
Fibromialgia
Cinesofobia     ou     dor  ?  

Com este artigo, não pretendo substituir-me aos profissionais de saúde ou tão pouco ser porta-
voz dos portadores desta patologia. 

A minha intenção,  de acordo com investigação e opiniões recolhidas junto de alguns 
profissionais de saúde e doentes, é a de publicar algo que ajude o doente fibromiálgico a dar o primeiro 
passo na sua vida desportiva.

A fibromialgia é uma doença reumática que afeta os tecidos moles musculosqueléticos,  i.e., 
tendões, ligamentos e músculos.

É uma situação crónica que evolui por fases de maior acalmia, contrastando com períodos de 
dor lancinante.  Ao contrário do que possa parecer,  esta não afeta o sistema articular (ossos),  mas dá 
essa sensação por causar dor nos tendões e ligamentos que se encontram colados aos ossos.

Uma das causas prováveis da fibromialgia tem que ver com o sistema nervoso.  Pessoas mais 
depressivas ou nervosas têm uma maior predisposição para manifestarem os sintomas desta doença. 
Aliado a isso, sonos não retemperadores agravam o estado e evolução da situação.

Quando o resultado de uma pancada (por fraca que seja) é uma dor extrema, isso deve-se em 
parte aos músculos “destreinados”.  

A terapêutica da fibromialgia inclui, com peso variado conforme os casos, medidas para: 

1. Melhorar o sono;
2. Recuperar a forma física;
3. Diminuir a dor e a fadiga;
4. Controlar as alterações psicológicas associadas.

Como proposta para a melhoria de vida destas pessoas,  o exercício físico devidamente 
planeado, é fundamental.

Em geral, desporto é entendido como o acto de melhorar a condição física e psicológica (…). No 
Karaté-do Shotokai, especificamente, estes aspectos são considerados ao pormenor.

Uma aula de Karaté-do Shotokai envolve desde exercícios de mobilização geral (grandes grupos 
musculares),  mobilização específica (articulações e pequenos músculos),  alongamentos (flexibilidade), 
respiração, energia e também concentração e fortalecimento espiritual/psíquico. 

Sendo assim,  como foi referi anteriormente,  o portador de fibromialgia deve dar o primeiro 
passo, assistindo a uma aula. Deve sentir que é possível realizar qualquer tipo de exercício de Shotokai, 
desde que devidamente acompanhado e respeitando sempre os limites impostos pelo seu próprio corpo 
e ambiente.  É fundamental,  numa abordagem inicial à prática,  saber parar ou abrandar o ritmo no 
momento certo.  E qual é o momento certo?  É quando ainda não chegamos ao limite insuportável de 
dor. Assim que os músculos começarem a dizer “presente”, devemos abrandar o ritmo até terminarmos 
completamente esse treino.

Aqui está ultrapassada então a primeira barreira: o medo pelo exercício físico (cinesofobia).



Mas não se pense que os benefícios da prática sejam imediatamente visíveis. Eles aparecerão a 
médio/longo prazo, e o praticante não ultrapassará nunca a intensidade moderada.

Mas ao iniciar os treinos deve ter em conta os seguintes pontos:

1. Consultar o seu médico;
2. Determinar o objetivo a alcançar juntamente com médico/professor;
3. Planear um programa de exercícios básicos;
4. Iniciar o programa, de forma suave, aumentando de intensidade ao longo do tempo.
5. Hidratar-se bastante durante a prática desportiva.
6. Deve intervalar os treinos de Shotokai com caminhadas, de forma a realizar exercício 

todos os dias da semana.
Como qualquer tratamento para a fibromialgia,  o exercício também oferece:  dose,  forma de 

administração, horário das tomas, contra indicações e efeitos nocivos.

Sendo assim, é importante que quer aluno quer professor tenham uma conversa franca sobre 
os possíveis constrangimentos que a prática poderá oferecer esporadicamente. É óbvio que em certas 
ocasiões, seja pelo momento do praticante, seja pelo aumento das cargas de treino, o praticante se sinta 
cansado e dorido.

Uma aula típica de Karaté-do Shotokai envolve:

TAI SO (aquecimento)  –  nesta fase inicial da aula,  mobilizam-se as principais estruturas 
musculares,  assim como articulações,  em conjunto com exercícios respiratório/energéticos.  Aqui 
também se dá extrema importância à flexibilidade (na fibromialgia devem ser executados até à 
amplitude máxima). 

KEIKO (parte principal da aula) –  nesta fase dá-se importância à técnica (coordenação óculo 
manual), resistência muscular e auto disciplina.

MEDITAÇÃO – que poderá ser inserida em qualquer parte da aula ou mesmo em toda a aula. 
Esta favorece o fortalecimento espiritual,  aumenta a auto-estima e confiança,  assim como disciplina 
mental.

Espero com este pequeno artigo contribuir para o “primeiro passo”.

Bons treinos!

Bruno dos Santos

Professor de Educação Física
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