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INTRODUÇÃO
A Síndrome da Fibromialgia Juvenil (SFJ) - O estudo do quadro sintomático e comorbidades associadas são
pontos para o entendimento da SFJ e fornecimento de tratamento;

A SFJ interfere diretamente na qualidade de vida dos acometidos;
Tratamento : exercícios físicos moderados e de baixo impacto promovem autonomia;
Problema: quais são os impactos da SFJ no desenvolvimento de crianças e adolescentes na Educação
Física escolar (EFe)?
(MELO, MADRUGA, TORRO, 2020)

OBJETIVO
.Compreender os impactos da SFJ no desenvolvimento de crianças e de adolescentes na EFe.

MÉTODOS
O presente estudo teve um cunho bibliográfico, onde desenvolveu-se uma revisão da literatura. A
pesquisa tomou como base as plataformas digitais de pesquisa Scielo e Pubmed. Dez (10) artigos
científicos, publicado entre 2016-2021, sobre a temática foram selecionados nas bases de dados.

DISCUSSÃO DOS DADOS
A SFJ acomete jovens em período escolar – redução na prática de atividades física e aumento de
ausências na escola (GOULART, PESSOA, JUNIOR, 2016);

Educação domiciliar – sedentarismo, educação coletiva e social e construções corporais e expressivas
(BLACK, KASHIKAR-ZUCK, 2017);
Base Nacional Curricular Comum (BNCC, 2018) – na EFe, os jovens se apropriam de lógicas intrínsecas,
habilidades corporais e intelectuais, sistematizações e organizações de regras, códigos e rituais coletivos,
que proporcionam a ampliação das redes de sociabilidade e promoção da saúde.

CONCLUSÃO
Os impactos da SFJ no desenvolvimento de crianças e adolescentes podem interferir na socialização,
qualidade de vida e condicionamento físicos dos jovens que passam a experimentar uma vida mais
sedentária. O desenvolvimento de habilidades específicas e a construção do papel social são
possibilidades que a EFe promove no decorrer da formação dos indivíduos.
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