a prática de exercícios físicos, com destaque 
nos exercícios funcionais por envolver atividades de vida diária e englobar mais de uma aptidão física. Outra opção 
de tratamento é a terapia laser de baixa intensidade (TLBI) que pode promover efeitos terapêuticos como ação anti-
inflamatória, analgésica e reparo tecidual. No entanto, não há relatos da associação desses recursos no tratamento 
da fibromigalgia. Objetivos. Verificar o efeito de exercícios funcionais associados à TLBI na dor e qualidade de vida 
em mulheres com fibromialgia. Método. Ensaio clínico randomizado duplo cego envolvendo oito mulheres divididas 
igualmente em dois grupos: Laser e Placebo. Essas foram submetidas à avaliação pré e pós da qualidade de vida por 
meio do Questionário sobre Impacto da Fibromialgia (FIQ), da dor pela Escala Visual Analógica (EVA) e quantidade de 
locais doloridos pelo Índice de Dor Difusa Modificado (IDD). Em seguida, as voluntárias participaram de um programa de 
exercícios funcionais com frequência de três vezes semanais e duração de oito semanas. Cada sessão tinha duração 
de 40 a 60 minutos e continha exercícios de força, resistência, coordenação, equilíbrio e flexibilidade que eram reali-
zados em forma de circuito. Imediatamente após os exercícios foi aplicada a TLBI (100mW, 4 joules por ponto, 808nm, 
pontual) sendo 8 pontos no quadríceps, 6 pontos nos isquitibiais e 3 pontos no tríceps sural. Na análise estatística foi 
utilizado o teste Shapiro-Wilk para verificar a distribuição dos dados, o teste t pareado para comparação intragrupo e 
o teste t independente para comparação entre os grupos, adotando um p≤0,05. Resultados. Não houve diferença 
estatística entre os grupos para nenhuma variável, porém, houve melhora intragrupo significativa do FIQ tanto no 
grupo placebo (de 81,46±6,02 para 18,32±12,8; p=0,002) quanto no laser (de 70,89±13,38 para 23,92±9,73; p=0,023). 
Também houve redução intragrupo significativa no IDD tanto no grupo placebo (de 24±7,62 para 7,75±6,95; p=0,026) 
quanto no laser (de 22±3,56 para 9,75±6,6; p=0,022). Conclusão. A associação de exercícios funcionais à TLBI não 
foi eficaz na melhora da dor e qualidade de vida, entretanto o exercício isolado foi efetivo em melhorar essas variáveis. 
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