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RESUMO 

 

OBJETIVO: analisar o impacto da fibromialgia sobre os sinais e sintomas 

climatéricos, qualidade de vida, função sexual em mulheres na fase do climatério. 

MÉTODOS: Foi realizado estudo observacional analítico de corte transversal, 

envolvendo 161 mulheres na fase do climatério.  As participantes foram divididas em 

dois grupos: grupo sem fibromialgia (83) e grupo com fibromialgia (78). As variáveis 

investigadas foram: Qualidade de vida medida através do questionário UQOL (Utian 

Quality of Life), Função sexual analisada através do questionário Quociente Sexual - 

versão feminina (QS-F) e sinais e sintomas climatéricos avaliados pelo Índice 

menopausal de Blatt & Kupperman (IMBK). No estudo estatístico, foi realizada 

análise inferencial através do método de modelos lineares generalizados. Para 

análise do UQOL e seus domínios assim como o QS-F e IMBK, foi utilizado uma 

função de ligação linear de Log Poisson com exposição de contrastes para os níveis 

dos fatores de exposição. O nível de significância adotado foi de 5%. 

RESULTADOS: No grupo fibromialgia foram observados escores significativamente 

inferiores para o domínio ocupacional UQOL (p 0,01) e UQOL total (p = 0,02), em 

comparação ao grupo sem fibromialgia. O grupo de mulheres com fibromialgia 

apresentou escores superiores em relação à intensidade dos sinais e sintomas 

climatéricos (p ˂0,01) e escores inferiores na avaliação da função sexual pelo QS-F 

(p = 0,01), quando comparado ao grupo sem fibromialgia. As mulheres mais jovens, 

com trabalhos extra domicílio, maior renda e maior grau de escolaridade 

apresentaram melhores escores na qualidade de vida em todos os domínios. Quanto 

aos sinais e sintomas climatéricos, a renda mais alta e maior tempo de escolaridade 

exerceram associação direta com sinais e sintomas mais leves, entretanto, quanto 

mais jovens, maior relação com sintomatologia mais intensa. Em relação à função 

sexual, melhores escores estiveram associados com idade entre 45 a 49 anos e 

trabalho extra domicílio. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos no presente estudo 

permitem concluir que o diagnóstico de fibromialgia na fase do climatério apresenta-

se como influência negativa no domínio ocupação da qualidade de vida, sinais e 

sintomas climatéricos e função sexual, sendo esta associação influenciada 

significativamente por diversos fatores sócio demográficos. 

 

Palavras chave: Fibromialgia, qualidade de vida, sexualidade e climatério. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O climatério é definido como o período de transição da fase reprodutiva para 

a não reprodutiva, sendo marcado do ponto de vista fisiológico por um estado 

progressivo de deterioração da função ovariana e consequente hipoestrogenismo. 

Tem seu início por volta dos 40 anos, estendendo-se até os 65 anos, sendo 

frequentemente acompanhado por sinais e sintomas característicos e por 

dificuldades nos aspectos emocional e social que afetam negativamente a qualidade 

de vida e repercutem na função sexual1-4.  

Atualmente, na maior parte do mundo e no Brasil, as pessoas de ambos os 

sexos estão vivendo mais. Entretanto, a expectativa de vida das mulheres ultrapassa 

a dos homens, daí ser expressivo o aumento de mulheres vivenciando o climatério, 

que adquire um significado cada vez maior5.  

As mulheres na fase do climatério apresentam, com o passar do tempo, um 

aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, exigindo um olhar 

mais atento dos profissionais de saúde para esse grupo populacional, tornando 

necessária a prevenção de doenças que ocorrem com o avanço da idade6, 7.   

As semelhanças dos sintomas entre a fibromialgia (FM) e o climatério e a 

elevada frequência de pacientes com esse diagnóstico, emerge como um importante 

grupo a ser investigado. Estudos8, 9 têm relatado que 80 a 90% dos diagnósticos de 

FM ocorrem na população feminina e que as mulheres apresentam 

significativamente mais sintomas do que os homens10. Considerando que a maior 

prevalência da doença se dá entre 50 a 65 anos de idade 11,12, fase que coincide 

com o período do climatério, alguns sinais e sintomas da FM podem frequentemente 

ser confundidos com aqueles relacionados à síndrome climatérica, justificando ainda 

mais a importância de se estudar essa associação. 

Os distúrbios hormonais do climatério podem estar diretamente envolvidos na 

gênese de sintomas associados à fibromialgia em mulheres de meia idade13. No 

entanto, por haver mulheres com fibromialgia não inseridas na fase do climatério é 

notório que o déficit hormonal não é o único mecanismo fisiopatológico envolvido na 

etiopatogênese desta doença 13,14.   

A mulher com diagnóstico de FM é vista, atualmente, como uma condição 

comumente observada na prática clínica diária e uma das principais causas de 
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consultas médicas ligadas ao sistema musculoesquelético; os pacientes com FM 

consomem enormes quantidades de recursos financeiros na área da saúde pública 

ou privada, tanto para tratamento como para investigação diagnóstica devido à 

grande variedade de queixas clínicas da doença15. 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

 

Embora a fibromialgia quase sempre atrelada a transtornos emocionais e 

psíquicos16, quando associada ao climatério, envolve um processo complexo de 

mudanças emocionais e corporais, estando sob influência de múltiplos fatores, como 

alterações hormonais, história de vida pessoal e familiar, ambiente, cultura, 

costumes e particularidades pessoais17.  

Tais fatores repercutem de modo diferente em cada mulher, com interferência 

direta nos seus sentimentos e na sua qualidade de vida17, fato este que assemelha, 

muitas vezes, a sintomatologia do climatério como sendo parte da fibromialgia18. 

A literatura ainda é carente de evidências advindas de estudos que se 

preocuparam em analisar e comparar a associação do climatério com a fibromialgia, 

assim como alguns aspectos relacionados, como é o caso dos sinais e sintomas 

climatéricos, qualidade de vida e função sexual e a correlação destas variáveis com 

os dados sócio demográficos. 

Diante do exposto foram assumidas as seguintes hipóteses de estudo: 

H0: Não existe diferença na qualidade de vida, função sexual e sinais e 

sintomas climatéricos nas mulheres com e sem fibromialgia na fase do climatério. 

H1: Existe diferença na qualidade de vida, função sexual e sinais e sintomas 

climatéricos nas mulheres com e sem fibromialgia na fase do climatério. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

  

Analisar o impacto da fibromialgia sobre os sinais e sintomas climatéricos, 

qualidade de vida e função sexual. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Comparar alterações na avaliação da qualidade de vida, função sexual e 

sinais e sintomas climatéricos entre mulheres com e sem fibromialgia. 

Avaliar a influência das variáveis ocupação, renda e escolaridade em relação 

à avaliação da função sexual, qualidade de vida e sinais e sintomas climatéricos.  
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo apresenta característica de estudo observacional analítico do tipo 

transversal. 

 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população da pesquisa foi de mulheres no período do climatério, com idade 

compreendida entre 41 e 65 anos, moradoras do município de Natal no Rio Grande 

do Norte, com e sem diagnóstico de fibromialgia, sem distinção de raça, etnia e 

religião, atendidas nos ambulatórios de assistência ao climatério do Centro de 

Saúde Reprodutiva Leide Morais, Maternidade Escola Januário Cicco, setor de 

Reumatologia do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) e Clínica Integrada da Saúde (CIS) da Universidade 

Potiguar, em Natal/RN.  

 No total, o estudo englobou uma amostra de 161 mulheres na fase do 

climatério, divididas em dois grupos: grupo com diagnóstico de fibromialgia (n=78) e 

grupo sem diagnóstico de fibromialgia (n=83).  

 

4.2.1 Critérios de inclusão da amostra 

 

Foram considerados como critérios de inclusão no grupo fibromialgia (FM): (a) 

possuir diagnóstico de FM estabelecido por médico reumatologista, de acordo com 

critérios do American College of Rheumatology (ACR) 19; (b) ter capacidade cognitiva 

de entender o intuito da pesquisa e de responder aos questionários; (c) não estar 

realizando qualquer tratamento específico para fibromialgia ou climatério, há pelo 

menos um mês da inclusão no estudo. Para o grupo controle (C) foram obedecidos 

todos os critérios de inclusão citados, excluindo-se o diagnóstico de FM. 
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4.2.2 Critérios de exclusão da amostra 

 

Os critérios de exclusão para ambos os grupos foram: (a) presença de 

limitações físicas e/ou orgânicas; (b) história prévia de ooforectomia; (c) portadoras 

de doenças difusas do tecido conjuntivo, dor pélvica crônica e síndrome do cólon 

irritável.  

 

4.2.3 Cálculo da amostra 

 

Pelo fato do desenho do estudo envolver estimativas de frequência e médias 

de escores, foram utilizadas técnicas de amostragens com procedimentos 

estatísticos, adotando alfa de 5% e poder estatístico de 80%, o que resultou num 

tamanho amostral de 70 mulheres por grupo. Considerando a ocorrência de recusas 

e perdas, optou-se por aumentar a estimativa encontrada para dar margem de 

segurança. 

 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Potiguar, sob o número de protocolo 250/2010 e número do CAAE 

0252.0.052.000-10 (ANEXO I). Todas as participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APENDICE I), conforme as normas do 

Conselho Nacional de Saúde, resolução 196/1996. A pesquisa foi conduzida de 

acordo com a Declaração de Helsinque revisada em 2008. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS 

  

4.4.1 Avaliação clínica 

 

As voluntárias foram submetidas a avaliações por meio da aplicação de 

questionários, conduzidas por avaliadores previamente treinados na aplicação dos 

instrumentos de pesquisa, de forma individual e em local reservado. As avaliações 

foram cegas, ou seja, o pesquisador responsável pela aplicação dos questionários 

desconhecia se a paciente pertencia ao grupo com ou sem fibromialgia. A coleta de 
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dados incluiu um questionário semiestruturado para avaliação das características 

demográficas (idade, anos de estudo, ocupação, renda familiar e estado civil), além 

de instrumentos validados para mensuração da qualidade de vida específica no 

climatério, gravidade dos sinais e sintomas climatéricos e função sexual.  

   

4.5 MATERIAIS E INSTRUMENTOS DE COLETA  

 

Os materiais e instrumentos de coletas foram:  

 Ficha de avaliação de dados sócio demográficos; 

 Questionários específicos de qualidade de vida, sinais e sintomas 

climatéricos e função sexual. 

 

4.5.1 Qualidade de Vida 

  

A qualidade de vida foi avaliada utilizando-se o questionário Utian Quality of 

Life (UQOL) (ANEXO II), traduzido e validado no Brasil por Galvão et al (2007)20, o 

qual demonstra ser um instrumento útil para quantificar uma avaliação subjetiva de 

qualidade de vida e bem-estar em mulheres na peri e pós-menopausa. O 

instrumento contém 23 perguntas que compreendem quatro domínios distintos de 

qualidade de vida, a saber: ocupacional, saúde, sexual e emocional. Cada pergunta 

do UQOL é respondida através de uma escala tipo Likert que varia de 1 a 5, em que 

os valores máximos e mínimos variam em cada domínio e quanto maior o escore 

atribuído, melhor será a qualidade de vida, a saber: domínio ocupação varia de 13 a 

35, saúde de 11 a 31, emocional de 12 a 28 e sexual de 0 a 15.   

 

4.5.2 Sinais e Sintomas Climatéricos 

  

A intensidade dos sinais e sintomas climatéricos foi mensurada pelo Índice 

Menopausal de Blatt-Kupperman (IMBK)21 (ANEXO III), instrumento largamente 

empregado tanto na prática clínica quanto em pesquisas para monitorar os efeitos 

dos diversos tratamentos utilizados na fase do climatério, demonstrando alto poder 

de fidedignidade teste- reteste. É composto por 11 sintomas (ondas de calor, 

parestesia, insônia, nervosismo, depressão, fadiga, artralgia/mialgia, cefaleia, 

palpitação e zumbido no ouvido) para os quais a paciente atribui pontuações 
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conforme a intensidade de cada sintoma (0 - não apresenta o sintoma, 1 - leve, 2 - 

moderada e 3 - acentuada). O escore final é estabelecido pela soma das respectivas 

graduações dos sintomas supracitados, após multiplicação por fatores de conversão, 

com o objetivo de mensurar quantitativamente a intensidade da sintomatologia 

climatérica. 

 

4.5.3 Função Sexual 

 

A função sexual das participantes foi avaliada por meio do questionário do 

Quociente Sexual - versão feminina (QS-F) (ANEXO IV), validado na língua 

portuguesa por Abdo (2006)22, com perguntas sobre vários domínios da atividade 

sexual da mulher (desejo, excitação, orgasmo e seus respectivos correlatos 

psicofísicos) pontuados de 0 a 100, em que quanto mais próximo de 100, melhor é a 

função sexual.  

 

4.6 ANÁLISES DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados no SPSS®, Inc. IBM®, versão 20.0, e adotando-

se nível de significância de 5%.   

As variáveis foram descritas na forma de porcentagem para as variáveis 

qualitativas e em média e desvio padrão para as variáveis quantitativas. 

Classificamos como variáveis desfecho o UQOL total, UQOL sexo, UQOL 

emocional, UQOL ocupação, UQOL saúde e QS-F que são variáveis quantitativas. O 

IMBK (leve, moderado e severo) classificadas como variáveis ordinais. As variáveis 

explicativas constaram de: grupo (climatério e fibromialgia), ocupação (do lar e 

trabalha fora), renda em salários mínimos (SM) (0-1 SM, 2-4 SM e >5 SM) e 

escolaridade em anos de estudo (0-4 anos, 5-9 anos, 10-13 anos e >14 anos).  

Para análise inferencial foi utilizado o método de modelos lineares 

generalizados. Quando o desfecho era quantitativo, UQOL e seus domínios assim 

como o QS-F, utilizamos uma função de ligação linear de Log de Poisson com 

exposição de contrastes para os níveis dos fatores de exposição e diferença de 

médias das interações entre grupo. Nas situações de desfecho qualitativo, por 

exemplo o IMBK, foi usado modelo ordinal e binário como função ligante. Nestes 

estimou-se a razão de prevalência bruta e ajustada como medida de associação 
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entre exposição e desfecho, através de parâmetro exponencial do coeficiente B e 

seu intervalo de confiança. 
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5 ARTIGOS PRODUZIDOS 

 

Como produção científica diretamente relacionada ao projeto de Mestrado, 

anexamos os seguintes artigos: 

 

5.1 ARTIGO 1 

 

O artigo IMPACTO DA FIBROMIALGIA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA E 

FUNÇÃO SEXUAL EM MULHERES NO CLIMATÉRIO, submetido para publicação 

na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que possui fator de impacto  

0.4471 e Qualis B3 da Capes para Medicina II.  
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Impacto da Fibromialgia sobre a qualidade de vida e função sexual em 

mulheres no climatério. 

 

Fibromyalgia Impact on quality of life, sexual function woman during the climacteric.    

 

RESUMO 

OBJETIVO: analisar o impacto da fibromialgia sobre os sinais e sintomas 

climatéricos, qualidade de vida e função sexual em mulheres na fase do climatério. 

MÉTODOS: Foi realizado um estudo transversal, no período de junho de 2010 a 

julho de 2013, envolvendo 161 mulheres na fase do climatério. As participantes 

foram divididas em dois grupos: grupo sem fibromialgia (83) e grupo com fibromialgia 

(78). As variáveis analisadas foram: qualidade de vida através do Utian Quality of 

Life (UQOL), função sexual pelo questionário do Quociente Sexual - versão feminina 

(QS-F) e sinais e sintomas climatéricos avaliados pelo Índice Menopausal de Blatt-

Kupperman (IMBK). Na análise estatística, foi realizada análise inferencial através 

do método de modelos lineares generalizados. Para análise do UQOL e seus 

domínios assim como o QS-F e IMBK, foi utilizado uma função de ligação linear de 

Log Poisson com exposição de contrastes para os níveis dos fatores de exposição. 

Os dados foram analisados no SPSS®,versão 20.0, adotando-se nível de 

significância de 5%. RESULTADOS: Foi observada diferença estatisticamente 

significante no domínio UQOL (p < 0,01) e UQOL total (p = 0,02) entre os grupos, 

tendo o grupo fibromialgia escores significativamente inferiores ao do grupo sem 

fibromialgia (p = 0,01). Ao analisar a gravidade dos sinais e sintomas climatéricos 

através do IMBK, observa-se que houve diferença estatisticamente significante entre 

os grupos (p ˂0,01), em que o grupo sem fibromialgia apresenta menor gravidade 

dos sinais e sintomas. Na avaliação da função sexual, observa-se que o grupo 

fibromialgia apresenta escores significativamente inferiores ao do grupo sem 

fibromialgia (p = 0,01). CONCLUSÃO: Diante dos resultados obtidos no presente 

estudo, conclui-se que a fibromialgia na fase do climatério exerce impacto negativo 

no domínio ocupação da qualidade de vida, sinais e sintomas climatéricos e função 

sexual. 

Palavras chave: Fibromialgia, qualidade de vida, sexualidade e climatério. 
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INTRODUÇÃO 

 

O climatério é definido como o período de transição da fase reprodutiva para 

não reprodutiva, sendo caracterizado por um estado de hipoestrogenismo 

progressivo. Tem início por volta dos 40 anos estendendo-se até os 65 anos, sendo 

frequentemente acompanhado por sinais e sintomas característicos e por 

dificuldades nos aspectos emocional e social que afetam negativamente a qualidade 

de vida e repercutem na função sexual1-4.  

Atualmente, na maior parte do mundo e no Brasil, as pessoas de ambos os 

sexos estão vivendo mais. Entretanto, a expectativa de vida das mulheres ultrapassa 

a dos homens, daí ser expressivo o aumento de mulheres vivenciando o climatério, 

o que adquire um significado cada vez maior5. As mulheres na fase do climatério 

apresentam, com o passar do tempo, um aumento da prevalência de doenças 

crônicas não transmissíveis, exigindo um olhar mais atento dos profissionais de 

saúde para esse grupo populacional, tornando necessária a prevenção de doenças 

que ocorrem com o avanço da idade6, 7.   

As semelhanças dos sintomas entre a fibromialgia (FM) e o climatério e a 

elevada frequência de pacientes com esse diagnóstico, emerge como um importante 

grupo a ser investigado. Estudos8, 9 têm relatado que 80 a 90% dos diagnósticos de 

FM ocorrem na população feminina e que as mulheres apresentam 

significativamente mais sintomas do que os homens10. Adicionalmente, 

considerando que a maior prevalência da doença se dá entre 50 a 65 anos de idade 

11,12, fase que coincide com o período do climatério, alguns sinais e sintomas da FM 

podem frequentemente ser confundidos com aqueles relacionados à síndrome 

climatérica.  

A literatura ainda é deficiente de evidências advindas de estudos que se 

preocuparam em analisar e comparar a associação do climatério com a FM, assim 

como alguns aspectos relacionados, como é o caso dos sinais e sintomas 

climatéricos, qualidade de vida e função sexual. Diante do exposto o presente 

estudo propôs analisar o impacto da fibromialgia sobre os sinais e sintomas 

climatéricos, qualidade de vida e função sexual. 
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PACIENTES E MÉTODOS 

 

Foi realizado um estudo transversal, envolvendo 161 mulheres na fase do 

climatério, com idade compreendida entre 41 e 65 anos, moradoras do município de 

Natal no Rio Grande do Norte, com e sem diagnóstico de fibromialgia, sem distinção 

de raça, etnia e religião, atendidas nos ambulatórios de assistência ao climatério do 

Centro de Saúde Reprodutiva Leide Morais, Maternidade Escola Januário Cicco, 

setor de Reumatologia do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Clínica Integrada da Saúde (CIS) da 

Universidade Potiguar, em Natal/RN.  

O projeto foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Potiguar, sob o número de protocolo 250/2010 e número do CAAE 

0252.0.052.000-10. Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), conforme as normas do Conselho Nacional de Saúde, 

Resolução 196/1996. 

Pelo fato do desenho do estudo envolver estimativas de frequência e médias 

de escores, foram utilizadas técnicas de amostragens com procedimentos 

estatísticos, adotando alfa de 5% e poder estatístico de 80%, o que resultou num 

tamanho amostral de 70 mulheres por grupo. Considerando a ocorrência de recusas 

e perdas, optou-se por aumentar a estimativa encontrada para dar margem de 

segurança. 

Todas as voluntárias estavam na fase do climatério e foram divididas em 2 

grupos: grupo com fibromialgia (n=78) e, grupo sem fibromialgia (n=83). Foram 

considerados como critérios de inclusão no grupo fibromialgia (FM): (a) possuir 

diagnóstico de FM estabelecido por médico reumatologista, de acordo com critérios 

do American College of Rheumatology (ACR) 13; (b) capacidade cognitiva de 

entender o intuito da pesquisa e de responder aos questionários; (c) não estar 

realizando há menos um mês tratamento específico para fibromialgia ou climatério. 

Para o grupo controle (C) foram obedecidos todos os critérios de inclusão citados, 

excluindo-se o diagnóstico de FM. Como critérios de exclusão para ambos os grupos 

destacam-se: (a) presença de limitações físicas e/ou orgânicas; (b) história prévia de 

ooforectomia; (c) portadoras de doenças difusas do tecido conjuntivo, dor pélvica 

crônica e síndrome do cólon irritável.  
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As voluntárias foram submetidas a avaliações, por meio da aplicação de 

questionários por avaliadores previamente treinados na aplicação dos instrumentos 

de pesquisa, de forma individual e em local reservado. As avaliações foram cegas. A 

coleta de dados constou de um questionário semiestruturado para avaliação das 

características demográficas (idade, anos de estudo, ocupação, renda familiar e 

estado civil), além de instrumentos validados para mensuração da qualidade de vida 

específica no climatério, gravidade dos sinais e sintomas climatéricos e função 

sexual.  

A qualidade de vida foi avaliada através do Utian Quality of Life (UQOL), 

questionário traduzido e validado para população brasileira por Galvão et al (2007)14, 

o qual demonstra ser um instrumento útil para quantificar uma avaliação subjetiva de 

qualidade de vida e bem-estar em mulheres na peri e pós-menopausa. O 

instrumento contém 23 perguntas que compreendem quatro domínios: ocupacional, 

saúde, sexual e emocional. Cada pergunta do UQOL é respondida através de uma 

escala tipo Likert que varia de 1 a 5, em que os valores máximos e mínimos variam 

em cada domínio e quanto maior o escore atribuído, melhor será a qualidade de 

vida, a saber: Domínio ocupação varia de 13 a 35, saúde de 11 a 31, emocional de 

12 a 28 e sexual de 0 a 15. 

A intensidade dos sinais e sintomas climatéricos foi mensurada pelo Índice 

Menopausal de Blatt-Kupperman (IMBK) 15, instrumento largamente empregado 

tanto na prática clínica quanto em pesquisas para monitorar os efeitos dos diversos 

tratamentos utilizados na fase do climatério, demonstrando alto poder de 

fidedignidade do teste- reteste. É composto por 11 sintomas, para os quais a 

paciente atribui pontuações conforme a intensidade de cada sintoma (0 - não 

apresenta o sintoma, 1 - leve, 2 - moderada e 3 - acentuada). O escore final é 

estabelecido pela soma das respectivas graduações dos sintomas, após 

multiplicação por fatores de conversão, com o objetivo de mensurar 

quantitativamente a intensidade da sintomatologia climatérica. 

A função sexual das participantes foi avaliada por meio do questionário do 

Quociente Sexual - versão feminina (QS-F), construído e validado na língua 

portuguesa por Abdo (2006)16, com perguntas sobre vários domínios da atividade 

sexual da mulher (desejo, excitação, orgasmo e seus respectivos correlatos 

psicofísicos) pontuados de 0 a 100, em que quanto mais próximo de 100, melhor é a 

função sexual.  
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As variáveis foram descritas na forma de porcentagem para as variáveis 

qualitativas e em média e desvio padrão para as variáveis quantitativas. 

Classificamos como variáveis desfecho o UQOL total, UQOL sexo, UQOL 

emocional, UQOL ocupação, UQOL saúde e QS-F que são variáveis quantitativas. O 

IMBK (leve, moderado e severo) classificadas como variáveis ordinais. As variáveis 

explicativas consideradas foram: grupo (climatério e fibromialgia), ocupação (do lar e 

trabalhar fora), renda em salários mínimos (SM) (0-1 SM, 2-4 SM e >5 SM) e 

escolaridade em anos de estudo (0-4 anos, 5-9 anos, 10-13 anos e >14 anos).  

Para análise inferencial foi utilizado o método de modelos lineares 

generalizados. Quando o desfecho era quantitativo, UQOL e seus domínios assim 

como o QS-F, utilizamos uma função de ligação linear de Log de Poisson com 

exposição de contrastes para os níveis dos fatores de exposição e diferença de 

médias das interações entre grupo. Nas situações de desfecho qualitativo, IMBK, foi 

usada modelo ordinal e binário como função ligante, respectivamente. Nestes 

estimou-se a razão de prevalência bruta e ajustada como medida de associação 

entre exposição e desfecho através de parâmetros exponencial do coeficiente B e 

seu intervalo de confiança. Os dados foram analisados no SPSS®, Inc. IBM®, 

versão 20.0, e adotando-se nível de significância de 5%.   

 

RESULTADOS 

 

Um total de 161 mulheres participou do estudo, das quais 78 faziam parte do 

grupo fibromialgia e 83 do grupo sem fibromialgia. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos quanto os dados demográficos 

(p>0,05). As participantes apresentaram idade média de 53 (±5,95) anos, variando 

entre 41 e 65 anos. Em relação às variáveis ocupação e renda, não houve diferença 

entre os grupos (p >0,05) e nesta amostra, em geral, as mulheres tinham 

escolaridade média de 10,18 (±4,59) anos, sendo 86 (53,4%) trabalhadoras do lar, 

103 (64,0%) possuíam companheiro e 76 (47,2%) recebiam entre 2 e 4 salários 

mínimos, 62 (74,7%) participantes possuíam parceiro fixo, 43 (51,8%) possuíam 

trabalho extra lar e renda entre 2 a 4 salários.  

Em relação aos domínios de qualidade de vida foi observada diferença 

estatisticamente significante no domínio ocupacional do UQOL (p 0,01) e no UQOL 



28 
 

 

total (p = 0,02), tendo o grupo fibromialgia apresentado valores inferiores aos do 

grupo sem fibromialgia (Tabela 1) 

Quanto à intensidade dos sinais e sintomas climatéricos observa-se na tabela 

1 que houve diferença estatisticamente significante entre os grupos (p ˂0,01). Nessa 

variável, as participantes do grupo fibromialgia apresentaram maior associação com 

progressão para um quadro severo (RP=23,50), em relação às pacientes do grupo 

sem fibromialgia. 

Na avaliação da função sexual através do QS-F, observa-se na tabela 1 que, 

na análise intergrupo, foi evidenciado que o grupo fibromialgia apresenta escores 

significativamente inferiores ao do grupo sem fibromialgia (p = 0,01). 

Quando realizado análise em relação à idade, escolaridade, ocupação e 

estado civil, no UQOL-Total, as participantes com 45-49 anos apresentaram maiores 

escores que as de 60 anos ou mais (66,04 vs 58,62; p=0,04). A ocupação parece 

contribuir na melhora da qualidade de vida no UQOL-total, pois os valores 

apresentados demonstram que as mulheres que trabalham fora possuem maiores 

escores em relação aquelas com ocupação exclusiva no lar (63,68 vs 58,47; 

p=0,01). A renda também exerceu influência no escore UQOL-total (p<0,001), de 

modo que houve distinção entre quem ganha mais de 5 SM e 2-4 SM (67,08 vs 

57,73; p<0,001) e entre 5 SM e até 1 SM (67,08 vs 58,43; p<0,001). Entretanto, a 

escolaridade não revelou interferência no UQOL-total (p>0,05). 

Em relação ao domínio emocional do UQOL, apenas a ocupação evidenciou 

influência, pois as que trabalham fora obtiveram maiores escores (16,65 vs 14,11; 

p=0,001). No domínio ocupação do UQOL, as mulheres com trabalhos extra lar 

apresentaram escores superiores quando comparadas as do lar (23,42 vs 20,34; 

p=0,003), assim como a renda (p<0,001) pois nas mulheres com renda acima de 

5SM (25,17) foi observado escores superiores, seguidos pelo 2-4SM (25,17 vs 

20,38).  

No domínio saúde do UQOL, a renda continua exercendo influência, com 

distinção entre quem ganha 5SM e 2-4 SM (18,30 vs 14,67; p=0,001). Neste mesmo 

domínio, as mulheres com idade de 45-49 anos possuem maiores escores que as de 

60 anos ou mais (18,34 vs 15,09; p=0,03) e 50-59 anos (18,58 vs 15,34; p=0,04).  

No domínio sexo, apenas a idade contribuiu (p=0,01). As mulheres de 50-59 

anos apresentaram maior escore em relação às de 60 anos ou mais (8,61 vs 7,53; 

p<0,01) e 45-49 anos (8,61 vs 6,79; p=0,02).   
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Também foi encontrado associação de dados sociodemográficos com a 

classificação do IMBK. Verificamos que à medida que a renda reduz, as mulheres 

apresentam severidade nos sinais e sintomas avaliados pelo IMBK. Mulheres com 

renda entre 0-1 SM estão quase 7 vezes (RP=6,61) mais associadas com a 

passagem do grau leve/moderado para o severo, já as que ganham entre 2-4 SM 

estão cerca de 4 vezes associadas (RP=4,38). Mulheres na fase inicial do climatério 

possuem maior associação com o nível severo de sintomatologia (RP=6,37 e 

RP=5,72) quando comparadas às mulheres com mais de 60 anos.  

A idade apresentou influência sobre os valores do QS-F (p<0,001), pois 

mulheres na faixa etária de 45-49 anos possuem escores mais elevados quando 

comparadas com aquelas nas faixas etárias de 60 anos ou mais (52,60 vs 32,60, 

respectivamente; p<0,001) e 50-59 anos (52,60 vs 38,28, respectivamente; p<0,01). 

Percebe-se também que aquelas que trabalham fora tiveram maiores valores de QS-

F do que as do lar (45,52 vs 36,88, respectivamente; p<0,01). Já a escolaridade e a 

renda não revelaram influência sobre o QS-F (p>0,05).   

 

DISCUSSÃO 

 

O presente estudo demonstra que as mulheres na fase do climatério com 

diagnóstico de fibromialgia (FM) apresentam valores inferiores em todas as variáveis 

analisadas, com diferenças estatisticamente significativas em relação ao domínio 

ocupação da qualidade de vida, à gravidade dos sinais e sintomas climatéricos e à 

função sexual, quando comparadas com mulheres sem fibromialgia. 

Fibromialgia (FM) é uma condição comumente observada na prática clínica 

diária e uma das principais causas de consultas médicas ligadas ao sistema 

musculoesquelético; os pacientes com FM consomem enormes quantidades de 

recursos financeiros na área da saúde pública ou privada, tanto para tratamento 

como para investigação diagnóstica devido à variedade de queixas clínicas da 

doença17. 

A literatura aponta a prevalência da FM na população com valores entre 0,66 

e 4,4%, sendo mais prevalente em mulheres do que em homens, especialmente na 

faixa etária entre 35 a 60 anos. Estudos mais recentes observaram a semelhança 

sintomática e epidemiológica entre FM e climatério, levando-os alguns autores a 

sugerir que a fibromialgia faz parte da síndrome climatérica e propondo avaliar mais 
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detalhadamente essa associação e influencia da doença na fase do climatério, bem 

como eficácia de terapêuticas direcionadas18-25. 

As mulheres na fase do climatério vivenciam interferências externas em suas 

atividades, uma vez que os sintomas apresentados e vivenciados no cotidiano 

interferem de maneira negativa no desempenho das atividades do trabalho e na 

saúde da mulher, por apresentarem rejeição às mudanças fisiológicas dessa fase, 

apresentando rotineiramente sensação de ansiedade, de medo, da exclusão social, 

perda do sentido da vida, associando à improdutividade de suas atividades. Para 

estas mulheres, a negação dessas transformações naturais em suas vidas são 

fatores impeditivos de superação dos medos e condição de adaptação às novas 

situações sociais e familiares26-28. 

Entretanto o fato de a fibromialgia estar diretamente atrelada a transtornos 

emocionais e psíquicos como as mulheres na fase do climatério29, 30, sabe-se que 

além da dor e da sensibilidade dos tender points, os pacientes com fibromialgia 

também apresentam irregularidades no sono, fadiga, rigidez matinal, diminuição da 

capacidade funcional, ansiedade e depressão. Todos esses sintomas prejudicam em 

maior proporção a vida social e a capacidade funcional, contribuindo negativamente, 

no âmbito profissional do fibromiálgico31, 32.  

Quanto às alterações hormonais durante a menopausa, é evidenciado que 

muitos sintomas específicos influenciem negativamente na qualidade de vida e 

funcionalidade. Estudos recentes enfatizam que as mulheres fibromiálgicas além de 

apresentarem um início precoce da menopausa, os sintomas da fibromialgia são 

exacerbados quando esta se pronuncia, associando que uma redução do tempo de 

exposição aos hormônios sexuais influenciam na hipersensibilidade a dor e outros 

sintomas relacionados33, 34. Em relação à gravidade dos sinais e sintomas 

climatéricos, um estudo que avaliou a variação das queixas, em mulheres com 

fibromialgia em situação de menopausa cirúrgica e outro que avaliou mulheres em 

supressão com inibidores que quebram a síntese de estrogênio, pode-se observar 

que mulheres, nessa situação, apresentaram maiores queixas de dor, fadiga, rigidez 

e depressão e consequentemente maiores índices de sintomatologia climatérica35, 36. 

Já em relação à satisfação sexual, observa-se que, atualmente, este assunto 

está sendo discutido como elemento fundamental para o bem-estar geral e 

qualidade de vida em mulheres de meia-idade, sendo assim assunto de grande 

interesse por parte dos pesquisadores37, 38. No entanto a disfunção sexual é definida 
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como uma alteração que envolve ausência de resposta a qualquer variação na 

intensidade e qualidade do desejo, excitação e orgasmo, estando estas alterações 

frequentes em cerca de 20 a 50% das mulheres na fase do climatério39, 40.  

Recentemente, um estudo que se propôs a avaliar o impacto das doenças 

reumáticas na função sexual observou que existe relação direta do 

comprometimento na função sexual e que entre as várias doenças investigadas, a 

FM e a esclerose sistêmica foram as que apresentaram maiores índices de 

comprometimento, e nesse estudo, embora não levaram em consideração a variável 

idade, foi possível observar que tanto na fibromialgia como na esclerose sistêmica, 

as mulheres estavam na fase do climatério41, 42.  

Sabe-se também que essas alterações sofrem influência de variáveis 

sociodemográficas, biológicas e comportamentais pertinentes a fase da vida e a 

doença associada que apresentam43 e que quando avaliado a relação entre 

disfunção sexual e status psiquiátrico em mulheres na pré- menopausa com 

fibromialgia observa-se que a depressão é um dos distúrbios emocionais comuns 

encontrados em mulheres com fibromialgia e que esta alteração, exerce uma 

influência direta na disfunção sexual, comprometendo de forma mais evidente que 

as mulheres saudáveis44. 

Ainda em relação às questões sóciodemográficas, estudos afirmam que o 

trabalho extra lar, aspectos pessoais e nível socioeconômico exercem relação direta 

na qualidade de vida e sinais e sintomas climatéricos, referindo inclusive que a 

escolaridade mais elevada influencia na consciência sobre o climatério, entretanto, 

não exerce influência na adesão ao tratamento 40, 45-47. 

Diante dos resultados obtidos no presente estudo, observa-se que o 

diagnóstico de fibromialgia na fase do climatério apresenta-se como influência 

negativa no domínio ocupação da qualidade de vida, sinais e sintomas climatéricos e 

função sexual. Sugerem-se estudos de terapêuticas para esse grupo em questão e 

que as mulheres com fibromialgia, na fase do climatério, tenham suas terapêuticas 

mais abrangentes levando-se em consideração a fase que estão vivenciando, visto 

que para a qualidade de vida nos domínios emocional, saúde e sexual, a fibromialgia 

não apresentou efeito, embora alguns aspectos socioeconômicos e pessoais devam 

ser levados em consideração. 
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Tabela 1 - Distribuição e análise das variáveis clínicas dos grupos fibromialgia e sem 

fibromialgia. 

 

Variáveis 

Sem fibromialgia Fibromialgia p- valor 

Média (±dp) 

(n=83) 

Média (±dp) 

(n=78) 

Qualidade de vida, UQOL    

 Ocupação 23,17 (±0,68) 20,51 (±0,68) ˂0,01* 

 Saúde 19,44 (±0,86) 17,82(±0,98) 0,50 

 Emocional 20,47 (±0,75) 18,42 (±0,68) 0,69 

 Sexual 8,74 (±0,36) 6,37 (±0,26) 0,54 

 Total 63,29(±1,44) 58,87 (±1,45) 0,02* 

Sinais e sintomas climatéricos  

 IMBK 

 

27,46 (±12,09) 

 

36,84 (±10,44) 

 

˂0,01* 

Função sexual 

 QS-F 

 

44,35 (±1,96) 

 

38,05 (±1,94) 

 

0,01* 

Nota: Valores expressos como média e desvio padrão. UQOL (Utian Quality of Life); IMBK (Índice 

Menopausal de Blatt-Kupperman); QS-F (Questionário do Quociente sexual/versão feminina) 

*p ˂ 0,05 (função linear de Log de Poisson com exposição de contrastes das interações). 
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5.2  ARTIGO 2 

 

O artigo EFEITO DA CINESIOTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA, 

FUNÇÃO SEXUAL E SINTOMAS CLIMATÉRICOS EM MULHERES COM 

FIBROMIALGIA, foi aceito para publicação na Revista Brasileira de Reumatologia, 

que possui fator de impacto 0,864 e Qualis B3 da Capes para Medicina II.  



40 
 

 

Título: Efeito da Cinesioterapia na Qualidade de Vida, Função Sexual e 

Sintomas Climatéricos em Mulheres com Fibromialgia. 

 

Title: Cinesioterapy effect on Quality of Life, Climacteric Symptoms and Sexual 

Function in Women with Fibromyalgia. 

 

Autores: 

Lilian Lira Lisboa (Mestre) 
1,2,3* 

Elisa Sonehara (Mestre) 3 

Katia Cristina Araújo Nogueira de Oliveira (Especialista)1,4  

Sandra Cristina de Andrade (Doutora) 2,3 

George Dantas Azevedo (Doutor) 1,5. 

1 Programa de pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal, RN, Brasil;  

2 Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil;  

3 Curso de Fisioterapia da Universidade Potiguar (Laureate International Universities), Natal, RN, 

Brasil; 

4 Departamento de Tocoginecologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. 

5 Departamento de Morfologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. 

 

Trabalho realizado no Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, Brasil e na Universidade 

Potiguar (Laureate International Universities), Natal, RN, Brasil. 

Conflito de interesse: Não existe conflito de interesse.  

Correspondência: Lilian Lira Lisboa. Departamento de Fisioterapia, Campus 

Universitário, BR 101, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP 59078-970. Fone e Fax: (84) 

3342-2001. Email: lisboa.lilian@gmail.com 

 

Título resumido: Cinesioterapia em mulheres com fibromialgia na fase do climatério 

 

 

 

 

 

mailto:lisboa.lilian@gmail.com


41 
 

 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: evaluate and compare the effect of the cinesioteraphy in the quality of 

life, sexual function and climacteric symptoms in climacteric-phase women with and 

without fibromyalgia. METHODOLOGY: The group was composed of 90 climacteric 

women divided in 2 groups: fibromyalgia (47) and control (43). The patients were 

analysed on their quality of life (Utian Quality of Life - UQOL), sexual function 

(sexual/female version quocient survey QS-F) and intensity of the climacteric 

symptoms (Blatt-Kupperman - IMBK menopausal index). Both groups performed 

cinesiotherapy to the pelvic floor, composed of 20 sessions, twice a week. Statistical 

analysis was performed using t-student tests, variance analysis of mixed lineation 

(ANOVA) and the Cohen's Kappa. RESULTS: In the quality of life, an improvement 

was noticed in both groups to all the domains analysed. In the comparison between 

groups it was noticed a difference in the emotional (p=0,01), health (0,03) and sexual 

(p=0,001) domains with considerable gains verified in the control group. In the sexual 

function it was also noticed an improvement. In the analysis between groups the 

fibromyalgic one showed lower score compared to the control group (p<0,001). With 

respect to the climacteric symptoms, there was no difference noticed in the analysis 

between groups after procedure (p<0,001). CONCLUSIONS: The cinesiotherapy to 

the pelvic floor promote positive effect in the domains of quality of life, sexual function 

and climacteric symptoms in women with and without fibromyalgia in the climacteric 

phase, however the fibromyalgia seems to be a limiting factor to achieve better 

results in some aspects evaluated. 

 

Keywords: Fibromyalgia, quality of life, sexuality, sexual approach, climacteric. 
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RESUMO 

 

OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar o efeito da cinesioterapia 

na qualidade de vida, função sexual e sintomas climatéricos em mulheres 

climatéricas com e sem fibromialgia. MÉTODOS: Participaram 90 mulheres 

climatéricas, divididas em dois grupos: grupo fibromialgia (47) e grupo controle (43). 

As pacientes foram avaliadas nas variáveis qualidade de vida (Utian Quality of Life - 

UQOL), função sexual (questionário do Quociente sexual/versão feminina - QS-F) e 

intensidade dos sintomas climatéricos (Índice Menopausal de Blatt-Kupperman - 

IMBK). Os grupos realizaram cinesioterapia para o assoalho pélvico, composto de 

20 sessões, duas vezes por semana. Análise estatística foi realizada por meio dos 

testes t-Student pareado, análise de variância de delineamento misto e Kappa de 

Cohen’s. RESULTADOS: Na qualidade de vida, foi observada melhora em ambos os 

grupos para todos os domínios avaliados. Na análise intergrupo foi evidenciada 

diferença nos domínios emocional (p=0,01), saúde (0,03) e sexual (p=0,001) com 

ganhos mais expressivos para o grupo controle.  Na função sexual, foi verificada 

melhora nos grupos, após a intervenção; na análise intergrupo as fibromiálgicas 

apresentaram escores inferiores ao grupo controle (p<0,001). Em relação aos 

sintomas climatéricos não houve diferença na analise intergrupo pós-intervenção 

(p=0,73), entretanto, ambos os grupos apresentaram redução significativa da 

sintomatologia após a intervenção (p<0,001). CONCLUSÕES: A cinesioterapia do 

assoalho pélvico exerce efeito benéfico sobre os domínios da qualidade de vida, 

função sexual e sintomatologia climatérica em mulheres com e sem fibromialgia na 

fase do climatério, entretanto a fibromialgia parece ser fator limitante para melhores 

resultados em alguns aspectos avaliados. 

 

Palavras chaves: Fibromialgia, qualidade de vida, sexualidade, abordagem sexual e 

climatério. 
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INTRODUÇÃO 

 

A fibromialgia é uma das doenças reumatológicas mais frequentes, cuja 

característica principal é a dor musculoesquelética difusa e crônica1,2. Além do 

quadro doloroso, os pacientes costumam queixar-se de fadiga, distúrbios do sono, 

rigidez matinal, parestesias de extremidades, sensação subjetiva de edema, 

distúrbios cognitivos, alterações uroginecológicas e diminuição da libido. Pouco 

ainda é conhecido sobre a etiologia e patogênese da fibromialgia, que é reconhecida 

como uma entidade clínica complexa e heterogênea, dependente não somente de 

mecanismos biológicos como também de influências do contexto psicossocial3,4. 

Seu diagnóstico ainda permanece um desafio complexo para os clínicos, por 

abranger uma variedade de aspectos, incluindo o fato de ser baseado 

exclusivamente na percepção dos sintomas pelo paciente, pela ausência de um 

teste objetivo para confirmar ou negar o diagnóstico e pela resposta imprevisível aos 

vários tratamentos existentes. O que se sabe é que, na maioria dos pacientes, a dor 

e os sintomas associados determinam impacto negativo na qualidade de vida3.  

Estudos têm relatado que cerca de 80 a 90% dos casos de fibromialgia 

ocorrem na população feminina4,5 e que as mulheres apresentam significativamente 

mais sintomas do que os homens6. Considerando que a maior prevalência da 

doença se dá entre 50 a 65 anos de idade 7,8, a qual coincide com o período do 

climatério, alguns sinais e sintomas da fibromialgia podem frequentemente ser 

confundidos com aqueles relacionados à síndrome climatérica. Com isso, é 

frequente que muitas pacientes procurem inicialmente assistência médica com 

médicos generalistas e ginecologistas, o que vem reforçar a importância de se 

investigar a associação entre climatério e fibromialgia9,10. 

Estudos analisando essa associação têm sugerido que os distúrbios 

hormonais do climatério podem estar diretamente envolvidos na gênese de sintomas 

associados à fibromialgia em mulheres de meia idade10. No entanto, por haver 

mulheres com fibromialgia não inseridas na fase do climatério, é notório que o déficit 

hormonal não é o único mecanismo fisiopatológico envolvido na etiopatogênese 

dessa doença10,11.   

A despeito da frequente associação entre climatério e fibromialgia, a literatura 

ainda é deficiente de evidências advindas de estudos que se preocuparam em 

analisar e comparar alguns aspectos relacionados, como é o caso dos sinais e 
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sintomas climatéricos, qualidade de vida e função sexual. Essas lacunas científicas 

são ainda mais evidentes no que tange ao impacto de abordagens terapêuticas 

complementares como a cinesioterapia. Diante do exposto, o presente estudo teve o 

propósito de analisar o efeito da cinesioterapia do assoalho pélvico nos sinais e 

sintomas climatéricos, qualidade de vida e função sexual de mulheres com 

fibromialgia na fase do climatério. 

 

MÉTODOS 

 

Foi realizado ensaio clínico envolvendo 90 mulheres no período do climatério, 

com idade entre 45 e 65 anos, sem distinção de raça, etnia e religião, 

encaminhadas, após triagem médica, dos ambulatórios de assistência ao climatério 

(Centro de Saúde Reprodutiva Leide Morais e Maternidade Escola Januário Cicco; 

Natal-RN) e de Reumatologia (Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e Clínica Integrada da Saúde da Universidade 

Potiguar; Natal-RN). O projeto foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Potiguar, sob o número de protocolo 250/2010 e número 

do CAAE 0252.0.052.000-10. Todas as participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme as normas do Conselho 

Nacional de Saúde, resolução 196/1996. A pesquisa foi conduzida de acordo com a 

Declaração de Helsinque revisada em 2008. 

Pelo fato do desenho do estudo envolver estimativas de frequência e médias 

de escores, foram utilizadas técnicas de amostragem com procedimentos 

estatísticos, adotando-se alfa de 5% e poder estatístico de 80%. Considerando o 

efeito do desenho e a ocorrência de recusas e perdas, optou-se por aumentar a 

estimativa encontrada para dar margem de segurança a possíveis perdas. 

As voluntárias foram divididas em dois grupos: grupo fibromialgia (n=47) e 

grupo controle (n=43). Foram considerados como critérios de inclusão no grupo 

fibromialgia (FM): (a) possuir diagnóstico de FM estabelecido por médico 

reumatologista, de acordo com critérios de 1990 do American College of 

Rheumatology (ACR) 2; (b) capacidade cognitiva de entender o intuito da pesquisa e 

de responder aos questionários; (c) não estar realizando, a pelo menos um mês, 

qualquer tratamento fisioterapêutico. Para o grupo controle (C) foram obedecidos 

todos os critérios de inclusão citados, excluindo-se o diagnóstico de FM. Como 
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critérios de exclusão para ambos os grupos destacam-se: (a) presença de limitações 

físicas e/ou orgânicas; (b) história prévia de ooforectomia; (c) portadoras de doenças 

difusas do tecido conjuntivo, dor pélvica crônica e síndrome do cólon irritável.  

As voluntárias foram submetidas a avaliações nos períodos pré e pós-

intervenção, por meio da aplicação de questionários por avaliadores treinados na 

aplicação dos instrumentos de pesquisa, de forma individual e em local reservado. 

As avaliações foram cegas, sendo realizadas por avaliadores diferentes daqueles 

que realizaram a intervenção fisioterapêutica. A coleta de dados constou de um 

questionário semi-estruturado para avaliação das características demográficas 

(idade, anos de estudo, ocupação, renda familiar e estado civil), além de 

instrumentos validados para mensuração da qualidade de vida específica no 

climatério, gravidade dos sinais e sintomas climatéricos e função sexual.  

A qualidade de vida foi avaliada utilizando-se o questionário Utian Quality of 

Life (UQOL), traduzido e validado no Brasil por Galvão et al (2007)12, o qual 

demonstra ser um instrumento útil para quantificar uma avaliação subjetiva de 

qualidade de vida e bem-estar em mulheres na peri e pós-menopausa. O 

instrumento contém 23 perguntas que compreendem quatro domínios distintos de 

qualidade de vida, a saber: ocupacional, saúde, sexual e emocional. Cada pergunta 

do UQOL é respondida através de uma escala tipo Likert que varia de 1 a 5, em que 

os valores máximos e mínimos variam em cada domínio e quanto maior o escore 

atribuído, melhor será a qualidade de vida.  

A gravidade dos sinais e sintomas climatéricos foi mensurada pelo Índice 

Menopausal de Blatt-Kupperman (IMBK) 13, instrumento largamente empregado 

tanto na prática clínica quanto em pesquisas para monitorar os efeitos dos diversos 

tratamentos utilizados na fase do climatério, demonstrando alto poder de 

fidedignidade teste- reteste. É composto por 11 sintomas, para os quais a paciente 

atribui pontuações conforme a intensidade de cada sintoma (0 - não apresenta o 

sintoma, 1 - leve, 2 - moderada e 3 - acentuada). O escore final é estabelecido pela 

soma das respectivas graduações dos sintomas supracitados, após multiplicação 

por fatores de conversão, com o objetivo de mensurar quantitativamente a 

intensidade da sintomatologia climatérica. 

A função sexual das participantes foi avaliada por meio do questionário do 

Quociente Sexual - versão feminina (QS-F) , construído e validado na língua 

portuguesa por Abdo (2006)14, com perguntas sobre vários domínios da atividade 
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sexual da mulher (desejo, excitação, orgasmo e seus respectivos correlatos 

psicofísicos) pontuados de 0 a 100, em que quanto mais próximo de 100, melhor é a 

função sexual.  

Após a avaliação pré-intervenção, as participantes iniciaram o tratamento 

proposto, o qual foi executado em 10 semanas consecutivas, envolvendo 20 

sessões de cinesioterapia para o assoalho pélvico, realizadas duas vezes por 

semana, com duração diária de uma hora, conduzidas por uma das pesquisadoras. 

A conduta proposta obedeceu à sequência de percepção, dissociação abdomino-

perineal, contração voluntária e automatização do assoalho pélvico associado a 

posturas facilitadoras, mobilização de pelve e treino respiratório no momento das 

contrações do assoalho pélvico. Cada exercício foi realizado com uma série de dez 

repetições; cada contração foi sustentada por 5 segundos, com 10 segundos de 

repouso entre as contrações, evoluindo para sustentação de 10 segundos com 20 

segundos de repouso após 10 sessões.  

Após finalizado o período da intervenção, as pacientes passaram por uma 

reavaliação utilizando os mesmos instrumentos de pesquisa aplicados no período 

pré-intervenção. 

Os dados foram analisados descritivamente a partir da média e desvio-padrão 

para as variáveis contínuas e intervalares, e na forma de porcentagem para 

variáveis categóricas dicotômicas ou ordinais. A fim de responder aos objetivos da 

pesquisa, foi realizada análise da normalidade através do teste de Shapiro-Wilk. 

Para verificar a influência do protocolo de intervenção nos grupos fibromialgia e 

climatério, aplicou-se teste t-Student pareado, estimando assim a diferença antes e 

após a intervenção.  A fim de estimar o tamanho do efeito ou impacto clínico da 

intervenção foi utilizado o Kappa de Cohen’s (d), sendo valores acima de 0,8 

considerados um tamanho de efeito forte, entre 0,5 e 0,8 moderado e abaixo de 0,5 

fraco. Para detecção da influência da variável grupo desenvolveu-se uma análise de 

variância (ANOVA) de delineamento misto entre participantes. Esses fatores e suas 

interações entraram no modelo de predição para as seguintes variáveis 

dependentes: IMBK, QS-F e UQOL. Todos os dados foram analisados por meio do 

Statistical Packaged for the Social Science (SPSS), em sua versão 20.0, adotando-

se nível de significância de 5%.  
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RESULTADOS 

 

Das 90 mulheres selecionadas para participar do estudo, 7 desistiram durante 

a intervenção ou não realizaram 80% das sessões, sendo 3 do grupo controle e 

quatro do grupo FM. As razões alegadas para sair do estudo estavam relacionados 

com  problemas pessoais e incompatibilidade de horário, de forma que nenhum 

efeito adverso foi indicado como causa de interrupção. 

Um total de 83 participantes completou o estudo, das quais 43 faziam parte 

do grupo fibromialgia e 40 do grupo controle. Na avaliação pré-intervenção, não 

houve diferença estatisticamente significante entre os grupos, com relação aos 

dados demográficos. Em relação às variáveis estado civil, ocupação e renda, não 

houve diferença entre os grupos (p >0,05) e nesta amostra, em geral, 62 (74,7%) 

participantes possuíam parceiro fixo, 43 (51,8%) exerciam algum trabalho extra lar e 

43 (51,8%) possuíam renda familiar entre 2 a 4 salários mínimos. Na tabela 1 pode-

se observar que os grupos apresentaram-se homogêneos em relação a todas as 

variáveis contínuas investigadas previamente ao tratamento proposto no estudo. 

Após o período de estudo, nenhum efeito adverso foi relatado durante o tratamento, 

e a maioria das pacientes demonstraram satisfação com os exercícios propostos.  

Em relação aos domínios de qualidade de vida analisados por meio do 

instrumento UQOL, observou-se que o protocolo cinesioterapêutico possibilitou 

melhora estatisticamente significante tanto para o grupo de fibromialgia como para o 

grupo controle em todos os domínios, quando se compararam os resultados 

intragrupo pré e pós-intervenção. Quanto ao efeito ou impacto clínico da intervenção 

nos domínios da qualidade de vida, pode-se observar que para o grupo climatério, 

todos os domínios do UQOL obtiveram efeito forte: ocupacional (d = 0,72), 

emocional (d = 1,02), saúde (d =1,49) e sexual (d = 1,69), assim como os do grupo 

fibromialgia: ocupacional (d = 0,62), emocional (d = 0,62), saúde (d =0,97) e sexual 

(d = 1,00). Na avaliação intergrupos pós-tratamento foi observado diferença 

estatisticamente significante em três dos quatro domínios do UQOL: ocupacional (p 

= 0,01), saúde (p = 0,03) e sexual (p ≤ 0,00), tendo a cinesioterapia proporcionado 

melhores resultados nas mulheres do grupo controle (Tabela 2). 

Na avaliação da função sexual, observa-se na tabela 3 que, após a 

intervenção, tanto o grupo fibromialgia (37,48 vs 43,34; p<0,001; d=0,36) como o 

controle (38,80 vs 50,67; p<0,001; d=0,67)  elevaram seus escores, com diferenças 
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estatisticamente significantes e impacto clínico da intervenção fraco para o grupo 

fibromialgia e forte para o grupo controle. Na comparação intergrupos foi detectada 

diferença estatisticamente significante (p = 0,01), sendo evidenciada melhora mais 

evidente no grupo controle. 

Ao analisar a intensidade da sintomatologia climatérica através do IMBK, 

observa-se na tabela 3 que o protocolo de cinesioterapia para o assoalho pélvico 

proporcionou redução significativa nos escores tanto para o grupo FM (34,06 vs 

23,23; pré vs pós-intervenção, respectivamente; p<0,001; d=1,09) quanto para o 

grupo controle (30,15 vs 19,20; p<0,001; d=1,08), com impacto clínico da 

intervenção forte para ambos os grupos. Na análise intergrupo não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos (p=0,73).  

 

DISCUSSÃO 

 

Nossos dados demonstram que a realização de cinesioterapia do assoalho 

pélvico em mulheres na fase do climatério é capaz de melhorar a qualidade de vida, 

função sexual e sintomatologia climatérica. Apesar de muito frequentes as queixas 

de disfunção sexual, sinais e sintomas climatéricos e repercussão negativa da 

qualidade de vida em mulheres com fibromialgia15-20 e de estudos prévios 

mostrarem efeitos positivos da utilização da cinesioterapia do assoalho pélvico para 

essas queixas21,22, até o presente não existiam relatos na literatura sobre a 

utilização desta intervenção como parte do tratamento de tais disfunções para esse 

grupo específico de mulheres climatéricas. Portanto, este é o primeiro relato da 

literatura científica apontando que o impacto clínico da cinesioterapia do assoalho 

pélvico é diferente nas mulheres com diagnóstico associado de fibromialgia, o que 

pode ter implicações importantes na abordagem clínica dessas pacientes. 

Em relação aos domínios da qualidade de vida, foi verificado melhora 

significante em ambos os grupos, após as sessões de cinesioterapia do assoalho 

pélvico, o que corrobora resultados de estudos prévios demonstrando que tal 

intervenção fisioterapêutica proporciona melhoras significativas na qualidade de vida 

de mulheres com disfunções do assoalho pélvico21-23.  Estudo recente realizado 

em mulheres nigerianas na fase do climatério, que tinha por objetivo investigar o 

efeito de um programa de doze semanas de exercícios físicos e de fortalecimento do 
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assoalho pélvico, mostrou que a intervenção realizada proporcionou melhora 

significativa na qualidade de vida em geral24. 

Embora a fibromialgia esteja diretamente atrelada a transtornos emocionais e 

psíquicos25, o climatério, por si só, é um período de transição difícil, que envolve um 

processo complexo de mudanças emocionais e corporais, estando sob influência de 

múltiplos fatores, como história de vida pessoal e familiar, ambiente, cultura, 

costumes e particularidades pessoais. Tais aspectos repercutem de modo diferente 

em cada mulher, com interferência direta nos seus sentimentos e na sua qualidade 

de vida26, fato este que assemelha e define muitas vezes a sintomatologia do 

climatério como sendo parte da fibromialgia10. 

Na amostra analisada, o grupo fibromialgia apresentou limitações nos 

resultados obtidos com a cinesioterapia, em relação aos domínios ocupacional e 

saúde da qualidade de vida. Tais limitações foram evidenciadas em outro estudo27 

que se propôs analisar a dificuldade do trabalho contínuo em mulheres com 

fibromialgia, sendo observado que as limitações na capacidade física e o aumento 

da necessidade de descanso, pela cronicidade do processo álgico, foram os 

principais motivos associados à dificuldade para gerenciar as demandas físicas, 

psicossociais e organizacionais no trabalho. Sabe-se também que a fibromialgia é 

caracterizada por desordem persistente e debilitante, causando um efeito negativo 

na vida das pessoas e afetando sua capacidade de trabalhar e envolver-se em 

atividades diárias28,29. Tais efeitos decorrem, principalmente, do quadro de dor 

musculoesquelética difusa e crônica, que se apresenta como fator determinante na 

piora dos problemas de saúde e limitações na vida diária 30-32. 

A função sexual atualmente é considerada como elemento fundamental para 

o bem-estar geral e qualidade de vida em mulheres de meia-idade, sofrendo 

influencia de variáveis sociodemográficas, biológicas e comportamentais pertinentes 

à fase da vida em que as mulheres se encontram 33,34. Estudos prévios realizados 

na investigação das disfunções sexuais puderam observar que esta queixa é 

bastante frequente em mulheres na fase do climatério35,36 e quando investigado 

em mulheres com doenças reumáticas observou-se que as mulheres com 

fibromialgia apresentam maior frequência em comparação às outras doenças37.  

O treinamento dos músculos do assoalho pélvico proporciona uma 

estabilização, resistência e força dessa musculatura, aumento do tônus vaginal e 

consequentemente uma melhora na função sexual, por possibilitar melhor 
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conscientização e possivelmente impactos positivos tanto no orgasmo como na 

função de excitação38- 40. Em nosso estudo, os efeitos observados no grupo 

fibromialgia foram inferiores aos observados nas mulheres climatéricas sem 

fibromialgia. Tal achado pode ser atribuído ao fato de que sintomas psiquiátricos, 

como a depressão, são bastante frequentes nas mulheres com fibromialgia, o que 

poderia exercer uma influência direta no comprometimento da função sexual dessas 

mulheres, dificultando desta forma respostas terapêuticas mais significativas41. 

Os sinais e sintomas do climatério, decorrentes de alterações hormonais 

como o hipoestrogenismo, influenciam negativamente na qualidade de vida e 

funcionalidade das mulheres que estão vivenciando essa fase42. A terapêutica com 

exercícios de cinesioterapia para o assoalho pélvico, apesar de não relacionada em 

estudos prévios como forma terapêutica de amenizar a intensidade dos sinais e 

sintomas climatéricos, possibilitou diminuição nos índices do IMBK para ambos os 

grupos de forma homogênea, evidenciando que o diagnóstico de fibromialgia não 

interfere diretamente no impacto do programa de exercícios sobre a sintomatologia 

climatérica. Com base nesses resultados, é plausível sugerir que até mesmo as 

pacientes com fibromialgia se beneficiariam da cinesioterapia do assoalho pélvico 

em relação à melhora da sintomatologia climatérica. A despeito disso, estudo 

recente enfatiza que as mulheres com fibromialgia apresentam hipersensibilidade à 

dor e agravamento dos sinais e sintomas relacionados à fase do climatério, quando 

comparadas a mulheres saudáveis, por consequência do início precoce da 

menopausa e consequente redução do tempo de exposição dessas mulheres ao 

estrogênio 43.  

Diante dos achados evidenciados no presente estudo, pode-se sugerir que a 

cinesioterapia para o assoalho pélvico proporciona melhoras significativas na 

qualidade de vida, nos domínios ocupação, emocional, saúde e sexual, como 

também nos sinais e sintomas climatéricos e função sexual. Entretanto quando 

comparada a melhora do grupo com diagnóstico de fibromialgia ao grupo controle, 

observa-se que a fibromialgia exerce efeito limitante na melhora nos domínios 

saúde, ocupacional e sexual da qualidade de vida e na função sexual em mulheres 

na fase do climatério.  
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Tabela 1 - Distribuição e análise das características demográficas e clínicas dos grupos 

fibromialgia e controle no período pré intervenção. 

 

Variáveis 

Controle Fibromialgia p- valor 

Média (±dp) Média (±dp) 

Idade, anos 53,27 (5,99) 52,83 (6,27) 0,76 

Anos de estudo 10,55 (4,47) 10,74 (4,66) 0,84 

Qualidade de vida, UQOL    

Ocupação 23,90 (6,70) 22,04 (6,29) 0,19 

Saúde 15,87 (5,35) 15,44 (4,71) 0,69 

Emocional 16,45 (4,82) 16,18 (4,42) 0,79 

Sexual 7,77 (2,49) 7,62 (2,58) 0,79 

Total 64,25 (13,65) 61,30 (10,83) 0,27 

Sinais e sintomas climatéricos, 

IMBK 

30,15 (10,93) 34,06 (10,45) 0,09 

Função sexual, QS-F 38,80 (18,97) 37,48 (16,65) 0,73 

*p≤0,05, teste t não pareado de Student 

 

 

Tabela 2 – Distribuição e análise da qualidade de vida intragrupos e intergrupos, 

considerando-se os períodos pré e pós intervenção. 

 

Variáveis 

 

Controle Fibromialgia  

Diferença 

intergrupo  

p-valor 

Pré Pós Diferença 

intragrupo  

p-valor 

Pré Pós Diferença 

intragrupo  

p-valor 

Média  

(± dp) 

Média  

(± dp) 

Média  

(± dp) 

Média  

(± dp) 

UQOL 

emocional 

16,45 

(±4,82) 

21,02 

(±4,12) 
<0,00*d 

16,18 

(±4,42) 

18,79 

(±3,98) 
<0,00*d 0,09 

UQOL 

ocupacional 

23,90 

(±6,70) 

28,37 

(±5,56) 
<0,00*d 

22,04 

(±6,29) 

25,97 

(±6,68) 
<0,00*d 0,01t 

UQOL 

saúde 

15,87 

(±5,35) 

23,55 

(±4,94) 
<0,00*d 

15,44 

(±4,71) 

20,58 

(±5,81) 
<0,00*d 0,03t 

UQOL 

sexual 

7,77 

(±2,49) 

11,72 

(±2,18) 
<0,00*d 

7,62 

(±2,58) 

10,00 

(±2,14) 
<0,00*d 0,00t 

Valores pré-tratamento e pós-tratamento expressos como média e desvio padrão. 

*p ˂ 0,001 (teste t pareado para análise intra-grupo). 
t p ˂ 0,05 (análise de variância (ANOVA) de delineamento misto entre participantes para análise 

intergrupo). 
d Impacto clínico forte a moderado da intervenção (teste Kappa Cohen’s) 
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Tabela 3 - Distribuição e análise intra e intergrupos da função sexual através do QS-F e da 

gravidade dos sinais e sintomas climatéricos, considerando-se os períodos pré e pós-

intervenção. 

 

 

 

 

 

Variáveis 

Controle Fibromialgia 

Pré Pós Diferença 

intragrupo  

p-valor 

Pré Pós Diferença 

intragrupo  

p-valor 

Diferença 

intergrupo  

p-valor Média (± 

dp) 

Média (± 

dp) 

Média (± 

dp) 

Média (± 

dp) 

 

Função sexual, 

QS-F 

38,80 

(±18,97) 

50,67 

(±16,46) 
<0,00*d 37,48 

(±16,65) 

43,34 

(±15,55) 
<0,00* 0,01t 

Sinais e sintomas 

climatéricos, 

IMBK 

30,15 

(±10,93) 

19,20 

(±9,34) 
<0,00*d 

34,06 

(±10,45) 

23,23 

(±9,29) 
<0,00*d 0,73 

Valores pré-tratamento e pós-tratamento expressos como média e desvio padrão. 

* Valor de P ˂ 0,001 (teste t pareado para análise intra-grupo).  
t valor P ˂ 0,05 (análise de variância (ANOVA) de delineamento misto entre participantes para 

análise intergrupo). 
d Impacto clínico forte a moderado da intervenção (teste Kappa Cohen’s) 
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6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

Inicialmente, cabe ressaltar a maior dificuldade deste estudo, que foi arrolar 

pacientes com vida sexual ativa na fase do climatério e com fibromialgia, que se 

dispusessem a responder os questionários utilizados para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

Obtivemos 161 mulheres voluntárias do estudo, das quais 78 faziam parte do 

grupo fibromialgia e 83 do grupo sem fibromialgia. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos quanto os dados demográficos 

(p>0,05). As participantes apresentaram idade média de 53 (±5,95) anos, variando 

entre 41 e 65 anos.  

Com nossos dados iniciais, elaboramos um artigo submetido à Revista 

Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, no qual avaliamos o impacto da fibromialgia 

sobre a qualidade de vida, função sexual e sinais e sintomas climatéricos na fase do 

climatério e correlação com as variáveis sociodemográficas (Anexo V). Neste estudo 

foi demonstrado que ter o diagnóstico de fibromialgia na fase do climatério é um 

fator que exerce influência negativa no domínio ocupação, qualidade de vida, sinais 

e sintomas climatéricos e na função sexual. Tais resultados são muito relevantes e 

poderão contribuir de forma significativa para o planejamento de ações preventivas e 

terapêuticas dirigidas a este grupo de mulheres. Adicionalmente, poderão embasar a 

atuação dos profissionais responsáveis pela assistência a mulheres com 

fibromialgia, sobre a importância das queixas associadas ao climatério, com um 

olhar ampliado para além das dores musculares e articulares por elas sempre 

referidas. Os resultados auxiliarão também no conhecimento da fisiologia da 

fibromialgia e a possível associação e interferência do diagnóstico desta patologia 

nessa faixa etária. Possibilitará que intervenções preventivas possam ser testadas e 

efetivadas, principalmente em situações de disfunções sexuais, com possível 

impacto positivo sobre a qualidade de vida.  

Sugerem-se estudos de terapêuticas para o grupo em estudo e que as 

mulheres com fibromialgia, na fase do climatério, tenham suas terapêuticas mais 

abrangentes levando-se em consideração a fase que estão vivenciando, visto que, 

para a qualidade de vida nos domínios emocional, saúde e sexual, a fibromialgia não 

apresentou efeito. Diante desta inquietação, em paralelo ao presente estudo, 

investigamos o efeito da cinesioterapia, para o assoalho pélvico, nas variáveis: 
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qualidade de vida, função sexual e sintomas climatéricos em mulheres com 

fibromialgia. Esse estudo culminou com um artigo já aceito na revista Brasileira de 

Reumatologia. 

Vale ressaltar que não basta ter apenas o conhecimento se não dispomos de 

uma rede de saúde integrada e organizada, sendo notória a necessidade de maior 

comprometimento das organizações públicas para possibilitar a atuação do SUS 

conforme preveem os preceitos legais. Assim sendo, observa-se com este estudo, a 

premência de prospecções que contemplem a atuação do profissional de saúde no 

diagnóstico de fibromialgia na fase do climatério, bem como, de investimentos em 

ações de educação que proporcionem uma melhor reflexão sobre o assunto. 

Devendo-se ainda, enfatizar as deficiências encontradas na formação acadêmica 

para essas questões mais especificas. 
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APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Nome: _______________________________ Data de nascimento: ___/___/____ 

 

ESCLARECIMENTOS: 

 

       Este é um convite para você participar da pesquisa: “Impacto da fibromialgia 

sobre a qualidade de vida e função sexual em mulheres no climatério”, que é 

coordenada pela professora Kátia Cristina Araújo Nascimento de Oliveira. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo 

para a senhora.  

Essa pesquisa busca verificar, qualidade de vida, satisfação sexual e a 

intensidade dos sintomas climatéricos nas mulheres com diagnóstico e sem 

diagnóstico de fibromialgia, que estejam na fase do climatério que é a passagem do 

período reprodutivo para o não reprodutivo.  

Caso decida aceitar o convite, você irá responder quatro questionários que 

terão perguntas sobre qualidade de vida no climatério, satisfação com a vida sexual, 

intensidade dos sintomas do climatério.  

Informamos que algumas perguntas dos questionários poderão causar 

constrangimentos, podendo você se recusar em respondê-las, porém as perguntas 

serão feitas individualmente e em um local reservado e com questionários que já são 

usados habitualmente em estudos científicos para esse mesmo fim.  

A pesquisa proporcionará a você maior entendimento sobre sua doença e o 

climatério, fazendo com que você tire todas as suas dúvidas e desse modo consiga 

lidar melhor com as possíveis mudanças apresentadas nessa fase. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Com este termo você autoriza a utilização dos 

dados obtidos para a realização de trabalhos e apresentação em encontros 

científicos e divulgação em jornais e /ou revistas científicas do país e do estrangeiro.   

Colocamos a sua disposição, caso solicite, tratamento médico, 

medicamentoso, assim como condições para que possa realizar exames em caso de 

sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa. Se você tiver 

algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, 

caso requeira. Qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, como 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados poderão perguntar 

diretamente para Kátia Cristina Araújo Nascimento de Oliveira no telefone (84) 9981-

2817. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Dr. 

George Dantas de Azevedo, no Departamento de Morfologia do Centro de 

Biociências (UFRN), telefone 3215-3431. 

 



65 
 

 

Eu, ________________________________________________________________, 

declaro para fins de participação da pesquisa “Impacto da fibromialgia sobre a 

qualidade de vida e função sexual em mulheres no climatério”, na UNP, na condição 

de ______________________(participante ou responsável), que fui devidamente 

esclarecido (a) das informações aqui apresentadas e concordo voluntariamente em 

participar das atividades propostas. 

 

Natal, ____ de ________________ de 20___. 

 

 

________________________________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

 

________________________________________________ 

Kátia Cristina Araújo Nascimento de Oliveira. 

Coordenadora 

 

 

COMPROMISSO DO INVESTIGADOR 

 

Eu discuti as questões acima apresentadas com as pacientes participantes 

desse estudo ou com seus representantes legalmente autorizados. É minha opinião 

que o indivíduo entende os riscos, benefícios e obrigações relacionadas a este 

projeto. 

 

Data: ______/______/______ 

Kátia Cristina Araújo Nascimento de Oliveira - CRM 3296 

 

Data: ______/______/______ 

George Dantas de Azevedo– CRM 3731 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

Utian Quality of Life  Scale 

Por gentileza, avalie o grau com que você concorda com as seguintes 

afirmações, conforme elas se aplicam a você no último mês.  

Por favor circule sua resposta usando a tabela abaixo: 

1 2 3 4 5 

Falso 
Moderadamen

te falso 

Moderadamen

te verdadeiro 
Verdadeiro 

Muito 

verdadeiro 

Por favor responda todas as questões: 

1 
Sou capaz de controlar coisas na minha vida 

que são importantes para mim. 
1 2 3 4 5 

2 Eu me sinto motivada pelo meu trabalho. 1 2 3 4 5 

3 
Acredito que meu trabalho traz benefícios para 

a sociedade. 
1 2 3 4 5 

4 Eu não estou satisfeita com minha vida sexual. 1 2 3 4 5 

5 Eu estou satisfeita com minha vida amorosa. 1 2 3 4 5 

6 
Tenho recebido reconhecimento pessoal na 

minha comunidade ou no meu trabalho. 
1 2 3 4 5 

7 
Estou infeliz com minha aparência (física e 

estética). 
1 2 3 4 5 

8 
A minha dieta não está equilibrada 

nutricionalmente. 
1 2 3 4 5 

9 
Tenho controle sobre meus hábitos 

alimentares. 
1 2 3 4 5 

10 
Eu pratico atividade física três ou mais vezes 

na semana, rotineiramente. 
1 2 3 4 5 

11 Eu geralmente estou depressiva. 1 2 3 4 5 

12 Eu tenho ansiedade freqüentemente.  1 2 3 4 5 

13 
Sinto que a maioria das coisas que acontecem 

comigo estão fora do meu controle. 
1 2 3 4 5 

14 
Estou satisfeita com a freqüência de minhas 

relações sexuais. 
1 2 3 4 5 
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15 
Atualmente, eu sinto desconforto físico ou dor 

durante a relação sexual. 
1 2 3 4 5 

16 
Acredito que não tenho controle sobre minha 

saúde física e corporal. 
1 2 3 4 5 

17 
Tenho orgulho das minhas realizações 

profissionais 
1 2 3 4 5 

18 Considero minha vida estimulante. 1 2 3 4 5 

19 
Continuo a estabelecer novos objetivos 

pessoais para minha vida. 
1 2 3 4 5 

20 
Tenho esperança de que coisas boas 

acontecerão na minha vida. 
1 2 3 4 5 

21 Eu me sinto fisicamente bem (saudável). 1 2 3 4 5 

22 Eu me sinto em boa forma física. 1 2 3 4 5 

23 
Continuo a estabelecer novos objetivos 

profissionais para mim. 
1 2 3 4 5 
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ANEXO III 

 

IMBK 

 

SINTOMAS LEVES MODERADOS INTENSOS 

ONDAS DE CALOR 4 8 12 

PARESTESIA 2 4 6 

INSÔNIA 2 4 6 

NERVOSISMO 2 4 6 

DEPRESSÃO 1 2 3 

FADIGA 1 2 3 

ARTRALGIA/MIALGIA 1 2 3 

CEFALÉIA 1 2 3 

PALPITAÇÃO 1 2 3 

ZUMBIDO NO OUVIDO 1 2 3 

TOTAL 17 34 51 

CLASSIFICAÇÃO DA SINTOMATOLOGIA 

LEVE - ATÉ 19  

MODERADA - DE 20 A 35  

INTENSA - MAIS DE 35 
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ANEXO IV 

 


