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RESUMO 

 

A Síndrome de Fibromialgia é uma doença que acomete principalmente as mulheres, apresentando 

um conjunto de sintomas que incluem: dor difusa, fadiga, alterações do sono, sendo os principais 

dentro de um quadro muito amplo de queixas. A definição do diagnóstico da doença é realizado a 

partir de um conjunto de sinais e sintomas, da sensibilidade dolorosa dos chamados “Tender 

Points” e dos resultados inconclusos de exames que descartam a possibilidade de outras doenças.  

Diante da sintomatologia elencada neste trabalho, o tratamento escolhido dentre as terapias orientais 

aplicadas, são as técnicas complementares da Medicina Chinesa, sendo o Gua Sha, a Moxabustão e 

a Ventosaterapia. O objetivo deste trabalho é utilizar as terapias complementares no tratamento da 

Síndrome de Fibromialgia proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente. 

 

Palavras-chaves: Síndrome de Fibromialgia, Tender Points, Medicina Chinesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The fibromyalgia syndrome it is a disease mainly affects women, presenting a set of symptoms that 

includes: diffuse pain, fatigue, changes in sleep, being the main ones within a very broad picture of 

complaints. The definition of  the  diagnosis of the disease is performed from a set of signs and 

symptoms, the painful sensitivity of so-called "Tender Points" and the inconclusive results of tests 

that rule out the possibility of other diseases. In view of the symptomatology mentioned in this 

paper, the treatment chosen among the oriental therapies applied are the complementary techniques 

of the Chinese medicine, being Gua Sha, Moxibustion and Ventosatherapy. The goal of this work is 

to use the complementary therapies in the treatment of Fibromyalgia Syndrome providing a better 

quality of life to the patient. 

 

Key words: Fibromyalgia Syndrome, Tender Points, Chinese Medicine 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Síndrome de Fibromialgia e Qualidade de Vida 

 

A Síndrome de Fibromialgia é uma doença que atinge principalmente as mulheres, e 

segundo a medicina ocidental, incurável, tendo uma gama considerável de sintomas que causam 

extrema debilidade nos aspectos, em geral, e que dificultam muito a vida normal. Dentre eles estão 

alguns como: dor difusa, fadiga, alterações do sono, rigidez articular, comportamento preocupado, 

cefaleia, humor deprimido, astenia, tonteira, irritabilidade, dificuldade de concentração, tendência a 

se isolar, redução da libido e parestesias bizarras. A Tabela 1 refere os sintomas em pacientes 

atendidos na reumatologia.  

Tabela 40.1 - Sintomas de Fibromialgia baseados em várias séries de pacientes atendidos 

em Clínicas de Reumatologia 

Sintomas       
Frequência  

(média)  (%) 

Frequência 

 (extensão) (%) 

Dor em múltiplos locais 

 

100 100 

Rigidez 

   

78 76 - 84 

"Dor por toda parte" 

  

64 60 - 69 

Sensação de inchado nos tecidos moles 47 32 - 64 

Fadiga 

   

86 75 - 92  

Pouco sono 

  

65 56 -72 

Parestesia 

   

54 26 - 74 

Ansiedade 

   

62 48 - 72 

Cefaleias 

   

53 44 - 56 

Dismenorreia 

  

43 40 - 45 

Intestino irritável 

  

40 30 - 53 

Síndrome das pernas inquietas 

 

31 - 

Depressão 

   

34 31 - 37 

Síndrome de Raynaud 

 

13 9 - 17 

Síndrome uretral feminina   12 - 

(Com permissão de Baldry PE 2001 Myofascial Pain and Fibromyalgia Syndrome. Churchill Livingstone, 

Edinburg). 

Tabela1: Tabela, MACIOCIA, 2014. 

 E ainda sobre sua definição, devido à sua sintomatologia, ainda se confunde à Síndrome da 

Fadiga Crônica. 
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As causas da Síndrome de Fibromialgia são desconhecidas, alguns fatores podem ser 

elencados, como o fator genético, onde pessoas da família são acometidas, infecções e doenças 

autoimunes também são considerados.  

Pacientes considerados fibromiálgicos tem uma maior sensibilidade à dor do que as demais 

pessoas em geral. Existem estudos que afirmam que o cérebro destes pacientes, possivelmente, 

interprete a dor de forma diferenciada, exagerada aos estímulos, fazendo com que o indivíduo tenha 

seu sistema nervoso mais sensível e, portanto sinta mais dor, ou seja, como uma amplificação dos 

impulsos que causam a dor. Em geral, a dor é descrita como uma dor localizada e que pode avançar 

e envolver o corpo todo, e seu agravo está associado ao excesso de esforço físico, a fator de estresse 

emocional, processo infeccioso, exposição ao frio, sono não reparador ou algum trauma. Não há um 

consenso sobre o porquê alguns indivíduos desenvolvem a doença e outros não, e ela também não é 

ocasionada por lesão em tecidos causados por uma inflamação ou degeneração. Devido à 

cronicidade da dor, o indivíduo pode aparentar calma, mas a reação para cerca de 50% dos 

fibromiálgicos apresenta quadros de depressão, alterações do sono, um cansaço extremado e por 

fim, uma alienação social, um afastamento da família e de amigos, que nem sempre é bem aceito e 

compreendido. E para este tipo de pacientes a depressão é somada ao quadro sintomatológico da 

doença, e quanto mais depressivo, mais elevados os níveis de dor.  

 

“Em parte isto é explicado pelos neurotransmissores (substâncias químicas cerebrais que 

conectam as células nervosas), como a serotonina e a noradrenalina, que têm papel importante na 

interpretação da dor e na depressão.” (CARTILHA FIBROMIALGIA, 2011) 

 

 A serotonina é um neurotransmissor que atua no cérebro, e é ele que permite que os 

neurônios se comuniquem, portanto, importantíssimos nas funções vitais. Produzida no tronco 

encefálico, desempenha papel muito importante e quando falham na transmissão pode haver 

depressão e distúrbios de humor. Ela também atua no funcionamento dos intestinos, no desempenho 

sexual e também no sono. Por sua vez, a noradrenalina é também um neurotransmissor do sistema 

nervoso simpático, produzida pela glândula suprarrenal é também responsável por várias funções do 

corpo. Sua principal função está relacionada como a substância de “luta ou fuga”, age regulando o 

sono e as emoções. Estudos demonstraram que pacientes fibromiálgicos apresentam alterações 

decorrentes do mau funcionamento destes dois neurotransmissores. 

A fraqueza muscular, as contraturas, as algias, a dor errática, as parestesias e as vertigens 

aparecem compondo um quadro depressivo, e nesse conjunto, o estado de humor pode se alterar de 

acordo com as sensações dolorosas. 
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Os sintomas são predominantemente físicos como a lentificação psicomotora e sensação de 

fadiga, onde os pacientes relatam não ter condições nem de tomar banho, queixosos, de corpo 

pesado, pernas pesadas e cabeça atordoada, com piora pelo período da manhã.  

  

1.2 Histórico da Síndrome de Fibromialgia 

 

Os primeiros registros de relatos associados à Síndrome da Fibromialgia datam de 

aproximadamente 160 anos, século XIX, o médico alemão Robert Froriep relatou pontos dolorosos 

em paciente com reumatismo, eles apresentavam estes pontos endurecidos em seus músculos. Na 

segunda metade do mesmo século, nos Estados Unidos, outro médico relataria um conjunto de 

sintomas dos quais já estariam a dor difusa, a fadiga e problemas de ordem emocional. Já no início 

do século XX surgiria o termo fibrose, o qual discriminou como a inflamação da fibra, descrevendo 

pontos nos pacientes acometidos de reumatismo. Também no mesmo período, um médico britânico 

associou aos sintomas já descritos anteriormente, uma relação com alterações climáticas, com 

variações de temperatura, febre e dificuldades motoras. Nos anos 70, médicos localizaram áreas 

anatômicas do corpo em paciente fibromiálgicos que atribuíram a característica de pontos sensíveis, 

o que seriam os Tender Points. No final da década de 80, a Síndrome de Fibromialgia foi 

reconhecida pela AMA American Medical Association, maior associação de médicos e estudantes 

de medicina dos Estados Unidos, como doença, caindo então o termo fibrose, que evidenciaria mais 

uma inflamação da fibra do que a Síndrome de Fibromialgia que seria associada a dores nas fibras e 

músculos. Neste período também foi registrado o primeiro artigo sobre o assunto e também a 

eficácia no uso de antidepressivos no tratamento da doença. https://www.news-

medical.net/health/History-of-Fibromyalgia-(Portuguese).aspx 

Apenas em 1992 a Organização Mundial da Saúde reconheceu a Síndrome de Fibromialgia. 

Cerca de 3 a 6% da população é portadora da doença e acredita-se que ela “ocorre em cerca de nove 

mulheres para cada homem, e seus primeiros sintomas se manifestam, em média, principalmente 

entre os 30 e os 50 anos de idade” (CARVALHO, 2008). 

 

 

 

 

 

https://www.news-medical.net/health/History-of-Fibromyalgia-(Portuguese).aspx
https://www.news-medical.net/health/History-of-Fibromyalgia-(Portuguese).aspx
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1.3 Diagnóstico da Síndrome de Fibromialgia Segundo a Medicina 

Ocidental 

 

O diagnóstico da enfermidade é realizado, na maioria dos casos, pelo uso de critérios de 

classificação com uma lista de sinais e sintomas, não existindo especificamente algum teste em que 

se faça a confirmação. É muito comum a realização de diversos exames a fim de que possam ser 

descartadas as hipóteses de outras afecções como osteoartrite, artrite reumatoide, doenças 

neoplásicas, infecções e demais possibilidades. Exames laboratoriais e de imagem são considerados 

apenas para a exclusão de outras condições clínicas. O American College of Rheumatology (ACR), 

com sua sede em Atlanta, na Geórgia, EUA, há alguns anos, destacou novos critérios para o 

diagnóstico da doença, onde foi acrescentada uma escala de gravidade dos sintomas. (BOLETIM 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA, 2010)  

 Uma triste realidade na dificuldade no fechamento do diagnóstico do paciente fibromiálgico 

é também a dificuldade do profissional da saúde na conclusão do mesmo, principalmente quando se 

trata de profissional de área básica. A tabela 2 apresenta as principais queixas e a tabela 3 apresenta 

o retrato de como muitos pacientes chegam emocionalmente na primeira consulta: 

Tabela 15.1 Alterações mais frequentes observadas em 43 

pacientes fibromiálgicos na consulta inicial. Serviço de 

Reumatologia do Hospital das Clínicas/UFMG 

Alterações                               Porcentagem (%) 

Dor difusa 100 

Fadiga 100 

Alterações do sono 87 

Rigidez articular 87 

Comportamento preocupado 73,9 

Cefaleia 69,6 

Humor deprimido 69,6 

Astenia 65,2 

Tonteira 65,2 

Irritabilidade 60,9 

Dificuldade de concentração 52,2 

Tendência a isolar-se 39,1 

Redução da libido 34,8 

Parestesias bizarras 30,4 
 

Tabela 2: Tabela, CARVALHO, 2008. 
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Tabela 15.1 Alterações mais frequentes observadas em 43 

pacientes fibromiálgicos na consulta inicial. Serviço de 

Reumatologia do Hospital das Clínicas/UFMG 

Preocupados 

 Perfeccionistas e exigentes 

 Muito efetivos em suas atividades 

 Incapacidade de negar 

 Sentimento de extrema lealdade 

 Sentimentos exagerados de culpa 

 Baixa autoestima   
 

Tabela 3: Tabela, CARVALHO, 2008. 

Embora não existam exames para a Síndrome de Fibromialgia, o diagnóstico se dá pelo 

exame clínico, realizado através dos sintomas físicos e seus sinais. Segundo o Guia de 

Reumatologia: 

 “não há, até o momento, critérios diagnósticos obrigatórios para a fibromialgia, mas os 

critérios de classificação podem ser usados como uma lista de sinais e sintomas diagnósticos.” 

(SATO, 2010) 

 

  Ou seja, definir um diagnóstico pode levar em conta resultados de exames os quais não 

apontam para outras doenças, enquanto exames manuais apresentam pontos sensíveis e que podem 

indicar a presença da mesma. Em geral o fechamento do diagnóstico pode demorar, sendo que o 

histórico do paciente e o registro dos sintomas vão favorecer sua conclusão.  

Figura 1: Pontos sensíveis, MACIOCIA 2010. 

 

E para tanto o American College of Rheumatology estabeleceu regras no intuito de auxiliar 

na avaliação da síndrome, bem como, estabeleceu que o paciente precisa apresentar as dores difusas 
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por pelo menos três meses, dor ou sensibilidade em pelo menos onze dos dezoito pontos sensíveis 

quando aplica-se pressão sobre os mesmos. (MACIOCIA, 2014) 

Além de todo este quadro dificultador e por vezes inconclusivos em relação ao diagnóstico 

da doença, acrescente-se ainda a situação em que muitos médicos não concordam com muitos dos 

critérios avaliativos, mesmo tendo o paciente apresentado um número significativo de pontos 

sensíveis.  

Os critérios definidos pelo American College of Rheumatology também foram validados 

para a população brasileira, dos quais se destaca a sensibilidade dolorosa em pontos 

preestabelecidos, denominados “Tender Points”. “O número de Tender Points relaciona-se com 

avaliação global da gravidade das manifestações clínicas, fadiga, distúrbio do sono, depressão e 

ansiedade. É extremamente comum, secundando somente a osteoartrite como causa de dor 

musculoesquelética crônica. A sua prevalência é de aproximadamente 2% na população geral; é 

responsável por aproximadamente 15% das consultas em ambulatórios de reumatologia, e 5% a 

10% nos ambulatórios de clínica geral.” 

 

Figura 2: Tender Points utilizados como critérios de classificação de fibromialgia segundo o Colégio 

Americano de Reumatologia (1990), CARVALHO 2008. 

No diagnóstico da Síndrome de Fibromialgia é preponderante que esteja presente a dor 

difusa, num quadro clínico bastante diverso e dolorido, ainda apresentam fadiga diurna e sono não 

reparador, sendo estes os sintomas mais graves. Podem apresentar rigidez muscular e articular 

matinal, sensação de inchaço nas extremidades, fenômeno de Raynaud, boca seca, tonturas 
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vertiginosas, precordialgia atípica e taquicardias, cefaleia tensional, enxaqueca, colo irritável, 

alterações de humor como irritabilidade e tristeza, ainda podendo estar presente a depressão. 

(POLLAK, 2008) A partir desta definição do quadro geral da sintomatologia, podemos afirmar que 

as dores generalizadas interferem no sono que não é restaurador e, por conseguinte a fadiga 

apresenta-se implacável e persistente, sendo estas as queixas principais de um paciente acometido 

pela doença.  

A fadiga pode ser definida, segundo dicionário Aurélio, como um cansaço que resulta de um 

esforço qualquer. O que seria a exaustão e a necessidade de repouso no curso normal da vida de 

qualquer pessoa, sob o olhar da Síndrome de Fibromialgia, a descrição é como estar debilitado, 

incapaz de realizar atividades físicas e mentais, e ela estaria presente mesmo que o indivíduo não 

tenha realizado qualquer esforço. Neste caso, a fadiga é impeditiva de qualquer atividade por parte 

do paciente, acarretando sérios problemas de ordem afetiva e social. 

 

1.4  Síndrome de Fibromialgia na Medicina Tradicional Chinesa  

 

Para a Medicina Chinesa, as patologias são originárias de alterações no equilíbrio dinâmico 

existente ente Yin e Yang e estão enquadradas dentro dos Oito Princípios (Ba Gang), dos quais são 

avaliados como características gerais da doença. Sendo o parâmetro principal as alterações do tipo 

Yin ou Yang, da profundidade da doença, se externa ou interna, da natureza, de calor ou frio e da 

força, se por excesso ou deficiência.  

Outro conceito importante para a Diferenciação de Síndromes é a determinação dos fatores 

patogênicos, dos quais se busca identificar as propriedades dos agentes específicos pela forma como 

as doenças são causadas, classificados como: fatores internos, externos e aqueles que não são nem 

internos nem externos. Considerando como fatores internos elementos que causam desequilíbrios 

internos como as emoções demasiadamente fortes e/ou por períodos prolongados: tristeza, alegria, 

excesso de preocupação e pensamentos, raiva e medo; ainda a alimentação inadequada, falta de 

repouso e atividades sexuais excessivas. Os agentes perversos externos que causam desequilíbrio no 

organismo são: frio, calor, vento, umidade, secura e canícula, sendo estes, associados às condições 

sazonais, ao meio no qual o indivíduo vive ou trabalha. Para os fatores nem internos e nem externos 

podem ser qualificados como os traumas, intoxicações, parasitas ou ainda fatores sociais. 

O Qi, substância vital inata no ser humano, movimenta-se de diferentes formas pelo corpo, 

fluindo pelos canais e colaterais. Ainda os Zang Fu, Órgãos e Vísceras, também tem seu próprio Qi, 

referindo-se às suas funções fisiológicas, e quando este movimento apresentar alguma desarmonia, 
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o indivíduo apresentará sintomas. Quando o Qi de um órgão ou víscera está deficiente ou em 

excesso, o problema aparecerá, bem como, se houver bloqueio do Qi, a dor estará presente.  

Sob os aspectos que a doença apresenta é importante destacar a circulação do Qi Defensivo 

pelos Canais e Vasos, e em especial entre a pele e o músculo no papel de defensor do organismo 

dos ataques dos fatores patogênicos externos, aquecendo e nutrindo os tecidos e órgãos, ajustando a 

abertura e fechamento dos poros. E a circulação do Qi Nutritivo, como parte integrante do Sangue 

(Xue), nutrindo as extremidades, os Zang Fu. Então, os fatores patogênicos invadem os Canais de 

Conexão e também os Canais Musculares, o Vento invadindo os músculos apresentando-se como a 

dor que se move de um ponto a outro do corpo; a Umidade que se instala entre a pele e os músculos 

provocando a fadiga; e o Frio que invade principalmente os músculos causando dor mais acentuada. 

Considerando a Síndrome de Fibromialgia descrita por diversos autores como Síndrome Bi, 

e esta é descrita como um desequilíbrio causado por obstrução de Qi e Sangue (Xue), na qual a 

invasão de fatores como vento, umidade e frio nos Canais Principais, Tendinomusculares e Canais 

Secundários, afetando articulações, manifestando dor, dormência, e sensação de peso. A palavra Bi 

remete a dor no sistema locomotor, das quais podem estar relacionadas a fatores externos, por 

invasão de frio ou umidade, onde a dor é crônica, repetida, acometendo músculos, tendões ou 

articulações. (WEN, 1985) 

1.5 Tratamento Proposto 

 

 O Gua Sha, técnica milenar, das quais se tem indícios de sua utilização pelos chineses 

antigos, sendo empregado com diversos materiais, como moedas ou chifre de búfalo, que ao ser 

deslizado sobre a pele, possa indicar algum desequilíbrio. O Gua Sha pode tanto promover 

tratamento, como favorecer diagnóstico, ou atuar como prevenção. Na ação preventiva de 

patologias, a técnica consiste em que a ferramenta aplicada com movimentos de raspar, possa 

evidenciar sobre a pele do paciente, alterações e formação de hematomas caso o mesmo apresente 

algum bloqueio de Qi e Xue. O Gua Sha  

 

“cria deliberadamente uma hipertermia, assim trazendo os agentes patogênicos Calor e Vento para a 

superfície”. (...) Ao manifestar a erupção que caracteriza a crise do Sha-Síndrome, o Sha-nocivo é 

eliminado e o Sha-Síndrome resolvido. ( CHIRALI, 2001) 

 

A aplicação pode ser feita sobre os Pontos Shu dorsais, pois os mesmos possuem relação 

direta com Zang Fu, e, portanto, podem responder mais ou menos rapidamente à técnica. São 

consideradas funções da técnica: drenar Qi e Sangue (Xue), para que toxinas sejam expelidas pelo 

corpo; dispersar fatores como: frio, calor, umidade e secura; promover equilíbrio Yin e Yang; 
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melhora do metabolismo através do reforço ao sistema Baço/Estômago; Desobstrução de Qi e 

Sangue (Xue); melhora da distribuição dos líquidos corporais; aquecimento dos rins e tonificando o 

Yang. 

No tratamento proposto também está inserida a técnica de Ventosaterapia, a qual consiste na 

utilização de métodos de sucção, ou seja, uso de pressão negativa para produzir efeitos terapêuticos, 

que agrega como benefícios a  

 

“capacidade de regular a função nervosa quando aplicado nos pontos dos 14 meridianos: 

aumenta também a resistência do corpo às doenças (...), desintoxica os tecidos promovendo uma 

purificação e melhor respiração da pele, como também a qualidade da circulação sanguínea tornando 

os vasos mais flexíveis e limpando os tecidos abaixo da pele.” (CUNHA, 1998) 

 

 Seus efeitos benéficos são: a purificação do sangue, melhora das funções circulatórias, 

regulação do sistema nervoso, alívio de dores, relaxamento muscular, além de outros efeitos como 

fortalecimento de órgãos respiratórios, melhora de quadros gastroentéricos, e ainda é considerada 

muito eficaz para tratamento de dores em geral, Síndrome Bi, para patologias de pele, hipertensão, 

resfriados, entre outros problemas.  

E como tratamento principal a utilização da técnica de Moxabustão, que tem como benefício 

aumentar o Qi e o Yang, para aliviar a dor, aquecendo o corpo, promove o Xue, e desbloqueia. 

Também considerada uma técnica bem antiga, apresenta efeitos muito positivos, alguns imediatos, 

outros a longo prazo, melhorando a imunidade, clareando a mente e desintoxicando.  A aplicação da 

Moxa pode guiar o calor para fora, ou levar o calor para o interior, dissipar a mucosidade, aumentar 

o Qi e nutrir o Yin, promove a saúde e previne doenças. (SILVA FILHO, 2015) A técnica aplicada 

neste trabalho é a Moxa em bastão, considerada uma evolução neste método de tratamento, apesar 

de registros antigos, e ainda levando em conta o uso do calor nas mais diversas formas de aplicação 

ao longo dos séculos e até milênios.  

 

1.6  Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo geral 

 

Diversos trabalhos foram efetivados baseados na Acupuntura Sistêmica, porém, este 

trabalho utilizou-se de Recursos Complementares da Medicina Chinesa no intuito de alcançar 

resultados que garantam a melhora na qualidade de vida do paciente fibromiálgico, inicialmente 

com o objetivo de diagnóstico da paciente e posteriormente como recurso de tratamento. 
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O Gua Sha, antiga técnica terapêutica chinesa, ao estimular a superfície da pele provoca 

reação, trazendo a mobilização onde ocorre Estagnação de Qi e consequentemente Xue, auxiliando 

em problemas de pele, musculares e circulatórios, entre outras. 

Também como propostas de tratamento foram utilizadas técnicas de Moxabustão e 

Ventosaterapia.  

Baseada na técnica provocada pela pressão negativa, a aplicação de ventosa em pontos de 

aplicação local e distantes, com o objetivo de promover o fluxo de sangue nos órgãos internos, 

buscando fortalecer Baço, Fígado e Rins. Levando-se em conta toda a sintomatologia do paciente 

fibromiálgico, a utilização deste recurso foi promover o fortalecimento de órgãos e vísceras, 

melhorando o estado geral do indivíduo, fortalecendo o Yuan Qi.   

A moxabustão, outra técnica chinesa antiga, baseada na aplicação de calor, onde a erva 

empregada, conhecida ocidentalmente como Artemísia Vulgaris com propriedades medicinais: 

“amarga, antianêmica, analgésica, antidiarreica, antiepilética, antiespasmódica, anti-hidrópica, anti-

inflamatória, antimalárica, antimicrobiana, antinevrálgica, antirreumática, antisséptica, calmante, 

carminativa, cicatrizante, depurativa, digestiva, emenagoga, estimulante, estomática, eupéptica, 

febrífuga, hepática, inseticida, reguladora da menstruação, repelente, sedativa, tônica e vermífuga.”  

http://www.ebramec.com.br/uploads/downloads/moxabust%C3%A3o_Xsimposio.pdf   

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Durante a anamnese, o Gua Sha utilizado na superfície da pele como estímulo na 

percepção do Qi e Sangue (Xue), identifica os principais canais que estão sob estagnação. O 

tratamento é bastante indicado amenizar problemas reumatológicos e de fadiga crônica através de 

seus efeitos benéficos relaxantes ao eliminar tensões e terapêuticos em alívio de dores. O uso das 

ventosas aplicado para regularizar o fluxo de Qi e Sangue (Xue), auxiliando para a eliminação de 

fatores patogênicos como Vento, Frio e Umidade, típicos em Síndrome Bi. O processo de 

moxabustão, neste caso, usado para aquecer e dispersar o frio, remover estagnação, promover a 

circulação de sangue e ainda tonificar e nutrir o Sangue (Xue), uma vez que a aplicação se dá em 

estímulo morno e quente, atuando sobre áreas afetadas, buscando o equilíbrio de suas funções. 

 

 

 

 

 

http://www.ebramec.com.br/uploads/downloads/moxabust%C3%A3o_Xsimposio.pdf
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1.7 Justificativa 

 

A escolha do tema despontou em função do interesse em conhecer melhor a patologia da 

Síndrome de Fibromialgia e a busca por um tratamento que possa amenizar parte dos sintomas que 

causam tantos incômodos ao paciente, ou seja, que estes possam apresentar um quadro de melhora 

geral. 

 A patologia é considerada pela Medicina Ocidental ainda uma doença recente e de difícil 

diagnóstico e sem cura, sendo que a grande maioria de acometidos pela doença procura a 

Acupuntura Sistêmica para o tratamento ou para o alívio de suas queixas principais, não sendo o 

foco, os recursos complementares à Medicina Chinesa.  

O estudo de caso baseado nos relatos de A.E., voluntária nesta pesquisa, corrobora para as 

informações iniciais levantadas sobre o assunto, sendo que a mesma já sofreu uma gama muito 

ampla de sintomas relacionados, estando inclusive afastada do trabalho à data das sessões em 

participou desta pesquisa. 

Anterior às sessões que deram origem a este trabalho a voluntária publicou em seu blog um 

relato do quadro que estava apresentando naquele momento e tudo o que a afligia. Transcrevo aqui 

este relato na íntegra sob o título “Nova crise”:  

 

“Estou afastada do trabalho há, mais ou menos, sete meses por depressão, pânico e mais 

recentemente, fibromialgia. O médico tem pedido minha readaptação sempre, o que é sempre 

recusado pela perícia médica da prefeitura de São Paulo. Descrevendo a atual crise: Crise de 

fibromialgia desde 15 ou 16/03, mas agravada depois de 21/03, após uma caminhada. Em 23/03 no 

treino com personal, a mesma me retirou do exercício por perceber meu esforço em continuar e 

perceber minha boca arroxeando. A pressão arterial não se alterou (12 por 8), palpitação sempre 

acelerada, mas ao deitar e descansar baixou para 85 bpm. De cama desde 2:00 da manhã até 22:00, 

levantei apenas para ir ao banheiro e comer umas duas vezes. Às 22:00 levantei para tomar banho e 

tomar um café com leite e torradas.- dor nas solas dos pés, principalmente na curva;- pés frios ou 

gelados;- corpo dolorido;- suor excessivo, principalmente nas costas, nuca e peito;- dor na cabeça;- 

sono excessivo;- desânimo;- cólica menstrual leve, mas normalmente não sinto cólicas;- intestino 

preso há duas semanas, mais ou menos, dores abdominais devido ao acúmulo de gases;- claro, muitos 

sonhos;- algumas câimbras, por exemplo, ao lavar um pé no chuveiro, deu câimbra na outra perna; ao 

me alongar após o treino na quinta; na cama dependendo da posição; Deitei novamente após à 01:00 

de domingo para segunda, ou seja, fiquei fora da cama por umas 3 horas,  suficiente para tomar o 

banho, comer e escrever este relato.”http://amigadefibra.blogspot.com.br/  

 

 

2. REFERENCIAL OU QUADRO TEÓRICO 

 

Qi e Sangue (Xue) precisam fluir livremente. Se um ou outro sofrer algum bloqueio, então, o 

indivíduo apresentará alguma dor, sensibilidade, parestesias e até limitações de movimento. Neste 

contexto, a Síndrome de Fibromialgia é considerada uma Síndrome Bi, uma vez que se caracteriza 

pela obstrução do Qi e do Sangue (Xue), quando o organismo é afetado pela invasão de fator 

http://amigadefibra.blogspot.com.br/
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patogênico: Vento, Frio e Umidade. É uma combinação da invasão de fatores causados por agentes 

patogênicos externos e também por uma fragilidade corporal do indivíduo, que também apresenta 

uma deficiência. Podem ser classificadas em Síndrome Bi migratório de Vento, Bi doloroso de Frio, 

Bi fixo de Umidade e Bi quente de Calor; ainda podem ser classificadas de acordo com os sintomas 

e com o local obstruído: Bi da pele, Bi do músculo, Bi do tendão, Bi dos vasos, Bi dos ossos. 

Cou Li (espaço entre pele e músculos) é o espaço onde o Qi Defensivo circula, por onde Qi e 

fluidos circulam favorecendo o pleno funcionamento da fisiologia da transpiração e mantendo a 

temperatura corporal equilibrada. Os fatores patogênicos citados anteriormente adentram 

primeiramente pela pele, depois Cou Li, para em seguida invadir os Canais de Conexão. Também 

invadem os Canais Musculares. 

 

“Na Fibromialgia, o principal sintoma indicando invasão de Vento nos músculos é dor 

errante que se move de um lugar para outro.”  

“A Umidade assentada no espaço entre pele e músculos (energeticamente corresponde à área 

própria do canal de Conexão) é vista com frequência na Síndrome de Fadiga Pós Viral e na 

fibromialgia” 

“O Frio externo causa dor e contração.” (MACIOCIA, 2010) 

 

 

A Umidade pode causar dor generalizada, sensação de peso nos membros, cefaleia, 

dificuldade de concentração, memória fraca e atordoamento na cabeça; Vento causa dor que se 

move de um local para outro; Frio causa dor intensa e mais localizada. Ainda a destacar que o 

estresse emocional causa raiva, medo, preocupação e tristeza. Outro fator preponderante é a dieta 

irregular causando excesso de alimentos gordurosos e excesso de trabalho afetando Baço, Fígado e 

Rim. 

Como na Síndrome da Fibromialgia pode haver combinação de padrões tanto de excesso 

quanto de deficiência as principais condições são: excesso de Umidade, Estagnação de Qi, 

Estagnação de Sangue, Deficiência do Qi do Baço, Deficiência do Yang do Baço e do Rim, 

Deficiência do Sangue do Fígado e Deficiência do Yin do Fígado e do Rim. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os materiais usados durante as sessões foram o Gua Sha, a Moxabustão e a 

Ventosaterapia, sendo o primeiro como método de diagnóstico, avaliando a estagnação de Qi e 

Sangue (Xue), principalmente no trajeto dos pontos Shu dorsais, mobilizando Qi e Sangue 

(Xue). 
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A Ventosaterapia foi aplicada pelo método de fogo, com o objetivo de aquecer o corpo da 

paciente, promovendo a dispersão do Frio nos Canais de Conexão, removendo estagnações e 

também fortalecendo – a. Outra característica da técnica é a de promover a circulação de Sangue 

(Xue), sendo aplicada na forma de repetição, estimulando os pontos. O uso das ventosas pode ainda 

tonificar o Qi, nutrir o Sangue (Xue), dispersar fator patogênico, nutrir e lubrificar articulações. As 

ventosas foram aplicadas com uma sucção média, usando como método de tonificação, mobilizando 

o Qi. Ainda também a Ventosaterapia também pode ser usada como método de diagnóstico,  

 

“Isso significa que os Canais e Colaterais tem uma função importante na determinação da vida e da 

morte, diferenciando todas as doenças e regulando a Deficiência e o Excesso. Este mesmo princípio é 

empregado para a chamada Diferenciação de Síndromes de acordo com os Canais e Colaterais que também 

pode ter informações obtidas através da aplicação da Ventosaterapia.” (SILVA FILHO, 2015) 

 

Aplicada nos pontos Shu dos rins, baço, fígado e coração, ou seja, Xinshu B15, ponto Shu do 

Coração, Ganshu B18, ponto Shu do fígado, Pishu B20, ponto Shu do baço e Shenshu B23, ponto 

Shu dos rins, todos com aplicação bilateral e no método fixo, buscando o livre fluxo de Qi e Xue. E 

a técnica de repetição trazendo relaxamento à voluntária.  

A aplicação de Moxabustão no intuito de aquecer o corpo, dispersar o Frio, aquecer os 

Canais e Colaterais, remover estagnações, recuperar o Yang debilitado, tonificar o Qi e nutrir o 

Sangue (Xue), dispersar fator patogênico e nutrir o Yin, estimulando pontos de acupuntura. Esta 

prática feita em suspensão e à uma distância do paciente a fim de que o calor proporcionado pelo 

bastão de Moxa seja confortável, ou seja, produz um aquecimento de intensidade média. As 

aplicações foram de cinco minutos nos acupontos definidos para o tratamento. 

 
“A literatura fala em um período de 03 e 05 minutos, alguns mencionando até 10 minutos, como 

regra para a prática desta modalidade de calor moderado, no entanto são as reações do paciente ao calor que 

devem guiar a duração do estímulo.” (SILVA FILHO, 2015) 

 

A moxabustão em bastão aplicada na paciente foi sempre no intuito de tonificar os pontos de 

acupuntura utilizados Shenmai (B62), Houxi ID3, Lieque P7, Zhaohai R6 e Dabao Ba21. O uso do 

Shenmai (B62) para expulsar vento, tranquilizar o Shen, aliviando dores em geral, em especial na 

coluna vertebral, além de tornozelo e calcanhar. Este ponto também na função de abrir e regular o 

Vaso Extraordinário Yang Qiao Mai, melhorando questões relacionadas ao sono. O ponto Houxi 

(ID3) também com o objetivo de expulsar vento beneficiando os sentidos, regulando o Vaso 

Extraordinário Du Mai, também tranquiliza o Shen e no alívio de dores nas articulações dos dedos, 

além de beneficiar coluna cervical, ombro, membros superiores, demais partes da coluna vertebral e 

dores de cabeça. Os pontos Lieque P7 e Zhaohai R6 usados com o objetivo de melhorar a alteração 

do sono, usados em tonificação. Ainda a combinação dos Vasos Yang Qiao Mai e Yin Qiao Mai 

usados para fortalecer a região dorsal. 
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“ID – 3 também expele Vento exterior sendo amplamente utilizado nos ataques exteriores de Vento 

– Frio ou Vento – Calor, sempre que houver sintomas pronunciados afetando o pescoço e a cabeça, tais como 

rigidez cervical, cefaleia occipital e lombalgia e dorsalgia.” (MACIOCIA, 2014) 

 

Portanto a combinação com Shenmai (B62) pode ser usado para tratar dores crônicas de toda 

a coluna.  Na sequência, o ponto Lieque (P7) para beneficiar coluna cervical, expulsar vento, abrir e 

regular o Vaso Extraordinário Ren Mai. O ponto Zhaohai (R6) para nutrir Yin, tranquilizar o Shen, 

indicado para problemas na articulação do tornozelo, sendo o principal ponto para o fortalecimento 

do Yin dos rins. E finalmente, o ponto Dabao (BA21), o Grande vaso Luo do baço, regula Qi e 

Sangue (Xue), estimula os vasos Luo, atuando por todas as partes do corpo, contribuindo para a 

melhora de fraqueza generalizada, indicado para problemas reumatológicos e em especial para a 

fibromialgia. Ainda relaxa a região do tórax. 

 

“O nome desse ponto é traduzido como “controle general”, uma vez que a palavra bao (que 

regularmente significaria “envolver”) tem aqui o seu significado de “controlar”, “erguer em si mesmo”. O 

nome se refere à ação de controle geral desse ponto em todos os canais de Conexão do Sangue.” 

(MACIOCIA, 2014) 

 

 A aplicação da Moxa em Dabao (Ba21) foi realizada bilateralmente. As aplicações foram 

semanais, durante três meses, sendo que ao final de cada aplicação a voluntária A.E. respondeu 

ao questionário FIQ-P(Questionário de Impacto da Fibromialgia). 

 

3.1 Resultados 

 

Como já relatado anteriormente, a Síndrome de Fibromialgia é uma condição crônica, da 

qual não se tem nenhum histórico de cura. Sabe – se que é possível amenizar os sintomas, o que 

inclui a prática de atividade física regular, acompanhamento médico, e terapias complementares. 

A paciente relata ter começado a sentir dores por volta do ano de 2007, para só em meados 

de 2012 ter recebido o diagnóstico: “Fibromialgia”. Ao ser apresentada ao FIQ-P(Questionário de 

Impacto da Fibromialgia) declarou que sua capacidade de realizar as tarefas elencadas no 

questionário eram de grande dificuldade de realização, diante da fadiga extenuante, o que ela 

afirmava ser o pior sintoma depois das dores, pois a tornavam incapaz de completar diversas 

atividades. Outra agravante era a dificuldade de dormir, estando seu relógio biológico afetado e 

alterado, sendo necessária medicação para dormir, e pela manhã, a sensação de um sono não 

reparador, a fadiga, o cansaço, a dificuldade em realizar suas atividades e o pior, a falta de 

condições para enfrentar o trabalho.  
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Atuando como professora de ensino fundamental e educação infantil, encontrava-se afastada 

do trabalho por não sentir – se em condições de realizar as atividades que competem a um 

professor, a sala de aula. Sem forças, deprimida. Aceitou participar deste projeto. Está em uma 

maratona de atividades, que possam amenizar os sintomas, em especial a fadiga.  

No primeiro atendimento relatou: dor crônica, fadiga, distúrbio do sono, humor depressivo, 

ansiedade, espasmos (com tremores), pigarro, enxaqueca, dores faciais, pés e mãos frios, dores que 

andam, constipação, halitose, irritabilidade, tristeza e preocupação. A paciente apresentava língua 

pálida, com leve e fina saburra no centro da língua e sem saburra nas laterais, mais seca ao centro e 

úmida nas laterais, com pulso esquerdo superficial na primeira posição, medial na segunda e 

profundo na terceira posição, lado direito com primeira e segundas posições medial e profunda na 

terceira posição. 

Iniciamos com duas sessões semanais. Primeiramente com a aplicação do Gua Sha, o que 

identificou alguma estagnação nos pontos Shu dorsais Ganshu (B18), Pishu (B20), Xinshu (B15) e 

Shenshu (B23). Em seguida, foi aplicada a técnica de Ventosaterapia de repetição sob pontos da 

coluna vertebral, buscando movimentar sangue na região.  

Como este método mantém curto período de sucção a cada aplicação da ventosa, ele tem a grande 

capacidade de mover e atrair o Qi e o Sangue para o local estimulado, mas não possibilita a dispersão deste 

Qi, por isso acaba sendo indicado como um método de tonificação.” (SILVA FILHO, 2015)  

 E para completar o tratamento, a aplicação da Moxa nos pontos Shenmai (B62), Houxi ID3, 

Lieque P7, Zhaohai R6 e Dabao Ba21. As técnicas foram empregadas no intuito de expulsar fatores 

patogênicos: Vento, Umidade e Frio, tonificação de Qi e Sangue (Xue). 

   

3.2 Análise do Questionário FIQ 

 

 Com a utilização do FIQ foi possível analisar as atividades de A.E. ao longo das sessões, as 

questões envolvem práticas corriqueiras do dia a dia, como ir às compras, cozinhar, arrumar a cama, 

lavar a louça, bem como manter relacionamento com os familiares e ainda procura avaliar quanto os 

sintomas interferiram no trabalho, no incômodo que as dores e a fadiga podem causar.  

No item 1 e 2, nas questões “Ir às compras?” e “ Tratar da roupa na máquina de lavar/secar”  

, A.E. afirmou que conseguiu quase sempre realizar a atividade em cerca de 60% das vezes em que 

se propôs. Na questão 3 “Cozinhar” registrou que quase sempre conseguiu cozinhar em cerca de 

70% das vezes. Na atividade de lavar a louça à mão” afirmou quase sempre para 80% das vezes. Já 

para a prática de “aspirar a casa” relatou que nunca para 100% das vezes. “Fazer as camas” 

registrou que 90% das vezes nunca conseguiu. “Andar vários quarteirões(200 a 500 metros)?” 

relatou que em 80% das vezes quase nunca conseguiu, 10% quase sempre e 10% quase nunca. Em 
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“Visitar a família ou amigos?” em 100% quase nunca conseguiu. Em “Tratar das plantas ou praticar 

o seu passatempo?”  registrou 90% quase nunca conseguiu e 10% quase sempre. Para a pergunta 

“Se deslocar, no seu próprio carro ou em transportes públicos?” A.E. registrou que 40% sempre 

consegue realizar a atividade, 50% quase sempre e 10% quase nunca. Para “Subir as escadas” A.E. 

relatou 90% quase sempre e 10% quase nunca. 

 Na segunda parte do questionário, a primeira questão “Na última semana, em quantos dias 

se sentiu bem, A.E. registrou nota 6, dentre as notas de 1 a 10, em 60% dos dias.  Na questão “Na 

última semana, quantos dias faltou ao trabalho e/ou realizou as tarefas domésticas, devido à 

fibromialgia?” , A. E. registrou nota 1, pois encontra-se afastada temporariamente do trabalho, em 

licença médica. O mesmo refere à questão posterior “Nos dias que trabalhou, quanto é que a sua 

doença – Fibromialgia – interferiu no seu trabalho. Na questão intensidade teve a sua dor?” 40% 

das vezes em torno de 4, embora tenham aparecido notas 5, 6 e 7. Na questão “Que cansaço 

sentiu?”  A.E. registrou na maioria das vezes nota 3, porém também há registro de nota 8. Para a 

questão “Como se sentiu quando se levantava de manhã?” A.E. 50% das vezes registrou nota 5, 

20% nota 3 e 20% nota 4. Para a pergunta “Que rigidez sentiu?” A.E. registrou em 70% das vezes 

nota 2 e 30% nota 3. Para o questionamento “Sentiu-se nervosa ou ansiosa?”  A.E. afirmou em 60% 

das vezes nota 5, sendo 20% nota 3 e 10% para as notas 1 e 4. Em “ Sentiu-se triste ou deprimida?” 

A.E registrou nota 3 e 2 em 30% para cada uma das notas, e 10% para nota 2, 5, 7 e 8.  

 

3.3 Conclusão 

 

 Na primeira sessão, fins de setembro, A.E. relata muitas dores e muita fadiga. Nas sessões 

seguintes relatou leve melhora na dor, porém muita fadiga, com enjoamento e “sem forças para se 

levantar”, registrou ainda sono ruim e dolorimento na coluna. Ao final do mês de outubro relatou 

melhora nas dores da coluna e uma leve melhora na fadiga, afirmou que “as dores que passeiam” 

não sentiu, com dificuldade para dormir. No mês de novembro continua com menos fadiga, sem as 

dores que passeiam, porém um pouco mais deprimida. Nas sessões seguintes permaneceu sem 

dores, com pouca fadiga e com menos tristeza. 

 Os recursos complementares à Medicina Chinesa mostraram resultados satisfatórios na 

melhora das dores difusas, “dores que passeiam”, segundo A.E. e consequentemente na fadiga e nas 

alterações de sono.  

 A Acupuntura apresenta diversas técnicas para tratamentos em geral, reequilibrando os 

pacientes, aliviando as dores crônicas, melhorando outros sintomas. O Gua Sha, as Ventosas e a 

Moxa mostraram – se positivos no tratamento da Síndrome de Fibromialgia, tendo em vista a 
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proposta deste trabalho é incluir tais recursos no intuito de promover a melhora da qualidade de 

vida em paciente fibromiálgico.  

 Não há aqui a pretensão de resultados altamente satisfatórios, pois é sabida a complexidade 

que a doença apresenta. E não há como negar que o paciente fibromiálgico necessita de uma 

abordagem multidisciplinar.   

 Este trabalho pode comprovar que as técnicas aqui utilizadas mostrou certa eficácia no 

tratamento de paciente fibromiálgico, porém, outros estudos e metodologias serão necessários, bem 

como métodos de avaliação destes tratamentos sob o olhar da Medicina Chinesa e o uso de seus 

recursos complementares.  . 

 

4. DEFINIÇÃO DE TERMOS E SIGLAS  

5.1 Lista de termos chineses 

Ba Gang – Oito princípios: exterior-interior, calor-frio, excesso-deficiência e yin-yang 

Cou Li – Espaço e textura (também espaço entre a pele e os músculos) 

Gua Sha – ferramenta terapêutica chinesa usada para raspar a pele. 

Luo – Pontos de conexão 

Wei Qi – Qi  Defensivo 

Ying Qi – Qi  Nutritivo 

Shen – Mente ou Espírito 

Shu – Pontos de transporte dorsais 

Síndrome Bi – Bloqueio na circulação de Qi e Xue nas articulações e músculos 

Xue – Sangue  

Yang Qiao Mai – Vaso extraordinário  

Yin Qiao Mai – Vaso Extraordinário 

Yuan Qi -  Qi Original    

Zang Fu – Órgãos e Vísceras 

 

5.2 Lista de abreviaturas e siglas 

 

AMA  - American Medical Association 

ACR - American College of Rheumatology  

Tender Points - Pontos dolorosos da Síndrome de Fibromialgia, áreas estabelecidas pelos 

critérios diagnósticos do ACR. 
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5.3 Lista de ilustrações 

 

Tabela 1 - Tabela 40.1 - Sintomas de fibromialgia baseados em várias séries de pacientes atendidos 

em clínicas de reumatologia. 

Tabela 2 - Tabela 15.1 Alterações mais frequentes observadas em 43 pacientes fibromiálgicos na 

consulta inicial. Serviço de Reumatologia do Hospital das Clínicas/UFMG. 

Tabela 3 - Tabela 15.1 Alterações mais frequentes observadas em 43 pacientes fibromiálgicos na 

consulta inicial. Serviço de Reumatologia do Hospital das Clínicas/UFMG. 

Figura 1 - Figura 1: Pontos sensíveis, MACIOCIA 2010. 

Figura 2 – Figura 2: Tender Points utilizados como critérios de classificação de fibromialgia 

segundo o Colégio Americano de Reumatologia (1990), CARVALHO 2008. 
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8.  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO I – DADOS DO FIQ (FIBROMYALGIA IMPACT QUESTIONNAIRE - 

Versão Portuguesa) 

 O FIQ – Fibromyalgia Impact Questionnaire é uma ferramenta utilizada em pesquisa clínica 

e de pesquisa que avalia a gravidade dos sintomas do paciente fibromiálgico. Ele mede o estado de 

saúde e a capacidade funcional do doente bem como avalia a progressão clínica e os resultados 

terapêuticos. A primeira parte do grupo de perguntas avalia a capacidade do paciente na execução 

das tarefas diárias e comuns, enquanto na segunda parte o paciente registra em número de dias em 

que o paciente sentiu-se bem  ou em que faltou ao trabalho. E por último o foco está na avaliação da 

capacidade de trabalho, na dor, na fadiga, no cansaço, na rigidez, ansiedade e depressão.  

 

 

 Na questão “Ir às compras?” a voluntária registrou 60% de suas respostas quase sempre e 

40% quase nunca para a atividade.  

 



23 
 

 O mesmo ocorre na questão “Tratar da roupa na máquina de lavar/secar?” a voluntária em 

60% das vezes quase sempre conseguiu, sendo 40% quase nunca para esta atividade. 

 

 Para a atividade “Cozinhar?” a voluntária A.E. registrou em 70% das vezes quase sempre, 

para 30% quase nunca. 

 

 

 Na questão “Lavar louça à mão?” a voluntária A.E.  registrou em 80% das vezes quase 

sempre e 20% quase nunca para a atividade. 
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 Na questão “Aspirar a casa?” a voluntária A.E. registrou 100% nunca para a atividade. A 

voluntária declarou ter uma secretária no lar, o que pode interferir nas respostas vinculadas à 

atividades mais pesadas da casa. 

 

 

 Na questão “Fazer as camas?” a voluntária A.E.  registrou 90% das vezes nunca e 10% 

quase sempre para a atividade. Como informado anteriormente, a voluntária declarou ter uma 

secretária no lar, o que pode interferir nas respostas vinculadas à atividades mais pesadas da casa. 
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 Na questão “Andar vários quarteirões (200 a 500 metros)?” a voluntária A.E.  registrou em 

suas respostas, 80%  quase nunca, 10% nunca e 10 % quase nunca para a atividade. A voluntária 

relatou ter dificuldade em realizar atividade física, praticante de natação e yoga. 

 

 

 Na questão “Visitar a família ou os amigos?” a voluntária A.E.  registrou 100% quase 

nunca para esta atividade. Um fator importante na vida do paciente fibromiálgico é a reclusão e até 

mesmo a falta de vontade de estar junto aos amigos e familiares, sendo muito comum o quadro 

depressivo no paciente fibromiálgico. 
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 Na questão “Tratar das plantas ou praticar o seu passatempo?” a voluntária A.E. registrou 

90% das vezes quase nunca e 10% quase sempre para a atividade. Como caraterística associada ao 

quadro geral, a depressão torna atividades de passatempo difíceis de serem realizadas pelo paciente 

fibromiálgico. 

 

 

 Na questão “Se deslocar, no seu próprio carro ou em transportes públicos?” a voluntária 

A.E. registrou 50% das vezes quase sempre, 40% sempre e 10% quase nunca para a atividade. 
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 Para a questão “Subir as escadas?” a voluntária A.E. registrou 90% das vezes quase sempre 

e 10% quase nunca. 

 

 Na questão “Na última semana, em quantos dias se sentiu bem?” a voluntária A.E.  atribuiu 

nota 5 em 60% das respostas, nota 3 e 4 em 20% das respostas respectivamente.  
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 Na questão  “Na última semana, quantos dias faltou ao trabalho e/ou não realizou as 

tarefas domésticas, devido à fibromialgia?” a voluntária A.E. atribuiu nota 10 para a não realização 

de todas as atividades e justificou a resposta por encontrar-se afastada de seu trabalho por licença 

médica. 
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 Na questão “Nos dias que trabalhou, quanto é que a sua doença – Fibromialgia – interferiu 

no seu trabalho?” a voluntária A.E. atribuiu nota 2 em 20% das respostas, nota 3 em 20% das 

respostas, nota 4 em 10% das respostas, nota 5 em 40% das respostas e nota 7 em 10% das 

respostas. No registro das respostas desta questão fica claro o quanto a doença – Síndrome de 

Fibromialgia interfere na  dinâmica e na vida diária e em especial, na qualidade do trabalho. 
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 Na questão “Que intensidade teve a sua dor?” a voluntária atribuiu nota 2 em 20% das 

respostas, nota 3 em 10% das respostas, nota 4 em 40% das respostas, nota 5 em 10% das respostas, 

bem como nota 6 e nota 7 em 10% das respostas respectivamente. A Síndrome de Fibromialgia é 

uma doença que apresenta um quadro de dor difusa, além de todos os outros sintomas, e o 

tratamento proposto foi o de obter a melhoria do quadro geral da sintomatologia, onde a dor é um 

dos elementos preponderantes. Pela atribuição das notas observa-se que a intensidade não é grande, 

porém, ela esta está sempre presente.  
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 Na questão “Que cansaço sentiu?” a voluntária A.E.  atribuiu nota 2 em 10% das respostas, 

nota 3 em 10% das respostas, nota 4 em 30% das respostas, nota 5 em 20% das respostas, nota 6 em 

10% das respostas e nota 8 em 20% das respostas. A voluntária tem como maior queixa a fadiga 

dentro de todos os sintomas presentes no seu dia a dia, estando ela muito presente.  
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Na questão “Como se sentiu quando se levantava de manhã?” a voluntária A.E.  atribuiu 

nota 3 em 20% das respostas, nota 4 em 20% das respostas, nota 5 em 50% das respostas e nota 6 

em 10% das respostas.  
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Na questão “Que rigidez sentiu?” a voluntária A.E.  atribuiu nota 2 para 70% das respostas 

e nota 3 para 30% das respostas. A rigidez é um sintoma que se apresenta pela manhã e melhora ao 

longo do dia. 

 

 

Na questão “Sentiu-se nervosa ou ansiosa?”  a voluntária A.E.  atribuiu nota 1 para 10% 

das respostas, nota 3 em 20% das respostas, nota 4 para 10% das respostas e nota 5 para 60% das 

respostas. Ansiedade/irritabilidade é outro sintoma presente na vida do paciente fibromiálgico, 

estando também vinculada ao quadro de dores e de fadiga, sono não-reparador e incômodos gerais 

que a doença apresenta. 
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Na questão “Sentiu-se triste ou deprimida?”  a voluntária  A.E. atribuiu nota 2 em 10% das 

respostas, nota 3 em 30% das respostas, nota 4 em 30% das respostas, nota 5 em 10% das respostas, 

nota 7 e nota 8 em 10% das respostas respectivamente. Como citado anteriormente, a tristeza e/ou 

depressão estão vinculadas aos sintomas incômodos que a doença apresenta. 
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