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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. Por possuir um baixo 
limiar doloroso, os indivíduos com FM são na maioria das vezes sedentários e apresentam baixos níveis de condi-
cionamento físico. Sendo assim, o tratamento mais indicado para FM é a prática de exercícios, com destaque nos 
exercícios funcionais por envolver atividades de vida diária e trabalhar 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 fibromialgia. Objetivos. Verificar o efeito de um programa de exercício funcional associada à TLBI na capacidade 
funcional de mulheres com FM. Método. Ensaio clínico randomizado duplo cego envolvendo oito mulheres divididas 
igualmente em dois grupos: experimental e placebo. Essas foram submetidas à avaliação da capacidade funcional por 
meio de testes de equilíbrio dinâmico (Teste Levantar e caminhar - TUG), de capacidade aeróbia (Teste de Caminhada 
de seis minutos - TC6) e de flexibilidade (Sentar e alcançar). 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 du-
ração de 40 a 60 minutos e continha exercícios de força, resistência, coordenação, equilíbrio e flexibilidade que eram 
realizados 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 isquiotibiais e 3 pontos no tríceps sural. Na análise es-
tatística 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 diminuição intragrupo significativa 
do TUG (de 6,69±0,31 para 5,8±0,15; p=0,026) e aumento da flexibilidade (de 24,87±2,95 para 30,62±2,86; p=0,002) 
no grupo placebo. Conclusão. A associação de exercícios funcionais à TLBI não foi eficaz na melhora da capaci-
dade funcional, entretanto o exercício isolado foi efetivo em melhorar essas variáveis.

Descritores: Fibromialgia; Terapia com Luz de Baixa Intensidade, Equilíbrio postural. 
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