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Introdução. A fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática não inflamatória, de etiologia desconhecida, que se 
manifesta no sistema musculoesquelético, por meio de dor difusa e crônica, presença de pontos sensíveis (tender 
points). O tratamento fisioterapêutico é importante na diminuição da dor e na melhora da qualidade de vida. Obje-
tivo. Verificar os efeitos da Hidrocinesioterapia e da TENS na redução da sintomatologia dolorosa e na melhoria da 
flexibilidade em mulheres portadoras de fibromialgia. Método. Realizou-se um estudo descritivo do tipo transversal 
com 18 participantes, divididos aleatoriamente em dois grupos, de acordo com o tipo de tratamento empregado: Grupo 
A (n=10): usuárias submetidas a um protocolo cinesioterapêutico no meio aquático (hidrocinesioterapia) e o Grupo B 
(n=8): pacientes tratadas por meio de TENS. A análise estatística foi realizada por meio de estatística descritiva, tendo 
sido obtida a média, o desvio padrão e a frequência para cada variável avaliada. O projeto de pesquisa foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HULW/UFPB. Resultados. A faixa etária no grupo A variou entre 40 a 65 anos, 
perfazendo a média de 50,6±8,6 anos e no grupo B com idade entre 45 a 72 anos, perfazendo a média de 55,6±9,1 
anos. A queixa principal mais referida no grupo B foi a dor generalizada, na coluna e nos MMSS (37,5%), enquanto no 
grupo A, a dor generaliza foi referida por (70%). Dentre os achados clínicos obtidos por meio da avaliação fisioterapêu-
tica, os que apresentaram maior prevalência foram a rigidez matinal do corpo (100%, Grupo A) e a ansiedade (90%, 
Grupo B). A flexibilidade, avaliada pelos Testes de Stibor e Schöber e Distância do 3º dedo-chão, obteve uma evolução 
considerável, antes e após a intervenção em ambos os grupos, tendo a média evoluído, respectivamente. No grupo A, 
a média aumentou de (5,3±1,6cm) para (8,5±1,1cm), de (3,1±1,0cm) para (3,7±1,0cm) e (26,4±14,0) para (18,5±11,6). 
No tocante ao Grupo B, ocorreu uma evolução na média dos testes realizados de (6,0 ± 2,9 cm) para (8,7±2,6cm), 
de (3,2±1,3cm) para (4,8±1,7cm) e de (19,2±17,6cm) para (17,8±17,9cm). Na mensuração do quadro álgico geral, 
avaliado pela EVA, o Grupo B apresentou um melhor resultado, com uma diminuição maior da média de (7,2±2,9) para 
(4,9±1,9). Conclusão. A intervenção com a hidrocinesioterapia apresentou melhora considerável nas alterações 
posturais, na flexibilidade e na dor severa dos tender points das portadoras de fibromialgia, enquanto as que se sub-
meteram à TENS obtiveram melhora na dor generalizada e na flexibilidade.
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