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RESUMO: Este artigo foi realizado por pesquisa de  revisão bibliográfica, e tem por objetivo apresentar análises
dos aspectos clínicos e ocupacionais referentes à fibromialgia, que é uma síndrome caracterizada por quadro de
dor musculoesquelética crônica associada aos mais variados sintomas, dando ênfase ao embasamento teórico-
conceitual e na experiência de especialistas, como Yunus, Wolfe, Ross, Anderson, Russell, Hebert, Weidebach,
Becker, Van Houdenhove como outros autores que forneceram discussões pertinentes e que também discutiram a
fibromialgia sob a luz dos autores citados acima. Destarte, também busca pelo entendimento da prevalência em
pessoas do sexo feminino e por elucidar os saberes que desmistificam a FM, a fim de que sejam explorados seus
distúrbios psicossomáticos associados, como levar à compreensão de suas consequências e implicações para o
espectro do paciente, tanto físicas como psicossociais. De maneira que, serão evidenciadas e abordadas também
a necessidade de um trabalho em conjunto, familiar, laboral, e médico-terapêutico, de modo que seja explícita a
necessidade da atividade multipolar,  sobre os diversos setores da vida do paciente, para que um tratamento
personalizado seja desenvolvido.

PALAVRAS-CHAVE: Fibromialgia, Dor Crônica, Etiopatogenia, Compreensão, Atendimento

Multiprofissional.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo,  possui a finalidade de apresentar as hipóteses atuais existentes quanto a

etiopatogenia da Síndrome da Fibromialgia, tanto através da elucidação de  sua

historicidade(cronologia),  como  através  das  pesquisas  e  estudos  que  buscam possíveis

hipóteses a partir do conhecimento que já se tem de outras síndromes e ou patologias que de

alguma forma estejam associadas direta ou indiretamente à FM. Como também, foram alvos

das discussões aqui apresentadas a prevalência em pessoas do sexo feminino, os possíveis

distúrbios psicossomáticos associados, e as consequentes implicações na qualidade de vida e

no desenvolvimento de um tratamento eficaz.

Para tal, foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica  conjuntamente às contribuições de

diversos autores, dentre os principais Yunus, Wolfe, Ross, Anderson, Russell, Hebert,

1 Artigo  elaborado  a  partir  de  pesquisa  realizada  na  disciplina  de  Leitura  e  Produção  de  Textos,  do
Programa  de  Desenvolvimento  Pessoal  e  Profissional  -  PRODEP,  do  Curso  de  Medina,  do  Centro
Universitário FAG.
2Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário FAG.
3 Professora  Orientadora  –  Doutora  em  Letras,  pela  UNIOESTE,  Mestre  em  Linguagem  e  Sociedade,
Especialista em Literatura e Ensino pela mesma instituição. Coordenadora do Núcleo de Atendimento  e Apoio
ao Estudante do Centro FAG - NAAE, docente no Centro FAG.
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Weidebach, Becker, Van Houdenhove  como  outros  autores  que  forneceram  discussões

pertinentes e que também discutiram a fibromialgia sob a luz dos autores citados acima, como

a contribuição de um deles, sendo do trabalho de mestrado de Bruno Manuel Batalheiro

Ganhão, “Contributo à compreensão de uma patologia incompreendida: a fibromialgia na

perspectiva psicanalítica da psicossomática”(2009), muito citado e de grande valia na

argumentação deste artigo.

A  análise  dar-se-á  sobre  uma  perspectiva  de  análise  com  foco  nas  implicações  e

desdobramentos da FM sobre paciente, isto é, aborda possíveis etiopatogenias e as relaciona,

mas busca por finalidade expandir os conhecimentos sobre uma síndrome repleta de estigmas,

estereótipos e obscuridades quanto ao que de fato ela acomete, em que grau, e como suas

consequências influenciam na qualidade de vida dos portadores.

Nessa ótica, serão evidenciadas e abordadas também a necessidade de um trabalho em

conjunto,  familiar, laboral, e  médico-terapêutico, de modo que seja explícita  a  atividade

multipolar,  dos  diversos  setores  da  vida  do  portador  a  serem avaliados e trabalhados, de

maneira que os agentes estressores sejam revelados e a maior compreensão acerca de seus

reflexos  na síndrome possam ser identificados  e estudados,  na busca por pelo menos um

parâmetro consensual de diagnóstico a ser instituído.

Assim, o papel desse artigo é desmistificar e compartilhar os saberes sobre a fibromialgia,

sobretudo, contribuir para que seus portadores recebam a solidariedade que lhes é necessária,

de maneira que tenham voz frente a uma dor que tanto abafa essas vozes diariamente. Além

de promover uma discussão que desperte o desenvolvimento de novos estudos, pesquisas, e

debates na busca de desvendar os mistérios da fibromialgia e propagar sua existência e a

necessidade de tratamento, tanto para melhoria da qualidade de vida, como para prevenção do

agravamento dos casos e do favorecimento de desenvolvimento de patologias secundárias

associadas, como a depressão.

2. Fundamentação Teórica

A pintora Frida Kahlo(1907-1954) proferiu “espero que minha partida seja feliz, e espero

nunca  mais  regressar”,  essas  palavras  representam  uma  artista  portadora  de dor crônica,
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possivelmente fibromialgia, após um acidente que sofreu ainda jovem, de forma que a artista

passou toda a sua vida carregando o fardo de até então uma síndrome pouco conhecida. Frida

Kahlo  teve  muito  dos  sintomas  característicos  da fibromialgia, tais como dor e fadiga

constante, alterações de humor, tristeza, depressão e ansiedade.  Muitos destes sintomas (e

emocionalmente  causados)  pode ser  visto  em  muitos  dos  seus  autorretratos,  onde  os

sentimentos de dor e angústia são transmitidos. Dois exemplos desses sentimentos são suas

obras "a coluna quebrada" e "The Deer feridos”.

2.1. Fibromialgia

A palavra fibromialgia deriva do latim fibro (tecido fibroso – presente em ligamentos,

tendões e fáscias), e do grego mio (tecido muscular), algos (dor) e ia (condição).

Consiste em uma síndrome de etiopatogenia pouco esclarecida, isto é, idiopática, a qual é

caracterizada por dor musculoesquelética crônica, difusa e generalizada, sendo que pode estar

associada por exemplo a aspectos neurofisiológicos, condições relacionadas ao estresse, entre

outras condições psicossociais, ambientais e fisiológicas que serão abordas nesse artigo de

revisão, como também estudos elucidam possíveis relações com viroses reumáticas.

Os  sintomas  mais  comuns  são  dor  muscular  generalizada,  rigidez  matinal,  fadiga,

irregularidades no sono (sono-não reparador), e podem ter variações em período e nível que

acometem o paciente, como também estar associados a outras síndromes e outros sintomas.

Desse modo, por ser uma síndrome sem cura ou tratamento direcionado e específico para a

síndrome e por ser cônica afeta não só o âmbito físico humano, mas como o psicológico,

relacionamentos  interpessoais,  as  relações  de trabalho, a criatividade e produtividade,

sobretudo, aos mais variados aspectos emocionais. Além disso, possui uma prevalência maior

sobre o sexo feminino que sobre o masculino e seu diagnóstico é essencialmente clínico, não

havendo exames laboratoriais especializados.

2.2. Historicidade da Fibromialgia(FM)
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Relatos de sintomas semelhantes e relacionados à Fibromialgia datam desde 1592, porém,

o  termo  Fibromialgia  foi  denominado  e  reconhecido  como  síndrome  somente após  um

trabalho publicado por Yunus em 1981, o qual foi empregado pela primeira vez em uma

revisão de Hench, em 1976, de modo que substituiu o temo Fibrosite(1904) de Willian

Gowers, sendo fibromialgia o termo usual desde então. Uma vez  que  apresenta  uma

miscelânea de sinais e sintomas mostrou-se mais adequada a denominação de Síndrome da

Fibromialgia(SFM), revisado por KAZIYAMA et al.(2001). Nesse sentido observa-se uma

historicidade cronológica acerca da fibromialgia.

Balfour,  em  1824  e  Valleix,  em  1841,  descreveram  pacientes  com  pontos
musculares hipersensíveis à palpação e passíveis de desencadear dor irradiada.

Em 1904, Stockman descreveu áreas musculares circunscritas, inflamadas, dolorosas
e sensíveis à dígito-pressão. O autor, realizando biópsias destas regiões,     mostrou
processo     inflamatório     do     tecido     conectivo.

Willian Gowers, no mesmo ano, utilizou pela primeira vez o termo "Fibrosite".
Defendia a existência de alterações inflamatórias no tecido fibroso do dorso, que
produziriam um "reumatismo muscular", com ou sem história de trauma.

Desde essa época o termo vem sendo utilizado para uma variedade de entidades
clínicas que envolviam as partes moles. Collins, em 1940, definiu Fibrosite como
um estado doloroso agudo, subagudo ou crônico dos músculos, tecido subcutâneo,
ligamentos, tendões ou aponeuroses, independente da lesão anátomo-patológica
que tenha originado a dor.

Smythe & Moldosfsky, em 1977, restringe o uso da palavra Fibrosite à
sintomatologia de pacientes que apresentassem dores músculo esqueléticas difusas
acompanhadas de pontos dolorosos à dígito-pressão, fadiga e distúrbio do
sono.

O termo Fibrosite  vem sendo criticado  desde  essa  época,  em especial  pela não
confirmação das alterações inflamatórias descritas por Stockman. Em 1981, Yunus
propõe o termo "Fibromialgia". (MARTINEZ, JOSÉ EDUARDO)

Assim  percebe-se  que  a  FM  não  é  uma  síndrome  descoberta  recentemente,  mas que

apresenta publicações de estudos, pesquisas e visibilidade considerável apenas nas últimas

quatro décadas.  Exemplo  disso e  de importante  contribuição  na tentativa de formular um

padrão de diagnóstico consensual e universal, o qual ainda não existe, foi:

Em 1990, um comitê do Colégio Americano de Reumatologia (ACR) definiu como
critérios classificatórios da FM a presença na história clínica de dor generalizada,
afetando o esqueleto  axial  e  periférico,  acima e abaixo  da cintura,  com duração
superior a três meses; e do exame físico com dor à palpação com força aplicada de 4

kg/cm2 em pelo menos 11 dos seguintes 18 tender points (9 pares): 1- inserção dos
músculos suboccipitais na nuca; 2- ligamentos dos processos transversos da quinta à
sétima vértebra cervical; 3-  borda  rostral  do  trapézio;  4-  origem  do  músculo
supraespinhal;  5-  junção do  músculo  peitoral  com a  articulação  costocondral  da
segunda costela; 6- dois centímetros abaixo do epicôndilo lateral do cotovelo; 7-
quadrante súperoexterno da região glútea, abaixo da espinha ilíaca; 8- inserções
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musculares no trocanter femoral; 9- coxim gorduroso, pouco acima da linha média
do joelho. (JUNIOR Apud.GOLDENFUM E SIENNA,2012, p.2)

Entretanto,  vale observar que os critérios diagnósticos atuais não contemplam os tender

points,  mas  englobam  os  sintomas  não  relacionados  ao  aparelho  locomotor. Além disso,

avaliam a gravidade da síndrome e são mais úteis para estabelecer o diagnóstico, a fim de que

um plano de tratamento possa ser direcionado levando em consideração as especificidades de

cada paciente, ou seja, o estabelecimento de um plano que envolva múltiplos profissionais e

atividades que possam tratar cada sintoma de  forma  mais  efetiva(focada)  e  voltada  em

aumentar a qualidade de vida dos portadores da síndrome.

Assim, existe a formação de um tratamento focado multidisciplinar e adaptado ao estilo de

vida  individualizado  do paciente,  de  maneira  a  agregar  positivamente  em suas  atividades

cotidianas/ relacionamentos que são tão acometidos e influenciados pela síndrome.

2.3. Prevalência

A SFM é mais comum na idade adulta, entre 20 e 30 anos, mas sua prevalência

apresenta-se aumentada com o aumento da faixa etária, sobretudo,  nas  mulheres,

sendo o se pico de incidência nas quintas a sétimas décadas de vida. Atinge mulheres

adultas  quatro a cinco vezes  mais  que os homens;  em crianças,  a  distribuição  por

género é semelhante. Sendo que, segundo Wolfe, Ross, Anderson, Russell, & Hebert,

“A prevalência varia entre 2% e 12% na população, sendo considerada uma condição

médica comum (WOLFE, ROSS, ANDERSON, RUSSELL, & HEBERT, 1995).

E conforme  Ganhão, “A  remissão é rara e o prognóstico  reservado”.

(GANHÃO.2009)

2.4. Hipóteses atuais quanto à etiopatogenia

Tanto a etiologia quanto a fisiopatologia da FM ainda são pouco esclarecias, de modo que

demandam  por  estudos  e  pesquisas  a  fim  de  a  partir  de  uma  maior complexidade  de

informações e conhecimento acerca da síndrome seja possível desenvolver mecanismos de
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diagnóstico e tratamento mais direcionados e eficazes.

Atualmente, as hipóteses estão focalizadas em mecanismos centrais de modulação e

amplificação da dor na gênese da FM, a qual pode ter explicação no mecanismo de

processamento  da  dor  a  níveis  espinais  e  supraespinais.  Sendo  assim,  segundo Wagner

Weidebach(2002) o substrato neurofisiológico funcional da amplificação dolorosa está

relacionado a um desequilíbrio neuro-hormonal, entre o sistema nervoso central  e  seus

mediadores(neurotransmissores),  de  maneira  que  observa-se  uma redução  relativa  da

atividade de neurotransmissores inibitórios como a serotonina, a qual tem ação analgésica, e

uma superprodução e hiperatividade de substância P (mediadora da dor) e glutamato- “Em

1978, foi demonstrado que anormalidades no metabolismo da serotonina são relevantes na

fibromialgia.  Observou-se  uma  relação entre  a  sintomatologia  e  baixos  níveis  séricos  de

triptofano. A análise do liquor em indivíduos com fibromialgia revela baixas concentrações

do ácido  5-hidroxi-indol- acético  (metabólito  do  triptofano),  bem como um aumento  dos

níveis da substância P.” (WEIDEBACH.2002.)

   Vale ressaltar que alguns estudos vêm sugerindo a hipersensibilidade dos pacientes

fibromiálgicos  não  só  para  dor,  mas  também  para  sensações  ou  estímulos nocivos,  como

barulho  e  odores,  ou  seja,  uma percepção  aumentada  para  estímulos em geral  que  sejam

desagradáveis.

Estudos acerca dos níveis da apolipoproteína E (apo E) revelam sua relação com níveis de

cortisol e a interação consequente com o nível de estresse e da dor, o que pode evidenciar um

caminho fisiológico a ser estuado e pesquisado para entender o mecanismo e desenvolvimento

da dor na FM, porém, ainda não existem estudos direcionados para FM, mas já apresenta

correlação a outras síndromes, de modo que essa proteína apresenta um papel pleitrópico no

organismo.

[...]entre estas, a relação com a doença de Alzheimer já é bem estabelecida (revisado
por LAWS et al., 2003 e BERTRAM et al., 2007), mas existem também sugestões
da associação entre a apo E e a doença de Parkinson (revisado por HUANG et al.,
2004), pedra na vesícula (HASEGAWA et al., 2003), aterosclerose
(PATERNOSTER  et  al.,  2008),  densidade  óssea (LEE  et  al.,  2005),  artrite
reumatoide  (MAURY  et  al.,  2001), depressão na 3ª idade (YEN et al., 2007),
esquizofrenia e transtorno bipolar (DIGNEY et al., 2005), dentre outras.
(BECKER.2008)

Outras evidências da participação da apo E no mecanismo de diferentes tipos de dor que

sugerem uma possível relação com a FM são os ensaios clínicos com humanos realizados por

CAMERON et al. (1995) e VANDERPUTTEN et al. (1993), segundo os quais pacientes com
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dor  crônica  lombar  e  cervical,  e  com  doenças crônicas  inflamatórias  obtiveram  como

resultados diferenças nos níveis de apo E no plasma sanguíneo em relação ao grupo controle,

o que sugere possível evidência a ser estudada em relação a FM.

Existem também hipóteses genéticas relacionadas ao desenvolvimento da SFM, as quais

estão relacionadas a presença de genes que codificam a portabilidade e manifestação da

síndrome, que possam explicar a suscetibilidade a dor.

Sendo um dos primeiros a levantar essa hipótese YUNUS et al. (1999), foi investigada a

possível ligação genética de genes do sistema HLA (human leucocyte antigens) através do

estudo  de  famílias  (nas  quais  pelo  menos  dois  membros  da mesma  família  tinham

fibromialgia). O estudo confirmou a existência de um possível loco para a fibromialgia, ligado

à região HLA. (BECKER.2008)

Como também, segundo Becker (2008), em estudos associados aos neurotransmissores

inibitórios  já  citados  anteriormente,  observa-se  uma  confirmação a  partir  dos  estudos  de

BONDY  et  al.(1999)  que  estudou  o  polimorfismo  silencioso T102C  o  gene  receptor  de

serotonina 5-HT2A em pacientes e controles saudáveis. Assim, demonstraram que portadores

do  alelo  C102  são  significativamente  mais comuns  entre  pacientes,  que  entre  controles,

confirmando assim a associação deste gene com a SFM.

Ademais,  muitos  dos  desequilíbrios  reumáticos  inflamatórios  e  autoimunes  vêm sendo

relacionados à viroses, nesse sentido, percebe-se possíveis correlações entre viroses e FM, as

quais já vêm sendo estudadas, o que fica evidente pelos seguintes estudos e seus resultados.

Sendo que esses estudos levaram em consideração os seguintes critérios para que a

investigação da possível associação de viroses a doenças reumáticas fosse validada, com base

nos dados Medline e Lilacs  dos trabalhos  que descreveram a ocorrência,  ou não, de uma

associação entre a fibromialgia e infecções viróticas crônicas:

a) O efeito tóxico direto na célula-alvo; b) alterações da membrana celular dependentes da

presença do vírus; c) formação de complexos imunes; d) mimetismo molecular; e)

formação de superantígenos; f) modificação da resposta imune.

Em editorial de 1996, Wener et al. chamam a atenção para o grande espectro de
manifestações reumáticas associadas à infecção crônica pelo VCH, como parte da
síndrome  de  crioglobulinemia  mista  essencial,  em suas  formas completa e
incompleta, e, também, como manifestações à parte do complexo dessa síndrome.
Concluem que pacientes com os mais variados diagnósticos poderiam apresentar
uma infecção crônica coexistente pelo vírus, e que os reumatologistas deveriam, a
partir  de  então,  implementar  ao  seu  arsenal diagnóstico  diferencial  de  rotina  a
avaliação  do  VCH,  especialmente  para aqueles quadros  de artrite  crônica
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inflamatória.

Lovy et al. descrevem as manifestações reumatológicas em 19 pacientes infectados
pelo VCH,  destacando o fato  deque 15 deles  preenchiam critérios para  a  artrite
reumatóide. A FM foi diagnosticada em 6 desses pacientes (31%).

Poynard et al. avaliaram a grande coorte de Cacoub, composta por 1.614 pacientes
infectados pelo VCH, para a presença de FM (diagnosticada pelaassociação  de
fadiga com artralgia ou mialgia) e a diagnosticaram em 302 desses pacientes (19%).

Loureiro et al. estudaram 84 pacientes infectados pelo VCH (50 homens e 34
mulheres).  A FM foi diagnosticada em 12 desses pacientes (14,2%), dos quais 8
eram do sexo feminino. O diagnóstico de FM foi, neste estudo, detectado em
23% das mulheres infectadas. [...] (PROIETTI at al. RIBEIRO.2005)

Sob  os  vieses  dos  estudos  apresentados  mostra-se  a  complexidade  da  atividade

fibromiálgica, já que seu desenvolvimento e pouco que se sabe apontam para correlações

genéticas e fisiológicas(neuro-hormonais), de modo que elucidam possibilidades no avanço

das  pesquisas e  o esclarecimento da SFM, além das referências citadas às pesquisas que

envolvem as viroses nas patogêneses reumáticas,  e  suas correlações  verificadas  com FM.

Contudo, sendo uma síndrome os sinais e sintomas desenvolvidos na SFM, podem ter fundo

em substratos neurológicos, genéticos, e relacionado à outras patogêneses (viroses), como

também pesquisadores apontam que podem ser desenvolvidos por perturbações externas de

outras naturezas, como ambientais, sociais, traumatológicas, advindas de abusos na infância,

ou seja, sobretudo, de circunstancias que possuem um consequente estresse pontual ou

persistente na vida do paciente em algum período.

2.5. Distúrbios psicossomáticos associados a SFM e suas consequências e 

implicações na vida dos portadores.

Essas  perturbações  e  derivações  circunstanciais  externas,  sobretudo,  na infância podem
acometer o funcionamento biológico celular, visto que provocam modificações nos níveis de
ansiedade e consequentemente de outros processos metabólicos comprometendo os níveis
hormonais, portanto, a homeostase orgânica, de modo que consequências  sobre o sistema
neuroendócrino podem se estender ao longo da vida adulta, ou mediante exposição a estresse
podem ser desencadeadas e manifestadas.

Em 2006,  Weissbecker,  Floyd,  Dedert,  Salmon e  Sephton sugeriram existir uma
associação entre os traumas na infância e a desregulação do sistema neuroendócrino
nos adultos, tendo já anteriormente Gupta e Silman (2004) apresentado evidências
conceptuais do papel do sistema neuroendócrino na relação entre a FM e o stress. De
acordo com Weissbecker et al. (2006), existem diferenças estruturais e químicas no
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sistema nervoso de indivíduos abusados e não abusados, nomeadamente nos níveis
de cortisol, e, no caso da FM, essas diferenças apontavam para a existência de maus-
tratos na infância dos sujeitos em estudo. Van Houdenhove e Egle (2004) defendem
que  os  programas  neuro-hormonais  determinados  filogeneticamente  podem ser
ontologicamente influenciados por experiências precoces de stress, sugerindo
também que a ocorrência de situações de stress traumático durante o
desenvolvimento humano pode alterar o equilíbrio do sistema de resposta ao stress,
fragilizando os indivíduos face a perturbações relacionadas com o stress. (DE
SOUZA.2011)

Segundo McEwen e Stellar (1993) a alostase é o processo de mudança que garante a

manutenção da estabilidade no organismo face a uma ameaça, nesse sentido conforme Van

Houdenhove et al. (2001), a perspectiva de que a vivência repetida e continuada de situações

de stress pode alterar a resposta imunitária, neuroendócrina e do sistema nervoso simpático,

gerando uma maior vulnerabilidade a determinados estressores e infecções. Assim, observa-se

a reação do organismo em resposta alostática à alteração promovida por um fator externo

perturbador  (estresse-ameaça) da homeostase, porém, essa alteração para reestabelecer a

estabilidade do organismo acaba por desenvolver um novo mecanismo de funcionamento que

pode ocasionar  na  geração  da  dor  crônica,  visto  a  alteração  nos  padrões  sobretudo  de

funcionamento neuro-hormonal.

Outrossim, não é incomum que pacientes portadores de FM venham a desenvolver quadros

ansiosos  e  de  depressão,  isso  porque  a  dor  crônica  altera  a  capacidade  de realização  de

atividades simples do dia-a-dia, além dos sintomas associados como a dor generalizada,  o

sono-não reparador, distração, défices de memória e dificuldade em executar várias tarefas em

simultâneas, que acabam contribuindo para as alterações de humor em um ciclo vicioso. Além

disso, as disfunções sexuais, o déficit de vitamina D e a dificuldade em aderir às pratica de

atividades físicas também podem estar combinadas  e associadas à  depressão em

fibromiálgicos.

[...] A insónia crónica e moderadamente severa é comum, afectando mais de 80%
dos pacientes, que referem um permanente estado de alerta durante a noite, e um
sono  pouco retemperador.  A  perturbação  da  continuidade  do  sono  afeta
negativamente a inibição da dor e aumenta as ocorrências de dor espontânea (Smith,
Edwards, McCann, & Haythornthwaite, 2007.Apud.GANHÃO.2009.)

Uma vez que, o portador não dorme bem, constante estado de vigília, despertando com

rigidez e fadiga matinal, o que provoca indisposição para os afazeres do dia, de modo que

insatisfeito  e com dor,  o paciente  não consegue dormir  bem novamente,  e nesse ciclo só

ocorre a piora e aumento da sensibilidade a dor, como também de outros acometimentos,

sobretudo, psicossomáticos, logo, o corpo passa a também sintomatizar essa frustração gerada
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pela dificuldade que síndrome implica diariamente na forma de sintomas físicos agravados.

Assim,  pode  ocorrer  uma  associação  do quadro fibromiálgico a outras síndromes ou

patologias tanto físicas, como psicossomáticas, a exemplo dos casos comumente apresentados

pelos portadores de SFM, quadros de depressão e ansiedade.

[...] Com a depressão e a ansiedade no topo da lista, atingindo cada uma cerca de
40% dos pacientes com FM. Em muitos pacientes, o diagnóstico associa-se a uma
diminuição da qualidade de vida e despoleta atitudes defensivas, ansiosas, agressivas
e  até  mesmo  de  desespero  (Sá  et  al.,  op. cit.).  A  FM  aparece  positivamente
correlacionada  com  resultados  elevados em  medidas  de  alexitimia  e  raiva
introjectada(Sayar,  Gulec,  & Topbas,  2004; Verissimo,  2007),  e  com uma fraca
capacidade  de  simbolização  (Toskala, Kangasniemi,  Vasarainen,  &  Nurmikko,
1993). Afeta negativamente a vida sexual dos pacientes, e dificulta a obtenção de
prazer (Ryan, Hill, Thwaites, & Dawes, 2008). (GANHÃO.2009.p.59)

Não só, o ciclo vicioso advindo dos sintomas da síndrome e agravados pela somatização do

estresse emocional no corpo são preocupações quanto ao agravamento dos quadros clínicos,

mas  também  a  invisibilidade  e  descrença  dos núcleos familiares e de trabalho quanto a

existência da dor no portador de FM, já que essa pessoa realiza atividades, e não demonstra

em geral a dor, por isso ela tende a ser ignorada. Dessa forma, mostra-se evidente a realidade

de ausência de solidariedade sobre os portadores da síndrome, tanto pela desinformação da

sociedade, quanto pela formação de estigmas/preconceitos de que dores crônicas não tem

solução e que são “frescuras”, o que favorece para uma falta de empatia e disseminação de

ignorância, contribuindo, portanto, esse cenário pode funcionar como um gatilho de estrese na

piora dos sintomas e agravamento da síndrome.

Quartilho (op. cit.) comparou uma amostra de doentes com FM (n = 58) e artrite
reumatoide (n = 43). Verificou que o primeiro grupo era composto principalmente
por  mulheres  casadas,  com  idade  média  de  45  anos  e  baixo grau de literacia.
Relataram mais problemas familiares e sociais, mais sintomas depressivos, maior
número  de  sintomas  sem  explicação  médica, maior interferência da dor nas
atividades diárias, menor satisfação com a vida familiar, menor percepção de apoio
social funcional, maior número de acontecimentos negativos ao longo da vida,
maior consumo global de cuidados de saúde, maior intensidade de dor e maior
percepção de alienação interpessoal,  com tendência para a constrição social, bem
como um maior grau de consequências negativas da
dinâmica familiar[...](GANHÃO.2009.p.60)

Sob  essa  ótica,  mostra-se  a  necessidade  do  apoio  e  compreensão  familiar  acerca da

existência da dor, a fim de que em conjunto o núcleo familiar possa auxiliar o portador no

tratamento  e  no  estabelecimento  de  um  dia-a-dia  com  mais  qualidade  de vida. Dessa

maneira, combatendo a descredibilização da síndrome e suas sintomatologias, as quais

ainda são amplamente promovidas, não só nos aspectos familiares como nos aspetos laborais.
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Vale elucidar, que em alguns casos, existem diferenças entre os impactos que um abuso

pode provocar em cada faixa etária, sedo diferentes tipos e de distintas formas de somatização

quanto ao impacto que pode vir a desencadear na saúde global do paciente.

Segundo, Van Houdenhove et al. (2001) a prevalência e o impacto de cinco formas
de maus-tratos, excluindo a negligência física das tradicionais cinco formas maus-
tratos e também as adversidades (negligência emocional – 48% de prevalência;abuso
físico – 23%; abuso emocional – 38%; abuso sexual, distinguindo entre as situações
em que houve  contacto  –  10% –  ou  não  – 20%);  no  que  se  refere  ao  impacto
emocional  houve  diferenças  significativas entre  grupos  nas  cinco  formas  de
vitimização  analisadas à  excepção  do abuso sexual  com contacto.  A vitimização
seria particularmente significativa no que se refere à negligência emocional, abuso
emocional e físico. Os autores compararam também a prevalência nos três grupos
em três diferentes períodos da vida dos indivíduos: infância (< 14 anos) com 14% na
FM/SFC; adultez com 12%; ao longo de toda a vida com 39%. (DE SOUZA.2011.)

Verifica-se portanto que cada indivíduo responde de forma particular e individualizada aos

agentes estressores, de diferentes formas, níveis e com diferentes respostas alostáticas, como

também apresenta distintos condicionamentos genéticos de predisposição.  Visto isso,  deve

existir um olhar profissional atento, experiente, e compreensivo, a fim de que o paciente crie

um vínculo de confiança no trabalho dos profissionais evolvidos, para que todas as facetas dos

agentes estressores possíveis sejam reveladas durante o processo de diagnóstico, de maneira

que o tratamento a ser seguido leve em considerações tais agentes, e forneça os subsídios

necessários para o enfrentamento das adversidades da síndrome, sobretudo, daqueles

envolvendo traumas, abusos, relacionamentos incompreensivos que possam atravancar o

sucesso do plano de melhoria da qualidade de vida.

[...]Muller et al. (2007) propõem a existência de 4 subgrupos na fibromialgia: um
com  alta  sensibilidade  dolorosa  e  sem  comorbidades  psiquiátricas;  o segundo
subgrupo com fibromialgia e depressão, cuja a dor estaria relacionada  com  a
depressão;  um  terceiro  que  apresentaria  depressão  e fibromialgia como
comorbidades e um quarto subgrupo no qual a fibromialgia seria  considerada
resultado de um processo de somatização. Desse modo, de acordo com essalinha de
estudos, deve-se considerar a heterogeneidade dos pacientes com fibromialgia para
eleger  o  melhor  tratamento,  o  qual  seria escolhido de acordo com o aspecto
predominante em cada paciente. (SANTOS.2010)

  Nessa perspectiva é de reponsabilidade tanto do reumatologista em analisar, implementa e
acompanhar o paciente em um tratamento adequado que deve consistir em tratar os sintomas,
ser capaz e eficaz, quanto que só é possível com o comprometimento  do  paciente  e  seu
engajamento em atividades alternativas, visto que muitas vezes só o tratamento farmacológico
não consegue alcançar bons resultados na promoção de qualidade de vida.

[...]ARGIS et al.(2003), sugere que a variabilidade individual provavelmente se deva
a suscetibilidade genética que influencia a forma do indivíduo avaliar e enfrentar os
eventos  estressores  de  vida  dependentes  ou  independentes, ou mesmo provocar
aqueles que são dependentes. Assim, o tipo de resposta de cada indivíduo depende
não só  da  magnitude  e  frequência  do  evento  de vida  estressor  como também da
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conjunção  de  fatores  ambientais e  genéticos. O  autor  cita  ainda  que  mesmo  as
capacidades  individuais  de  interpretar, avaliar  e  elaborar  estratégias  de
enfrentamento parecem ser geneticamente influenciadas. (BECKER.2008)

Em suma, a fibromialgia está associada não só a disfunções do metabolismo humano, como

também a aspectos psicossomáticos e psicossociais que podem influenciar na atividade tanto

laborativa,  como  nas  atividades  simples  diárias.  Além disso, as dificuldades quanto ao

conhecimento de suas implicações reais no organismo, no diagnóstico e no direcionamento de

um plano de tratamento efetivo contribuem para as barreiras que envolvem a fibromialgia.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  artigo  de  revisão  referente  à  Síndrome  Fibromiálgica,  portanto,  possui  como

finalidade a abordagem e elucidação sobre quais são as hipóteses atuais existentes quanto à

etiopatogenia, como configura-se sua prevalência no sexo feminino, e quais são os distúrbios

psicossomáticos  associados  e  consequentes,  como  se  dão  suas implicações na  vida do

paciente.

Nessa perspectiva,  foram observadas  hipóteses  atuais  que buscam respostas  a partir  da

análise de patologias associadas direta ou indiretamente e a partir daí encontrar caminhos que

correlacionem a etiopatogenia da FM, a qual ainda não é identificada. Porém, muitos estudos

discutidos no artigo abordam fundos  neurofisiológicos,  como  contribuições  de  agentes

estressores a partir de abusos, preconceitos e condições traumáticas apontam para possíveis

desencadeadores  da síndrome,  além  das  condições  ambientais,  genéticas  e  dos  traumas

físicos, como o relatado pela pintora Frida Kahlo, ainda em uma época em que pouco se sabia

sobre FM.

Por fim, buscou-se no presente artigo discutir também aspectos psicossomáticos e

psicossociais que podem influenciar na atividade tanto laborativa, como nas atividades

simples diárias e relacionais(interpessoais). De modo que, a compreensão e o

compartilhamento informacional possa combater os estigmas e estereótipos formados sobre

portadores de dores crônicas, sobretudo, os fibromiálgicos, de maneira que seja um desafio a

menos na vida de pessoas que lutam diariamente para ter uma vida de qualidade.

O  supracitado  artigo,  foi  embasado  em  autores  com  engajamento  e  conhecimento no
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assunto, de forma que foi construído a partir de toda essa análise a importância final da busca

pelo  desenvolvimento  de  parâmetros  de  diagnóstico,  e  a  necessidade de  tratamentos

multipolares em todos os aspectos físicos, mentais, e relacionais do paciente, apontando para

um atendimento individualizado, personalizado e específico.
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