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Introdução. A fibromialgia é uma síndrome reumática de etiologia desconhecida, predominante em mulheres e cara-
cterizada principalmente por dor musculoesquelética difusa e crônica, além de sítios anatômicos específicos dolorosos 
à palpação, nomeados de “tender points”. Devido à sua vasta sintomatologia, apresenta repercussões físicas, emocion-
ais e trabalhistas gerando uma grande busca por diversos tipos de tratamentos, onde a intervenção fisioterapêutica pos-
sui um papel imprescindível. Uma das abordagens da fisioterapia que pode ser utilizada para tratamento da fibromialgia 
é pelo método Busquet. Seu tratamento consiste numa terapia manual de mobilização miofascial para reequilibrar as 
tensões. Objetivos. Verificar o efeito do método Busquet como uma nova alternativa de abordagem fisioterapêutica 
em pacientes fibromiálgicos que referem grande impacto negativo da dor. Método. Três voluntárias que possuíam 
o diagnóstico de fibromialgia e se encontravam na lista de espera para atendimento fisioterapêutico do Instituto de 
Medicina Integral Professor Fernando Figueira participaram do estudo, sob o CAAE nº 46881015.0.0000.5201. Foi de-
senvolvido um protocolo de intervenção para aplicação do método Busquet, o qual foi realizado em oito sessões com 30 
minutos de duração, uma vez por semana. A avaliação foi realizada antes e logo após o término da intervenção. Foram 
coletadas informações relevantes à pesquisa através da utilização de um formulário elaborado pelo pesquisador, além 
do uso da escala visual analógica (EVA), questionário SF-36, teste 3º dedo-solo e goniometria da coluna vertebral para 
avaliar, respectivamente, a dor, qualidade de vida e flexibilidade. Os dados foram expressos pela média aritmética e 
desvio padrão da avaliação inicial e final isoladamente e da comparação entre as mesmas. Resultados. Através das 
médias obtidas pela diferença entre as avaliações final e inicial, foram encontrados índices de melhora da dor pela EVA 
(6,00 ± 3,46), flexibilidade pelo teste 3ºdedo-solo (19,00 ± 19,16) e goniometria da coluna vertebral (36,33 ± 32,13), e 
em todos os domínios referentes à qualidade de vida, especialmente na limitação física (100 ± 0), limitações emocionais 
(77,76 ± 38,50), aspectos sociais (58,33 ± 20,27), dor (55,67 ± 24,54) e saúde mental (54,67 ± 27,22). Conclusão. 
Como implicações clínicas, este estudo preliminar sugere que a abordagem realizada através da utilização do método 
Busquet produziu efeitos positivos consideráveis na redução do quadro álgico, ganho de flexibilidade e melhora da 
qualidade de vida de pacientes fibromiálgicos. Como implicações práticas, sugere-se que novos estudos sejam reali-
zados com uma maior homogeneidade da amostra e número de participantes, e um grupo controle para comprovar a 
eficácia do método.
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