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RESUMO 

 

 A fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática não inflamatória, de etiologia desconhecida, 

apresentando sintomas de dor musculoesquelética difusa e presença de sítios anatômicos específicos 

dolorosos à palpação, denominados tender points. Dentre os sintomas frequentemente associados 

estão a fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal, alterações na percepção da dor, ansiedade e 

depressão. Existe na FM uma correlação entre os sintomas físicos e comportamentais que influenciam 

negativamente na qualidade de vida dos pacientes. As habilidades emocionais aparecem como fatores 

importantes por estarem relacionadas com o mecanismo de bem estar subjetivo pessoal, 

produtividade, interação social e de relacionamento interpessoal. Objetivou-se descrever as 

interações físicas e psicossociais em mulheres com FM apresentando possíveis associações entre a 

percepção de apoio social e afetividade com os sintomas de dor, funcionalidade e estado de humor. 

Objetivo-se também, descrever um tipo de representação corporal da dor em mulheres com FM. Os 

dados foram coletados ao longo de 3 anos e o número amostral variou entre os estudos. A partir de 

um estudo exploratório descritivo transversal, foi composta uma amostra por conveniência de 63 

mulheres com FM e 42 mulheres saudáveis como grupo controle (CT), com faixa etária de 20 a 76 

anos, recrutadas mediante demanda espontânea no setor de Fisioterapia do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL) e na Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Potiguar (UNP). Foi 

aplicado o Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ), Inventário de Depressão de Beck (IDB), 

Escala de Apoio Social (MOS), Escala de Ansiedade de Hamilton e Escala de Afeto Positivo e 

Negativo (PANAS). A seguir foi realizada a avaliação da dor através da algometria de pressão. Para a 

análise dos dados, foram utilizados testes paramétricos e não paramétricos e de análise de variância. 

Foi encontrada diferença significativa quanto ao limiar e tolerância à dor, funcionalidade, depressão, 

ansiedade, apoio social e afetividade positiva e negativa. Os estados afetivos e o apoio social 

apresentaram associação com ansiedade, depressão e funcionalidade. Foi elaborada uma 

representação corporal da dor que apresentou maiores incidências em trapézio, supraespinhal e 

segunda costela. A razão de se estudar a FM integrando os aspectos sensoriais, afetivo-

comportamentais e sociais amplia os horizontes para investigação científica e clínica dessa síndrome. 

Mulheres com FM apresentam estados de humor alterados, menor apoio social e expressão 

disfunções de afetividade que influenciam os demais sintomas da síndrome.  

 

Palavras Chaves: Fibromialgia, dor, depressão, ansiedade, afeto, apoio social. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT  

 

 Fibromyalgia (FM) is a non-inflammatory rheumatic syndrome of unknown etiology, with 

symptoms of diffuse musculoskeletal pain and presence of specific anatomic sites called tender 

points.  The symptoms are often associated with fatigue, sleep disturbances, morning stiffness, 

alterations in pain perception, anxiety and depression.  Fibromyalgia exhibits a correlation between 

physical and behavioral symptoms, which have a negative influence on the quality of life of patients.  

Emotional skills are important factors since they are related to subjective well-being, personal 

productivity, social interaction and interpersonal relationships. We aim to describe the physical and 

psychosocial interactions in women with FM, showing the association between perceived social 

support and affect with symptoms of pain, functionality and mood. We will also describe a body 

representation of pain in women with FM. Data were collected over 3 years and the sample size 

ranged between studies. This is an exploratory cross-sectional study conducted with a convenience 

sample of 63 women with FM and 42 healthy women as a control group (CT), aged 20-76 years, 

recruited through spontaneous demand at Onofre Lopes University Hospital (HUOL) and the Clinical 

School of Physiotherapy of Universidade Potiguar (UNP).  The Fibromyalgia Impact Questionnaire 

(FIQ), Beck Depression Inventory (BDI), Social Support Scale (MOS), Hamilton Anxiety Scale and 

Scale of Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), in addition to pressure algometry were 

used. For data analysis, we used parametric and non-parametric tests and a general linear model with 

adjustment variables and analysis of variance. A significant difference was found between pain 

threshold and tolerance, functionality, depression, anxiety, social support, and positive and negative 

affect between the groups. Affective states and social support were associated with anxiety, 

depression and functionality. A body was drawn representing pain with higher incidences in trapeze, 

supraspinatus and second ribs. The reason for studying sensory aspects, affective behavior and social 

support in FM patients opens perspectives for scientific and clinical research of this syndrome. 

Women with chronic pain such as FM appear to have altered mood states, less social support and 

affective dysfunctions, influencing the other symptoms of the syndrome. 

 

Keywords: Fibromyalgia, pain, depression, anxiety, affect, social support. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta tese está organizada em formato de artigos científicos, constituída por uma 

introdução geral, seguida dos artigos produzidos e ao final, uma discussão geral e considerações 

finais. A formatação da tese foi configurada no formato ABNT e os artigos submetidos foram 

organizados conforme as normas das revistas selecionadas. O artigo 1 foi submetido ao periódico 

Revista Neurociências (ISSN 1984-4905); o artigo 2 será submetido a Revista Brasileira de 

Fisioterapia  (ISSN 1413-3555); o artigo 3, foi publicado na Revista Fisioterapia Brasil (ISSN 

1518-9740); o artigo 4 será submetido ao Jornal Brasileiro de Psiquiatria (ISSN  0047-2085); e o 

artigo 5 será submetido a Revista Brasileira de Reumatologia (ISSN 0482-5004).  

Este estudo foi aprovado pelo Programa de Pós-graduação em Psicobiologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o registro do CAAE nº 274/2010. O estudo 

foi financiado com recurso do orientador e teve o apoio técnico do referido programa de pós-

graduação da UFRN. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

 A vivência clínica em serviços de reabilitação física associada aos achados da literatura 

vem demonstrando um histórico de pacientes com sintomas físicos e comportamentais comuns, 

evidenciado por um quadro de limitação funcional e perda da qualidade de vida. Em exames 

complementares não são encontrados sinais de alteração muscular, tendínea ou de estruturas 

ósseas e os exames laboratoriais não apresentam nenhuma anormalidade importante. É notável 

que a condição clínica desses pacientes se agrava e a evolução do tratamento medicamentoso ou 

físico diminui diante do relato de estresse físico ou emocional
1
. 

 Esse quadro clínico é encontrado na Fibromialgia (FM), caracterizada como uma 

síndrome reumática não inflamatória, de etiologia desconhecida, com sintomas de dor 

musculoesquelética difusa e presença de sítios anatômicos específicos dolorosos à palpação, 

denominados tender points
2
. Dentre os sintomas frequentemente associados estão: fadiga, 

distúrbios do sono, rigidez matinal, alterações na percepção da dor, ansiedade e depressão. Esse 

conjunto de sintomas ressalta a presença do sistema nervoso central (SNC) como protagonista, 

sendo provável que as alterações neurobiológicas  encontradas na síndrome tenham sua etiologia 

relacionada a distúrbios nesse sistema
3
.  

 Na década de 1990, o Colégio Americano de Reumatologia (ACR)
4
 descreveu critérios 

para o diagnóstico da FM, sendo necessário 3 meses ou mais de dor generalizada à palpação em 

pelo menos 11 dos 18 pontos pré estabelecidos pelo ACR. No ano de 2010, o ACR estabeleceu 

novos critérios que podem ser utilizado como uma abordagem alternativa para o diagnóstico 

clínico da FM, incluindo a importância dos outros sintomas além dos tender points
2
. Os dois 

protocolos ressaltam a importância do sintoma álgico, mas o segundo defende que a dor não é 

primordial para o diagnóstico da FM e complementa que o quadro somático, cognitivo, a fadiga, 

as alterações do sono e humor são também importantes para o diagnóstico correto. 

 Até cerca de uma década, a FM e outras condições idiopáticas de dor crônica 

apresentavam uma tênue argumentação científica.  No entanto, dentro de um prazo relativamente 

curto (10 anos), inovações em testes experimentais de avaliação da dor, técnicas de imagem e 

estudos imunogenéticos levaram a grandes avanços na compreensão dos sintomas apresentados 

na FM
3
.  
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 Muitas das evidências surgiram depois que investigadores perceberam que esta condição 

não era originada a partir de danos periféricos ou inflamação, começando então a explorar 

o componente neurológico central
5,6,7

. Está claro, portanto, que a FM se apresenta como sendo 

multissintomática, agregando marcadamente desordens caracterizadas por disfunções no 

processamento central da dor (sensibilidade central)
8
, anormalidades do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal (HHA)
9
 e hipotálamo-hipófise-gonadal (HHG)

8
, distúrbios do sono

10
, alterações 

de humor envolvendo depressão e ansiedade
11

, e em alguns casos, a presença de disfunção 

neurocognitiva
12

. 

 Além de um vasto campo de investigação das alterações físicas e 

psiconeuroimunoendócrinas encontradas na FM, pesquisas indicam que a limitação funcional em 

mulheres com qualquer tipo de condição crônica depende também dos sintomas específicos de 

cada doença e características individuais únicas e não apenas às alterações encontradas em cada 

tipo de doença
13,14

. A melhor compreensão das relações existentes entre os fatores físicos, 

psicológicos e a incapacidade em mulheres com FM pode ajudar a desenvolver intervenções para 

lidar com esses problemas, minimizando a baixa produtividade ou a invalidez
13

.  

 O equilíbrio entre funcionalidade e incapacidade humana é descrito como uma interação 

dinâmica entre as condições ambientais de saúde e dos fatores contextuais pessoais
15

. Deste 

modo o enorme impacto da deficiência na idade produtiva atesta a importância de reduzir a 

prevalência de deficiência de saúde em pessoas que já vivem com condições de dor crônica e 

distúrbios do estado de humor como na FM
15,16

.  

 O desenvolvimento da FM através do quadro de baixa funcionalidade pode ser 

influenciado positivamente ou negativamente por fatores de risco intraindividuais e 

extraindividuais
13

. A deficiência não é inerente, mas sim reflete a diferença entre habilidades 

funcionais de uma pessoa e as exigências do ambiente social e físico em que está inserido
16

.  

 Talvez o estudo integrado da FM através da investigação de fatores físicos, 

comportamentais e sociais possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida e o equilíbrio 

funcional de indivíduos com FM.  
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1.1 Processamento sensorial: alterações na percepção da dor 

 

 A produção de evidências por meio de estudos científicos nos últimos anos vem 

reforçando a aceitação da FM como doença perante os profissionais da saúde, tendo a dor crônica 

generalizada como sintoma mais proeminente. No processamento normal da dor, a percepção a 

um estímulo álgico envolve dois grupos principais de vias neurais: ascendentes e descendentes. 

Os nervos periféricos transmitem sinais sensoriais, incluindo estímulos nociceptivos até o corno 

dorsal da medula espinhal e, a partir dessa entrada no sistema nervoso central, se projetam tanto 

para os níveis medulares inferiores e superiores para integrarem reflexos mais localizados, como 

por meio das vias ascendentes principais que se destinam aos níveis superiores do encéfalo, 

levando o sinal de dor para processamento superior
3
. Os sinais nociceptivos são emitidos quando 

receptores especializados na periferia do corpo, chamados nociceptores, são ativados por 

estímulos tais como temperatura e pressão física ou de impacto
8
. As vias modulatórias 

descendentes da dor enviam tanto sinais facilitadores como sinais inibidores de diferentes regiões 

do encéfalo para a medula e periferia, aumentando ou diminuindo o "controle do volume da dor" 

na entrada de sinais nociceptivos
3
. Os sinais de dor nessas vias são propagados e modulados por 

meio de neurotransmissores e neuromoduladores (como, por exemplo, norepinefrina, serotonina e 

substância P)
6,8

. 

 A dor crônica parece resultar de desequilíbrios neuroquímicos no SNC ainda não 

esclarecidos, que levam a uma amplificação central da percepção da dor
3
. Esse distúrbio se 

apresenta em muitos pacientes através de quadros de alodínia (sensibilidade aos estímulos que 

normalmente não são dolorosos, por alteração nas vias de condução da sensibilidade) e 

hiperalgesia (sensibilidade aumentada à dor, por alterações no limiar dos receptores sensoriais)
8
. 

A amplificação dolorosa ocorre não somente a estímulos de pressão, mas também a estímulos não 

dolorosos, incluindo, calor, frio, produtos químicos e correntes elétricas
8
. A principal queixa dos 

pacientes com FM é a dor difusa e o aumento da sensibilidade em pontos específicos chamados 

tender points
18

. Esses pontos de tensão são anatomicamente específicos localizados em tendões 

ou na parte ventral de músculos
18

. O ACR 1990 descreve 18 pontos específicos, 10 localizados na 

parte anterior e 8 na parte posterior do corpo, que servem como um dos critérios para diagnóstico 

da síndrome
4
.  
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 Estudos com técnicas de neuroimagem demonstram que pacientes com FM apresentam 

processamento anormal de estímulos dolorosos no SNC
19,20

. A dor nesses pacientes pode ser 

iniciada utilizando um estímulo doloroso de intensidade mais baixa do que àquela necessária para 

deflagrar a dor em indivíduos saudáveis
3,20

. A sensibilização central desempenha um papel 

central na fisiopatologia da FM, e na verdade, já é encontrada em uma variedade de condições 

que envolvem dor crônica, como a síndrome do intestino irritável, cistite intersticial, disfunção da 

articulação temporomandibular e osteoartrite
2
. Apesar de haver melhora da conscientização e 

compreensão da FM por parte dos profissionais clínicos, estima-se que 75% dos pacientes ainda 

permanecem não diagnosticados
3
.   

 A nocicepção intensa ou persistente pode induzir modificações neurais na medula 

espinhal e no encéfalo, resultando em amplificação central e dor
3
. Este mecanismo constitui uma 

característica marcante da FM e muitas outras síndromes dolorosas crônicas, incluindo a 

síndrome do intestino irritável, disfunção temporomandibular, enxaqueca, e lombalgia
8
. 

Em pacientes com FM, as duas principais vias que enviam o sinal de dor trabalham de 

modo anormal, resultando na amplificação central de sinais de dor
6
. A origem desse processo de 

amplificação da dor não é totalmente compreendida, mas é certo que é de natureza multifatorial
3
. 

Estímulos periféricos de dor provavelmente desempenham algum papel, mas a pesquisa mais 

recente sugere um forte componente no SNC que é, ou torna-se, largamente independente da 

entrada nociceptiva periférica. Figurativamente, é como se o controle de ajuste do volume para a 

dor fosse anormalmente elevado, resultado do aumento da excitabilidade de neurônios do SNC e 

redução dos mecanismos inibitórios da dor. Esta analogia pode ser uma maneira útil para explicar 

aos pacientes o processo de amplificação central
3
.  

 No nível molecular, pacientes com FM apresentam alterações nos níveis de 

neurotransmissores e receptores associados com o aumento da sinalização de vias ascendente 

(pró-nociceptiva) e diminuição da sinalização na via descendente (anti-nociceptivas)
21

. Esses 

pacientes apresentam também níveis aumentados de neurotransmissores no líquido 

cefalorraquidiano (LCR) indicando aumento da sinalização ascendente pró-nociceptiva
22

. 

Neurotransmissores que geralmente atuam para aumentar a entrada ascendente, incluindo 

substância P, fator de crescimento neural e fator neurotrófico derivado do cérebro, estão presentes 

em níveis mais elevados no líquido cefalorraquidiano (LCR) de pacientes com FM do que em 

indivíduos controles saudáveis
3
. Adicionalmente, os níveis de glutamato e outros aminoácidos 
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excitatórios estão elevados no LCR e no cérebro em indivíduos com FM
3
. A disfunção do SNC 

no processamento da dor pode ajudar a explicar a constelação de sintomas heterogêneos e outros 

aspectos clínicos da FM. 

 

1.2 Fatores afetivo-comportamentais e sociais 

 

 Existe na FM uma correlação entre os sintomas físicos e comportamentais que 

influenciam negativamente na qualidade de vida dos pacientes
23

. É necessário então, desenvolver 

estudos entre as interações físicas, sociais e afetivo-comportamentais para que se possa fazer a 

escolha do melhor caminho para o tratamento.  

 As habilidades emocionais são variáveis preditivas de menor dor percebida e a literatura 

apresenta uma relação entre afetividade, depressão, ansiedade e a história clínica de pacientes 

com FM, porém, esse tipo de relação ainda merece maior investigação
23,24

. Em meio aos estudos 

de estados de humor e comportamento social, a depressão, ansiedade e a afetividade positiva e 

negativa aparecem como fatores importante por estarem relacionadas com o mecanismo de bem 

estar subjetivo pessoal, produtividade, interação social e de relacionamento interpessoal
25,26

. 

 Alguns estudos têm mostrado que o afeto positivo possui um efeito benéfico sobre 

indicadores psicológicos e fisiológicos de bem-estar, especialmente em resposta a estímulos 

afetivos negativos e as suas consequências deletérias
27

. Contudo, existe agora uma forte 

evidência de que mulheres com dor crônica possuem grande dificuldade em manter os níveis de 

afeto positivo devido aos episódios de dor
26

. A vida afetiva merece, portanto, atenção durante a 

avaliação e prescrição do tratamento em mulheres com FM. Esse entendimento pode ser uma 

alternativa de intervenção pouco levada em consideração pelos profissionais da saúde, mas de 

grande importância para entender as relações entre os distúrbios afetivo-comportamentais e 

físicos encontrados na FM
26,28

. 

 Estudos descrevem que as alterações de afeto negativo em relação aos episódios de dor 

nem sempre são consistentes entre indivíduos de vários grupos de patologias, como ocorre na 

artrite reumatoide. Por exemplo, nem todas as pacientes com níveis elevados de dor possuem 

problemas afetivos negativos. Ainda, o afeto positivo possui grande influência na redução do 

afeto negativo durante um quadro de dor crônica e pode ser um fator de resiliência, ajudando 
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pacientes a tolerarem mais os quadros álgicos do que aqueles com níveis mais baixos de afeto 

positivo
26,28

. 

 Os episódios de dor crônica, depressão e baixa funcionalidade parecem afetar o 

relacionamento interpessoal (incluindo o marital) e a atividade laboral
26,29

. Mulheres com FM 

ainda encontram ceticismo e tratamento inadequado de profissionais da área médica, familiares e 

pessoas de convívio próximo, especialmente por apresentar sintomas sem origem definida e uma 

disfunção física que não é visível, compondo ainda mais sofrimento físico e emocional
30

. Dessa 

forma pacientes com FM podem apresentar alterações no comportamento pró-social ou de 

percepção de apoio social
30,31

. 

 

1.3 Abordagem Integrada da Fibromialgia 

 

 A razão de se estudar a FM integrando os aspectos sensoriais, afetivo-comportamentais e 

sociais amplia os horizontes para investigação científica e clínica dessa síndrome, além de 

proporcionar uma visão que prioriza a necessidade de se enxergar possível correlação entre esses 

aspectos. Assim, do ponto de vista terapêutico, ainda há um grande caminho a ser trilhado sobre 

as possibilidades de recomendações em relação ao tratamento de pacientes com o diagnóstico 

clínico dessa síndrome.  

 Espera-se, portanto, que o desenvolvimento desse estudo consiga elucidar possíveis 

fenômenos subjacentes à complexidade dos sintomas da FM. O entendimento das associações 

entre as diferentes variáveis envolvidas com a sintomatologia do paciente com FM pode criar 

alternativas de futuras intervenções medicamentosas, fisioterapêutica e da terapia cognitivo-

comportamental.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Descrever as interações físicas e psicossociais em mulheres com fibromialgia 

apresentando associações entre a percepção de apoio social, e afetividade com os sintomas de 

dor, funcionalidade e estado de humor.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Descrever uma representação corporal da dor em mulheres com fibromialgia 

- Investigar a amplitude de dor a pressão em mulheres com fibromialgia 

- Comparar as variáveis de dor, depressão, ansiedade, afetividade e apoio social em mulheres 

com fibromialgia e mulheres saudáveis.  

- Investigar as correlações entre o apoio social percebido e os sintomas da FM.  

- Investigar as correlações entre as alterações afetivo-comportamentais e sintomas da FM. 
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3 HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

Hipótese 1: Mulheres com FM e mulheres saudáveis diferem quanto a percepção dolorosa e  

distribuição de dor no corpo. 

Predição 1.1: Mulheres com FM apresentam maior sensibilidade à dor. 

Predição 1.2: Mulheres saudáveis apresentam maior sensibilidade à dor. 

Predição 1.3: Mulheres com FM e mulheres saudáveis não possuem diferença quando a 

sensibilidade a dor. 

 

Hipótese 2: Mulheres com FM e mulheres saudáveis possuem a capacidade de percepção de 

amplitude de dor a pressão de forma distinta.  

Predição 2.1: Mulheres com FM possuem menor amplitude de dor. 

Predição 2.2: Mulheres saudáveis possuem menor amplitude de dor. 

Predição 2.3: Não há diferença entre a percepção da amplitude de dor entre mulheres com FM e 

mulheres saudáveis. 

 

Hipótese 3: Mulheres com FM e mulheres saudáveis possuem diferenças quanto a estados 

depressão, ansiedade, afetividade e apoio social. 

Predição 3.1: Mulheres com FM possuem importante quadro de depressão, ansiedade, distúrbios 

de afetividade e baixo apoio social. 

Predição 3.2: Mulheres saudáveis possuem importante quadro de depressão, ansiedade, distúrbios 

de afetividade e baixo apoio social. 

Predição 3.3: Não há diferença entre estado depressivo, ansiedade, distúrbios de afetividade e 

baixo apoio social entre mulheres com FM e mulheres saudáveis. 

 

Hipótese 4: O apoio social percebido por mulheres com FM pode influenciar os sintomas físicos 

e comportamentais da FM 

Predição 4.1: O apoio social não possui correlação com os sintomas físicos e comportamentais da 

FM. 

Predição 4.2: O apoio social possui correlação com os sintomas físicos e comportamentais da 

FM. 
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Hipótese 5: As alterações de estado afetivo podem interferir nos sintomas físicos e 

comportamentais da FM. 

Predição 5.1: As alterações de estado afetivo interferem nos sintomas físicos e comportamentais 

da FM. 

Predição 5.2: As alterações de estado afetivo não interferem nos sintomas físicos e 

comportamentais da FM. 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa se caracteriza como sendo um estudo exploratório, descritivo transversal 

realizado nos meses de julho a dezembro de 2012. Obteve parecer favorável do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o registro do CAAE nº 

274/2010. Além do estudo apresentado nessa tese, há em paralelo a coleta de dados adicionais 

para se investigar a possível presença de polimorfismo de receptores de ocitocina (OXTR).   

 

4.2 Critérios de seleção, inclusão e exclusão dos sujeitos 

 

 O estudo foi realizado a partir de uma amostra por conveniência composta de 63 mulheres 

com FM e 42 mulheres saudáveis como grupo controle (CT), com faixa etária de 20 a 76 anos. 

As participantes foram informadas sobre os propósitos da pesquisa, podendo participar mediante 

o preenchimento e assinatura de um “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”. 

 As pacientes com FM foram recrutadas mediante demanda espontânea no setor de 

Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e na Clínica Escola de Fisioterapia 

da Universidade Potiguar (UNP). O grupo controle foi composto por estudantes, funcionários e 

acompanhantes das pacientes, escolhidos mediante demanda espontânea. Para os critérios de 

inclusão no grupo FM foram observados: (a) possuir diagnóstico médico de FM predito através 

dos critérios do ACR (1990); (b) capacidade cognitiva de entender o intuito da pesquisa e de 

responder aos questionários; (c) não estar realizando no momento da pesquisa qualquer 

tratamento fisioterapêutico ou de reabilitação física (d) não apresentar doenças como: síndrome 

da fadiga crônica, artrite reumatóide, gota e lúpus; (e) não fazer uso de medicamentos 

corticosteroides, analgésicos e anti-inflamatórios no momento da coleta dos dados (f) não 

apresentar história de desordens psiquiátricas como depressão grave, dependência de álcool ou 

substância entorpecente, esquizofrenia e desordens de personalidade. Para o grupo CT foram 

obedecidos todos os critérios de inclusão citados, excluindo-se o diagnóstico de FM ou de 

qualquer doença reumática. Como critérios de exclusão observamos: (a) presença de dificuldades 

físicas e/ou orgânicas, caso estas comprometam a aplicação dos questionários e limitem os testes 
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algésicos. Apenas 1 paciente foi retirada da amostra por apresenta-se incapaz da realização dos 

testes algésicos e de responder os questionários.   

 

4.3 Procedimentos da coleta de dados  

 

 Para todos os pacientes os procedimentos experimentais foram aplicados na seguinte 

sequência: (1) aplicação dos questionários; Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ), 

Inventário de Depressão de Beck (IDB), Escala de Apoio Social (MOS), Escala de Ansiedade de 

Hamilton e Escala de Afeto Positivo e Negativo (PANAS); (2) testes algésicos. Todos as coletas 

foram realizadas no período da tarde entre as 14 e 17 horas.  

 

4.3.1 Aplicação dos questionários e exame físico 

 

 A funcionalidade foi avaliada pela versão brasileira do Questionário de Impacto da 

Fibromialgia (FIQ)
32

. Este é um questionário autoaplicável que compreende aspectos funcionais 

do indivíduo ao longo das últimas semanas, composto por três questões do tipo escala Likert 

(escala de respostas gradativas) e sete perguntas classificada numa escala visual analógica 

(EVA). Todas as escalas variam de 0 a 10, onde uma pontuação alta indica elevado impacto 

negativo e uma maior severidade dos sintomas. O score total do FIQ é graduado de 0 a 100 

pontos, sendo as maiores pontuações relacionadas ao alto impacto da doença na funcionalidade 

do indivíduo, consequentemente piorando sua qualidade de vida (ANEXO 1).   

 Para a avaliação do estado de humor, foi realizado um estudo dos níveis de depressão das 

pacientes através do IDB
33

. Esse questionário constitui um instrumento de autorrelato composto 

por 21 itens referentes a sintomas e atitudes cognitivas. Em cada item a paciente deve escolher 

uma ou mais afirmações que melhor descrevem como ela se sentiu na última semana. A 

pontuação máxima é de 63 pontos e os altos escores indicam níveis severos de depressão. Beck et 

al. (1988) recomendam os seguintes pontos de quantificação do quadro depressivo: a pontuação 

menor que 10 indica sem depressão ou depressão mínima; de 10 a 18 depressão de leve a 

moderada; de 19 a 29 depressão de moderada a grave; de 30 a 63 depressão grave
34

 (ANEXO 2). 

 A Escala de Apoio Social elaborada pelo Medical Outcomes Study (MOS), é um 

questionário composto por 19 questões, validada para o português por Fachado et al. (2007) e 
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desenvolvido para utilização em pacientes com doenças crônicas
36

. Esse questionário é um 

instrumento que avalia o apoio social de maneira multidimensional, sendo curto, de fácil 

aplicação e auto-preenchível. O questionário é composto de 19 itens, com pontuação de 1 (nunca) 

a 5 (sempre) para cada item. Após análise fatorial, o questionário foi subdividido em quatro 

fatores: apoio material, apoio afetivo, interação social positiva e apoio emocional/informacional. 

As subdivisões em quatro fatores incluem: 4 itens de apoio material, 4 itens de interação social 

positiva, 3 itens de apoio afetivo e 8 itens de apoio emocional/informacional. A pontuação de 

cada fator é somada de modo individual e transformada em uma escala de 0 a 100. Os escores 

mais altos são indicativos de um melhor apoio social
36

 (ANEXO 3). 

 O estado de ansiedade foi mensurado com a utilização da Escala de Ansiedade de 

Hamilton
37

. A escala possui 14 itens, que pode ser avaliado de 0 (nenhum) a 4 (máximo), com 

uma pontuação total de 56. Altos índices são indicativos de maior estado de ansiedade (Hamilton, 

1959) (ANEXO 4).  

 A Escala de Afeto Positivo e Negativo (PANAS) elaborada por Watson, Clark e Tellegen, 

(1988) consiste em um conjunto de 20 palavras que descrevem diferentes sentimentos e emoções 

sentidas pelo paciente durante as últimas semanas
38

. Esse questionário, validado para o 

português
39

, possui duas dimensões, utilizando 10 palavras para o cálculo da afetividade positiva 

e 10 para a afetividade negativa. Cada palavra é pontuada de 1 (nada) a 5 (extremamente), 

podendo o escores total variar de 10 a 50 para cada dimensão (ANEXO 5). 

 

4.3.2 Avaliação da sensibilidade dolorosa 

 

 Os testes de sensibilidade dolorosa foram realizados nos 18 pontos preditos pelo ACR 

(1990), como preconizado por Okifuji et al. (1997) com intervalo de cerca de 5 a 10 segundos 

entre eles, de forma perpendicular a pele, aplicados pelo mesmo avaliador devidamente 

capacitado
40

. Foi utilizado um algômetro de pressão (Pain Diagnostics and Thermography
®

, 

Great Neck, NY, USA) com uma ponta de borracha de 1 cm de diâmetro, sendo quantificados em 

termos de limiar e de tolerância à dor à pressão, na unidade de kg/cm
2
. Durante o exame, o 

examinador posiciona a ponta de borracha sobre a área de exame e gradualmente aumenta a 

pressão com aproximadamente 1 kg/cm
2
 por segundo. O limiar de dor será descrito quando a 

paciente relatar início da percepção dolorosa através da frase “comecei a sentir dor”, enquanto 
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que para a tolerância, será pedido que a participante sustente o máximo de pressão do algômetro 

até referir incapacidade total de receber tal pressão do equipamento, com a frase “pare, não estou 

suportando mais”. Foi solicitado que as participantes repitam exatamente essas duas frases para 

completa padronização do exame. 

 

4.3.3 Análise Estatística 

 

Inicialmente foram aplicados testes de normalidade de Kolgomorov-Smirnov ou Shapiro-

Wilk para determinar se os dados obedeciam a uma distribuição normal. Sendo obedecido este 

pré-requisito, foi aplicado o teste de Mann Whitney ou o teste t não pareado para detectar a 

ocorrência de diferenças entre os grupos FM e controle. Os testes de correlação de Pearson ou de 

Spearman foram aplicados para testar a ocorrência de correlações entre as variáveis físicas 

(funcionalidade, limiar e tolerância à dor a pressão) e comportamentais (depressão, ansiedade e 

afetividade positiva e negativa). Foi utilizado um modelo linear geral com ajustes de variáveis e 

teste de análise de variância para observar as correlações entre as variáveis do estudo. Para todos 

os testes, foi considerado o nível de significância de p≤0,05%. 
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5 ESTUDOS  

 

5.1 Estudo 1 (submetido ao periódico Revista Neurociências ISSN 1984-4905) 

 

BODY REPRESENTATION OF PERIPHERICAL PAIN SENSIBILITY TO PRESSURE 

IN FIBROMYALGIA PATIENTS 

 

REPRESENTAÇÃO CORPORAL DA SENSIBILIDADE PERIFÉRICA A DOR A 

PRESSÃO EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA 

 

Rodrigo Pegado de Abreu Freitas, Maria Helena Constantino Spyrides, José Guilherme da 

Silva Santa Rosa, Ranulfo Fiel Pereira Pessoa de Carvalho, Maria Bernardete Cordeiro de Sousa. 

 

ABSTRACT 

 

 We aim to create a virtual body representation of peripheral pain sensibility to pressure 

evaluated by algometry in fibromyalgia patients. Fifty adult subjects, aged 32–71 years, who 

fulfill the American College of Rheumatology (ACR) criteria for fibromyalgia and forty-two 

healthy volunteers, were recruited. Pain sensitivity were performed on the 18 points identified by 

ACR. Algometry was carried out to record both threshold and tolerance to pain pressure 

quantified in kg/cm
2
. Functional capacity was evaluated by Fibromyalgia Impact Questionnaire 

(FIQ). Relative differences between control and fibromyalgia group, in percent, was determined. 

Such percent was used to enlarge the correspondent body part in fibromyalgia group using a 3D 

MAX
®
 Software. Larger volume of body parts representation in fibromyalgia group represents a 

more painful region. Significant difference between FIQ (p< 0.0001), pain threshold 

(fibromyalgia = 1.8±0.4; control= 4.7 ± 1.2) and tolerance (fibromyalgia = 2.52 ± 0.5; control= 

5.91±1.5) was found between the groups (p<0.0001). The body representation in fibromyalgia 

group is different from that of control group showing that pain perception increases is mainly in 

cervical, thoracic, arms, gluteus and over the knees. It is possible to create a virtual body pain 

image of fibromyalgia patients using a peripheral evaluation by algometry. Mapping the 

distribution of body pain in fibromyalgia may contribute to build a specific body representation 

of this syndrome and to contribute to better information for clinical management and diagnosis. 

 

Keywords: Fibromyalgia, tender points, algometry, virtual mapping of pain. 
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RESUMO 

 Nosso objetivo é criar uma representação corporal virtual da sensibilidade dolorosa 

periférica à pressão avaliadas pela algometria em pacientes com fibromialgia. Cinquenta 

indivíduos adultos, com idade entre 32-71 anos, que preencham os critérios do Colégio 

Americano de Reumatologia (ACR) para diagnóstico da fibromialgia e 42 voluntários saudáveis, 

foram recrutadas. Os testes de sensibilidade à dor foram realizadas nos 18 pontos identificados 

pelo ACR. A algometria foi realizado para o limiar e tolerância a dor à pressão quantificada em 

kg/cm
2
. A capacidade funcional foi avaliada pela Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ). 

Diferenças relativas entre os grupos fibromialgia e controle, em porcentagem, foi determinada e 

utilizada para ampliar as regiões do corpo correspondente no grupo fibromialgia usando o 

software 3D MAX
®
. O maior volume das regiões do corpo no grupo fibromialgia representa uma 

região mais doloroso. Diferença significativa entre FIQ (p <0,0001), limiar de dor (fibromialgia = 

1,8 ± 0,4, controle = 4,7 ± 1,2) e tolerância (fibromialgia = 2,52 ± 0,5, controle = 5,91 ± 1,5) 

foram encontradas entre os grupos (p <0,0001). A representação corporal da dor no grupo 

fibromialgia é diferente do grupo controle. Essa representação apresenta aumento da percepção 

de dor principalmente nos braços, cervical, secunda costela, glúteo e na região do joelho. É 

possível criar uma imagem corporal virtual da dor em pacientes com fibromialgia, através da 

avaliação por algometria. O mapeamento da distribuição de dor no corpo na fibromialgia pode 

contribuir para a construção de uma representação específica de dor corporal desta síndrome e 

contribuir para melhor informação, gestão clínica e diagnóstico desta síndrome. 

 

Palavras-chave: Fibromialgia, pontos dolorosos, algometria, mapeamento virtual da dor. 

 

1 Introduction 

 

 Fibromyalgia is a non-inflammatory musculoskeletal chronic syndrome of unknown 

etiology and is characterized for persistent and debilitating disorder that can have a negative 

effect on people's lives, affecting their capacity to work and engage in everyday activities, as well 

as their relationships with family, friends, and employers
1,2

. This condition is marked by chronic 

widespread pain and frequently associated symptoms including fatigue, sleep disturbances, 

cognitive dysfunction, and depressive episodes
3
. Patients with fibromyalgia display diffuse 



30 

 

 

hyperalgesia (heightened pain responses to normally painful stimuli) and/or allodynia (pain 

responses to normally nonpainful stimuli). Such responses suggest that these individuals have a 

fundamental problem with pain or sensory processing rather than an abnormality confined to the 

region of the body where pain is experienced
3,4

. 

 Many patients course with a set of symptoms that focus the presence of the central 

nervous system (CNS) as a protagonist and it is probable that the neurobiological changes found 

in the syndrome have its etiology in this system
5
. Until a decade, fibromyalgia and other 

idiopathic chronic pain conditions had a tenuous scientific argument. However, within a 

relatively short time, innovations in experimental tests of pain assessment, imaging techniques 

and immunogenetics have led to major advances in understanding the symptoms
5,6

. Great 

advances to understanding the fibromyalgia occurred after investigators found that this condition 

was not caused by peripheral injury or inflammation in muscles or tendons, focusing now on the 

study of central neurological component
5-7

. Authors
7-8

 described an abnormality in the central 

pain processing system, resulting in central amplification of pain signals. The persistence of 

nociceptive receptors in peripheral tissue may lead to plastic alterations in the CNS, causing 

central amplification and an increase in pain sensitivity
7-8

. 

 Smythe
9
 defends in your interesting article about Incarnations of Fibromyalgia a plastic 

body image in general population and a much greater representation of the painful region at 

several levels of neural representation in chronic pain syndromes like fibromyalgia. Melzac
10

 

attribute the symptoms observed in fibromyalgia to central neural mechanisms, but in the context 

of his neuromatrix theory of pain. He proposes that the symptoms of chronic pain syndromes 

such as fibromyalgia arise from the output patterns of the body-self neuromatrix, which activate 

perceptual, homeostatic, and behavioral programs. The neural pattern is generated by the 

neuromatrix, which itself is genetically determined and influenced by sensory experiences. 

Melzack suggests that pain is a product of this pattern of activity rather than arising direct from 

sensory input. Maybe one factor that may influence Melzack’s neuromatrix is a vulnerability to 

detecting or responding to sensory–motor conflict
11

.  

 A recent study indicates that body image is disturbed in patients with fibromyalgia when 

compared to control subjects. It would be useful to consider the relationship of the body 

image disturbance with level of pain, impact of the disease, and quality of life
12

. Mapping the 
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distribution of body pain in fibromyalgia patients may contribute to better information for clinical 

management in decreasing fibromyalgia symptom. 

 So, in disorders such as fibromyalgia, where the extent and intensity of the pain complaint 

often exceeds our capability for objective verification using current diagnostic technology readily 

available in the clinic, could we build a body pain image in fibromyalgia patients? We aim to 

create a fibromyalgia body representation of pain using a peripheral evaluation by algometry and 

visualize the most sensitive points of pain threshold and tolerance.  

 

2 Methods 

 

2.1 Participants 

 

 A cross-sectional observational study sampling strategy was applied. Subjects who 

conformed to the diagnostic criteria for fibromyalgia
13

 were recruited over a 1-yr period from 

Medical Clinic of the Onofre Lopes University Hospital or attended in the Physiotherapy Clinic 

at Federal University of Rio Grande do Norte. The Research Ethics Committee of the Federal 

University of Rio Grande do Norte approved all the procedures described in this report 

(274/2010). Informed consent was obtained from all subjects, and the study protocols according 

to the ethical guidelines. 

 

2.2 Experimental Groups 

 

 Fifty adult subjects, aged 32–71 years, who met the 1990 American College of 

Rheumatology (ACR) criteria
13

 for fibromyalgia were recruited. The control group consisted of 

forty-two healthy volunteers randomly chosen from hospital personnel and teachers.  

 The inclusion criteria adopted, were: (a) medical diagnosis of fibromyalgia, (b) ability to 

understand the study objective and answer the questions, (c) not participating in physical therapy 

or rehabilitation programs in the three previous months. The CT group met all the inclusion 

criteria except diagnosis of fibromyalgia and absence of both rheumatic and endocrinal disease. 

Exclusion criteria for both groups were: (a) proven cognitive deficit, such as dementia, (b) 

physical and/or organic difficulties, when these compromised questionnaire application and 
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analgesic tests; (c) endocrine, rheumatic and/or autoimmune diseases including chronic fatigue 

syndrome, chronic pelvic pain, atypical depression, irritable bowel syndrome, rheumatoid 

arthritis, gout and lupus; (d) use of corticosteroids, analgesics and anti-inflammatory drugs. All 

fibromyalgia group patients had been diagnosed as having symptoms of fibromyalgia but no 

other concurrent condition, specifically no neurological illness that may have affected their 

proprioception and none had asymmetrical visible disfigurement on their upper or lower limbs. 

 Subjects were also asked if at last two weeks they had suffered any stressful experiences 

over that period, such as quarrels or receiving bad news, or if they had engaged in intense 

physical activity.  

 

2.3 Evaluation of pain sensitivity and symptoms of fibromyalgia 

 

 Algometry was carried out to record pain threshold and pain tolerance to pressure. 

Eighteen tender points were marked with a demographic pencil and assessed while patients were 

in an orthostatic position, with their feet slightly separated. Pain sensitivity tests were performed 

on the 18 points identified by ACR in accordance with Okifuji et al.
14

. This was done 

perpendicular to the skin at 5 to 10 second intervals by the same qualified examiner. A pressure 

algometer was used (Pain Diagnostics and Thermography
®
, Great Neck, NY, USA), through a 1-

cm diameter rubber extremity. Pain threshold and tolerance to pressure were quantified in 

kg/cm
2
. The examiner positioned the rubber point above the area to be examined and gradually 

increased the pressure by 1 kg/cm
2
 per second. The pain threshold was measured when the 

patient said “I’m starting to feel pain”. To measure tolerance to pain, the patient was asked to 

bear the maximum amount of pressure from the algometer and use the phrase “Stop, I cannot take 

anymore” when they were no longer able to do so. Patients were asked to use these exact phrases 

for total standardization of the test. 

 Functional capacity was evaluated using the Brazilian version of the Fibromyalgia Impact 

Questionnaire (FIQ)
15

. It is a self-administered questionnaire that measures functional aspects of 

the patient over the last few weeks. It contains three Likert scale type questions (levels of 

response) and seven visual analog questions. All the scales vary from 1 to 10 and a high score 

indicates negative impact and more severe symptoms. The total FIQ score is graded from 1 to 

100 points. Higher scores are related to greater impact of the disease on the patients’ functionality 
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and a corresponding reduction in their quality of life
15,16

. It was used only to characterize the 

functionality between both groups. 

 

2.4 Statistical analysis 

 

 Statistical analyses were developed using 
6
 software that is available at http://www.r-

project.org/, as well as GraphPad Prism 5 (GraphPad Software Inc. 2009). The first step of 

statistical analysis was to test the normal patterns using the Shapiro-Wilk test. The unpaired t test 

was used for inter-group parametric analysis. The Mann Whitney test was used when comparing 

inter-group non-parametric means. The P-value considered was ≤ 0.05 for statistically significant 

results. 

 It was chosen a visual representation of the results obtained through the body 

representation graph. In order to properly represent pain levels among body representation 

regions and between groups, relative differences in pain tolerance between control vs. 

fibromyalgia group, in percent, were determined, taking normal group as baseline. Such percent 

was used to enlarge the correspondent body part in fibromyalgia homunculus. By doing this, 

large body representation parts in fibromyalgia group represent a more painful region than the 

normal group.  

 We worked with a 3D MAX
®
 software image warping system that uses biometric data 

based on real body shapes, instead of simply stretching or compressing images of bodies. This 

technique also allows individual body parts to be altered separately, so we can determine whether 

a specific body part has an overestimated pain sensibility related to others. The program works by 

creating a series of templates for each body part at different points. Therefore, this graphical 

representation allows easy understanding and communication of the results obtained, enhancing 

ability to detect and comprehend variations between patients with difference in etiology of 

peripheral pain. It is a mnemonic tool as well, since larger parts are easily remembered and might 

help to build a typical image for fibromyalgia patients which would help in reinforce the 

diagnostic hypothesis. 

 

 

 

http://www.r-project.org/index.html
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3 Results  

 

All patients from the fibromyalgia and control groups underwent pain evaluation and 

questionnaires. A significant difference was found on analysis of FIQ scores between the two 

groups (p < 0.0001) (Table 1). The fibromyalgia group showed a decrease in pain threshold and 

tolerance to pressure, with higher sensitivity. There was a significant difference between the 

means for pain threshold (fibromyalgia = 1.8 ± 0.4; CT= 4.7 ± 1.2) and tolerance to pain 

(fibromyalgia = 2.52 ± 0.5; CT= 5.91 ± 1.5) between the two groups (p< 0.0001) (Table 1). Table 

2 illustrates the proportion of pain threshold and tolerance of 18 points evaluated.  

Artist’s impression of body representation of pain in control group was performed (Figure 

1). There was significant distortion of the pain points evaluated with algometry, making large 

swollen areas in the body representation of pain tolerance in fibromyalgia group (Figure 2). The 

body representation showed greatest areas including cervical, thoracic, arms and over the knees.  

 

Table 1 - Comparison of patient conditions.  

 Groups  

Variables Fibromyalgia 

(N=50) 

Control 

(N=42) 

Value-p 

Age
b
 52.6±8 48.3±9 <0.0001

*
 

FIQ
b
 68.8±16.4 18.1±12.3 <0.0001

*
 

Pain Threshold
a
 1.8±0.4 4.7±1.2 <0.0001

*
 

Pain Tolerance
a
 2.52±0.5 5.91±1.5 <0.0001

*
 

ªCalculated with unpaired t test. 
b
Calculated with Mann-Whitney nonparametric test. Pressure 

pain threshold and pain tolerance in kg/cm
2
. *Significant at 5%. 
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Table 2 - Statistics for the construction of the fibromyalgia body representation of pain: 

percentage differences between normal and patients with fibromyalgia. 

 Pain Threshold  Pain Tolerance 

Tender Point Control Fibromyalgia    %  Control Fibromyalgia % 

R Low Cervical 2.54 1.62 36.21 3.40 2.25 33.72 

L Low Cervical 2.67 1.52 43.15 3.26 2.01 38.50 

R Second Rib 3.25 1.23 62.13 4.01 1.70 57.63 

L Second Rib 3.32 1.22 63.36 4.12 1.72 58.34 

R Lat Epicondyle 4.26 1.63 61.82 5.41 2.27 58.13 

L Lat Epicondyle 4.78 1.67 65.00 6.15 2.35 61.76 

R Knee 5.79 2.44 57.88 7.39 3.09 58.24 

L Knee 6.28 2.66 57.65 7.69 3.29 57.25 

L Occiput 3.75 1.54 58.85 4.56 2.06 54.78 

R Occiput 3.93 1.44 63.34 4.83 1.95 59.70 

L Trapezius 4.80 1.70 64.56 5.93 2.36 60.24 

R Trapezius 4.90 1.68 65.81 6.02 2.23 62.92 

L Supraspinatus 5.94 2.16 63.66 7.49 2.85 61.98 

R Supraspinatus 5.90 2.03 65.66 7.07 2.85 59.74 

L Gluteal 6.14 2.38 61.26 7.62 3.00 60.67 

R Gluteal 6.29 2.24 64.35 7.71 2.99 61.24 

L Greater T. 5.85 2.56 56.21 7.09 3.26 53.99 

R Greater T. 5.48 2.43 55.65 6.79 3.20 52.91 

Legend: R – right; L – left; Lat – lateral; Greater T. – Greater Trochanter. Pressure pain threshold 

and pain tolerance in kg/cm
2
.  

 

 

 

 
Fig. 1 Artist’s impression of body representation of pain in control group. A: front; B: back; C: 

lateral. 

A B C 
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Fig. 2 Artist’s impression of body representation of pain tolerance in fibromyalgia group. Large 

body representation parts represent a more painful region. A: front; B: lateral, C: back. 

 

4 Discussion  

 

 In this study, we investigated the differences in body pain sensibility between 

fibromyalgia patients and matched healthy controls during application of pressure pain threshold 

and tolerance and show a graph in the human form.  Through the analysis of numerical data it 

was possible to build a body representation of pain by the percentage difference between each of 

the 18 points evaluated. The results revealed that healthy controls had higher pain threshold and 

tolerance to pressure compared to fibromyalgia patients in all of eighteen points. Most 

fibromyalgia patients complain of local pains at the shoulders, arms, thighs and lower back, and 

pain originating from these body areas appears to play an important role in overall clinical 

conditions
3,12

. Understanding pain neurobiology provides a framework for more effective 

management of chronic pain such as fibromyalgia.  These patients may have painful conditions 

that persist over years and is presented as the major symptom of the syndrome.  

 Clauw et al.
8
 describes that in normal pain processing, the perception of pain involves two 

main groups of neural pathways: ascending and descending pathways. Peripheral nerves transmit 

sensory signals, including nociceptive stimuli to the spinal cord for transmission via the 

A B C 
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ascending nociceptive pathway to the brain for processing. The descending pain modulatory 

pathways send both facilitatory and inhibitory signals from the encephalon to the spinal cord and 

to the periphery, either increasing or decreasing the “volume control” on incoming nociceptive 

signals reaching the brain. Patients with fibromyalgia seem to have these two pain pathways 

operating abnormally, resulting in central amplification of pain signals
19,20

. It is equally clear that 

cognitive factors (catastrophizing) and psychological factors (depression and anxiety) influence 

the central representation of pain
17

 and the perception of pain is influenced by stressful situations 

and their mediators
18

. These factors were found in fibromyalgia
17,18

. 

  Staud et al.
26

 showed that overall clinical pain of fibromyalgia patients is dependent on 

local body pains. This symptom is not uniformly distributed across the body but most prevalent 

in the shoulders, chest and lower back, corroborating with our findings. For these authors, the 

number of peripheral pain areas and the intensity of peripheral pain are better predictors of 

overall fibromyalgia pain than number of tender points (TPs), thus suggesting their relevance for 

fibromyalgia pathogenesis. But in all 18 points identified by ACR
13

 we found a significant 

difference when compared with health controls, possibly because they are regions where the pain 

sensation is present with more intensity.  

 Though our study works with pain threshold and tolerance to pressure, we can build other 

body representation using other painful conditions such as temperature (heat) or ischemic 

stimuli. In general, heat pain threshold and tolerance are significantly and strongly correlated 

with pain threshold and tolerance accessed via other modalities such as pressure
22-24

, indicating 

that these factors form part of a pain sensitivity phenotype
25

. If, as these studies suggest, the 

laboratory-based assessment of individual differences in pain sensitivity has the potential to 

prospectively predict individual differences in acute clinical pain, chronic pain, and pain 

treatment response, then the ramifications and clinical applications of these findings are broad 

and quite important
25

. The fibromyalgia body representation shows an increase in pain sensation 

in important areas related to daily activities.  

 In our study, the FIQ results describe a high scores indicating greater impact of the 

disease on the patients’ functionality and a corresponding reduction in their quality of life
26

. 

Observing the areas of greatest sensitivity to pain, we can perform therapeutic conduct that 

enable the reduction of pain at these sites and improve patient’s functionality. The body 



38 

 

 

representation of pain sensibility in fibromyalgia could be used to identify which peripheral areas 

are most affected by fibromyalgia. 

 Edwards et al.
25

 describes that information regarding one’s own pain sensitivity, relative 

to the general population, would presumably be available to individuals by observation and 

comparison of their responses and other’s responses to common painful events such as injections, 

mild injuries, among others. In our work the perceptions of pain sensitivity in control group could 

be related to laboratory-derived measures of responses to standardized noxious stimuli. These 

data were used to construct an image of normality shown by normal body representation. 

Therefore, mapping the distribution of body pain in fibromyalgia may contribute to build a 

specific body representation of this syndrome and to contribute to better information for clinical 

management and diagnosis. 
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5.2 Estudo 2 (a ser submetido a Revista Brasileira de Fisioterapia) 

 

PAIN ENDURANCE IN WOMEN WITH FIBROMYALGIA 

AMPLITUDE DE DOR EM MULHERES COM FIBROMIALGIA 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVES: This study aimed to investigate the pressure pain endurance (PPe) in women 

with FMS to determine the range of a painful stimulation to which the individual can resist 

acceptably and compare to health controls. METHODS: We conducted an observational, 

descriptive, cross-sectional study with sixty subjects (51,23 ± 8) who met the American College 

of Rheumatology/1990  (ACR) criteria for FMS and forty-two healthy volunteers (48,33 ± 9) as 

control group. Algometry was carried out to record pressure pain detection threshold (PPdt) and 

pressure pain tolerance (PPt) and Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) to determine the 

impact of FM. The PPe was calculated as the arithmetic difference between the PPt and PPdt. 

RESULTS: A significant difference was found on FIQ (p < 0.0001), PPdt and PPt between the 

groups (p < 0.0001). It was found a significant difference (p < 0.0001) in PPe for each 18 points 

identified by ACR between FMS and control group with highest range of physical stimulation in 

control group. It was found a strong positive correlation between PPe with PPdt (r = 0.8334; p < 

0.0001) and PPt (r = 0.8387; p < 0.0001) in fibromyalgia group. CONCLUSION: PPe in FMS is 

extremely lower when compared with health controls. PPe may be used as an additional 

component to measure disturbance in pain perception, to determine the range of a painful 

stimulation to which the individual can resist acceptably. 

 

Keywords: Fibromyalgia, musculoskeletal pain, pain measurement, pain sensibility disturbance, 

pain perception to pressure. 
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RESUMO 

 

OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo investigar a amplitude de dor à pressão (AD) em 

mulheres com SFM para determinar o início da sensação dolorosa e o máximo suportado e 

comparar com controles saudáveis. MÉTODOS: Foi realizado um estudo observacional, 

descritivo transversal com 60 mulheres (51,23 ± 8 anos) com diagnóstico de SFM preconizado 

pelo Colégio Americano de Reumatologia/1990 (ACR) e 42 voluntárias (48,33 ± 9 anos) 

saudáveis como grupo controle. A algometria foi realizada para registro do limiar (LD) e 

tolerância à dor à pressão (TD) e aplicado o Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ) para 

determinar a funcionalidade/qualidade de vida. A AD foi calculada como a diferença aritmética 

entre o LD e TD. RESULTADOS: Foi encontrada diferença significativa no FIQ e nas variáveis 

de sensibilidade dolorosa (LD e TD) entre os grupos (p < 0,0001). Verificou-se uma diferença 

significativa (p < 0,0001) na AD para cada um dos 18 pontos identificados pelo ACR entre o 

grupo FMS e grupo controle, com maior AD no grupo controle (Mann Whitney). Foi encontrado 

forte correlação entre a AD com o LD (r = 0,8334, p < 0,0001) e a TD (r = 0,8387, p < 0,0001) no 

grupo fibromialgia (Spearman). CONCLUSÃO: A amplitude da percepção de dor na FMS é 

extremamente baixa quando comparada com controles saudáveis. Portanto, sugere-se que esta 

relação poderia ser utilizada como um componente adicional para avaliar as perturbações na 

percepção da dor e determinar o intervalo aceitável de um estimulo doloroso para os quais o 

indivíduo pode suportar. 

 

Palavras-chave: Fibromialgia, dor músculo-esquelética, avaliação da dor, percepção da dor, 

testes de nocicepção.  
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INTRODUCTION 

 

 Fibromyalgia Syndrome (FMS) is a chronic condition causing pain, stiffness, and 

tenderness of the muscles, tendons, and joints. It is also characterized by restless sleep, tiredness, 

fatigue, anxiety, depression, and disturbances in bowel functions
1
. The major symptom could be 

characterized by spontaneous, widespread persistent, unexplained pain associated with 

hypersensitivity, hyperalgesia (decreased mechanical pain threshold) and/or allodynia (pain 

induced by non-nociceptive stimuli).
2
 Authors

3,4
 described an abnormality in the central pain 

processing system, resulting in central amplification of pain signals. The persistence of 

nociceptive receptors stimulation in peripheral tissue may lead to plastic alterations in the central 

nervous system (SNC), causing central amplification and an increase in pain sensitivity. As a 

result, small stimulations of the skin or muscular tissue induce highly brain stimulation, 

intensifying pain sensitivity.
3,4

 

 In disorders like FMS, where the extent and intensity of the pain complaint often exceeds 

the capability for objective verification using current diagnostic technology readily available in 

the clinic, physicians may be more likely to question the patient’s reports.
5
 Thus many methods to 

assess hypersensitivity in FMS was performed.
5,6

 The laboratory-based assessment of individual 

differences in pain sensitivity has the potential to prospectively predict individual differences in 

acute clinical pain, chronic pain, and pain treatment response, then the ramifications and clinical 

applications of these findings are broad and quite important.
7
 

 Patients with FMS exhibit important decreased in pain threshold and tolerance to a number 

of sensory stimuli, including pressure, heat, cold, auditory, and electrical stimuli, interfering in 

quality of life.
8,9

 Pain threshold and tolerance studies show that patients with FMS perceive pain 

at a lower threshold than healthy controls in response to pressure (algometry) in some area of the 

body.
10,11

 Furthermore, a significant portion of the substantial pain variance in FMS patients can 

be explained by psychological factors, disturbances in the autonomic nervous system and 

hypothalamic-pituitary-axis, owing to their high degree of correlation.
12

 

 Many clinical centers routinely measure pressure pain sensitivity while assessing chronic 

pain patients. Pressure pain detection threshold (PPdt) is defined as the point in which a steadily 

increasing non-painful pressure stimulus turns into a painful pressure sensation. Pressure pain 

tolerance (PPt) is defined as the highest level of pain, which a subject is prepared to tolerate.
13
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Pressure pain endurance (PPe) (pain range)  is defined as the pressure stimuli since pain is 

reported (PPdt) until the pressure pain increases to a maximum level supported (PPt).
14

 The 

diagnostic identification of such pain perception abnormalities has a major impact on the patient's 

comprehension of the pain and the pain therapy.
2,13

 This type of quantifiable application of 

mechanical pressure is considered as the gold standard for measuring pressure pain sensitivity.
15

 

These and other advances in understanding the biology of FMS pain characteristics should 

provide for rational platforms for treatment target identification and limits for exercise and 

physical therapy modalities for the control of chronic musculoskeletal pain. Therefore, this study 

aimed to investigate the PPe in women with FMS to determine the range of a painful stimulation 

to which the individual can resist acceptably and compare to that of health controls. 

 

METHODOLOGY 

 

Type and subjects of study 

 An observational, descriptive, cross-sectional study was conducted. Subjects who 

conformed to the diagnostic criteria
16

 for fibromyalgia were recruited from Medical Clinic of the 

Onofre Lopes University Hospital (HUOL) and from Physiotherapy Clinic at the Universidade 

Potiguar, Natal, Brazil. The Research Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande 

do Norte approved all the procedures described in this report (274/2010). Informed consent was 

obtained from all subjects, and the study protocols conformed to the ethical guidelines. 

 

Experimental Groups 

 Sixty tree adult females, aged 32–71 years, who met the 1990 American College of 

Rheumatology (ACR) criteria
16

 for fibromyalgia were recruited using a convenience sample. The 

control (CT) group consisted of forty-two healthy volunteers chosen randomly from hospital 

personnel and teachers.  

 The inclusion criteria adopted, were: (a) medical diagnosis of fibromyalgia, (b) ability to 

understand the study objective and answer the questions, (c) not participating in physical therapy 

or rehabilitation programs in three previous months; (d) do not have endocrine, rheumatic and/or 

autoimmune diseases including chronic fatigue syndrome, atypical depression, rheumatoid 

arthritis, gout and lupus; (e) not using corticosteroids, analgesics and anti-inflammatory drugs 



45 

 

 

during data collection. The CT group met all the inclusion criteria except diagnosis of 

fibromyalgia and absence of both rheumatic and endocrinal disease. Exclusion criteria for both 

groups were: (a) proven cognitive deficit (b) physical and/or organic difficulties, when these 

compromised questionnaire application and analgesic tests.  

 

Assessment of pain sensitivity and symptoms of fibromyalgia 

 The experiment was performed in a quiet setting without any interruptions and shielded 

from other patients. Algometry was carried out to record PPdt and PPt. Eighteen tender points 

were marked with a demographic pencil and assessed while patients were in an orthostatic 

position, with their feet slightly separated. Pain sensitivity tests were performed on the 18 points 

identified by ACR in accordance with Okifuji et al.
17

 This was done perpendicular to the skin at 5 

to 10 second intervals by the same qualified examiner. A pressure algometer was used (Pain 

Diagnostics and Thermography
®
, Great Neck, NY, USA), through a 1-cm diameter rubber 

extremity. Pain threshold and tolerance to pressure were quantified in kg/cm
2
. The examiner 

positioned the rubber point above the area to be examined and gradually increased the pressure by 

1 kg/cm
2
 per second. The PPdt was measured when the patient said “I’m starting to feel pain”. To 

measure PPt , the patient was asked to bear the maximum amount of pressure from the algometer 

and use the phrase “Stop, I cannot take anymore” when they were no longer able to do so. Patients 

were asked to use these exact sentences for total standardization of the test. The PPe was 

calculated as the arithmetic difference between the PPt  and PPdt, i.e. PPt - PPdt = PPe. 

 Functionality was evaluated using the Brazilian version of the Fibromyalgia Impact 

Questionnaire (FIQ).
18

 It is a self-administered questionnaire that measures functional aspects of 

the patient over the last few weeks. It contains three Likert scale type questions (levels of 

response) and seven visual analog questions. All the scales vary from 1 to 10 and a high score 

indicates negative impact and more severe symptoms. The total FIQ score is graded from 1 to 100 

points. Higher scores are related to greater impact of the disease on the patients’ functionality and 

a corresponding reduction in their quality of life
18

.  
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Statistical treatment 

 Statistical analyses were developed using
 
SPSS 19.0 as well as GraphPad Prism 5 

(GraphPad Software Inc. 2009). Quantitative parameters were described by mean (Mn) and 

standard deviation (SD). The first step of statistical analysis was to test the normal patterns using 

the Kolmogorov Smirnov test. The Mann Whitney test was used when comparing inter-group 

means. We used Spearman for correlation of PPe with PPt and PPdt in fibromyalgia group. The P-

value considered was ≤ 0.05 for statistically significant results. 

 

RESULTS 

 

 There is no difference in age between the groups. A significant difference was found on 

analysis of FIQ scores between the two groups (p < 0.0001) (Table 1). The fibromyalgia group 

showed a decrease in PPdt and PPt, with extreme sensitivity to pain. There was a significant 

difference between PPdt (fibromyalgia = 1.88 ± 0.45; control= 4.76 ± 1.2) and PPt (fibromyalgia 

= 2.49 ± 0.52; CT = 5.91 ± 1.5) between the groups (p < 0.0001) (Table 1). 

 Table 2 shows the significant differences (p < 0.0001) in PPdt, PPt and PPe for each 18 

points identified by ACR between fibromyalgia and control groups. It was found a significant 

difference (p < 0.0001) in PPe between fibromyalgia (0.60 ± 0.09) and controls (1.14 ± 0.3) with 

highest range of physical stimulation in control group (Figure 1). A strong positive correlation 

between PPe versus PPdt (r = 0.8334; p < 0.0001) and PPe versus PPt (r = 0.8387; p < 0.0001) in 

fibromyalgia group is illustrate in Figure 2.  

 

Table 1- Age and differences in pain and functionality between fibromyalgia and control group.  

 

 Groups  

Variables Fibromyalgia 

(N = 63) 

Control 

(N = 42) 

Value-p 

Age 51.23 ± 8 48.33 ± 9 0.1178 

FIQ 68.96 ± 16.4 18.12 ± 12.3 < 0.0001
*
 

PPdt  1.88 ± 0.45 4.76 ± 1.2 < 0.0001
*
 

PPt 2.49 ± 0.52 5.91 ± 1.5 < 0.0001
*
 

Results of the Mann Whitney test. Significant at 5%. FIQ; Fibromyalgia Impact Questionnaire. 

PPdt: pressure pain detection threshold. PPt: pressure pain tolerance. Pain values in kg/cm
2
. 

*Significant at 5%. 
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Table 2-  Pressure pain means for each 18 points identified by ACR
 
between FMS and control 

group. 

 Fibromyalgia  Control  

Tender Points PPdt PPt PPe  PPdt PPt PPe P value 

R Low Cervical 1.55 2.14 0.59  2.54 3.39 0.85 < 0.0001 

L Low Cervical 1.49 1.97 0.48  2.66 3.26 0.6 < 0.0001 

R Second Rib 1.28 1.78 0.5  3.24 4.00 0.76 < 0.0001 

L Second Rib 1.24 1.68 0.44  3.32 4.12 0.8 < 0.0001 

R Lat Epicondyle 1.60 2.21 0.61  4.26 5.41 1.15 < 0.0001 

L Lat Epicondyle 1.72 2.35 0.63  4.78 6.14 1.36 < 0.0001 

R Knee 2.37 3.01 0.64  5.78 7.39 1.61 < 0.0001 

L Knee 2.60 3.23 0.63  6.28 7.69 1.41 < 0.0001 

L Occiput 1.51 2.01 0.5  3.74 4.56 0.82 < 0.0001 

R Occiput 1.45 1.93 0.48  3.93 4.82 0.89 < 0.0001 

L Trapezius 1.71 2.33 0.62  4.79 5.92 1.13 < 0.0001 

R Trapezius 1.71 2.27 0.56  4.90 6.01 1.11 < 0.0001 

L Supraspinatus 2.16 2.83 0.67  5.93 7.49 1.56 < 0.0001 

R Supraspinatus 2.04 2.82 0.78  5.90 7.07 1.17 < 0.0001 

L Gluteal 2.29 2.91 0.62  6.13 7.61 1.48 < 0.0001 

R Gluteal 2.15 2.89 0.74  6.29 7.70 1.41 < 0.0001 

L Greater T 2.64 3.30 0.66  5.85 7.09 1.24 < 0.0001 

R Greater T 2.40 3.17 0.77  5.47 6.79 1.32 < 0.0001 

Results of the Mann Whitney test. Significant at 5%. Legend: R - right; L - left; Lat – lateral; PPe 

- Pressure pain endurance; PPe - Pressure pain tolerance; PPdt - Pressure pain detection threshold; 

Greater T - Greater Trochanter. Pressure pain values in kg/cm
2
. There is a significant intergroup 

PPdt, PPt and PPe difference for each 18 points identified by ACR.
16
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Figure 1. Boxplot comparing PPe median between fibromyalgia and control group. Pressure 

pain values in kg/cm
2
. *Significance: p < 0.0001. 
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Figure 2. Spearman correlation between pressure pain endurance (PPe) with pressure pain 

tolerance (PPt) (r = 0.8387; p < 0.0001) and pressure pain detection threshold (PPdt) (r = 0.8334; 

p < 0.0001) in fibromyalgia group. It was used the 18 points identified by ACR.
16

 Pressure pain 

values in kg/cm
2
. 

 

DISCUSSION  

  

 We aimed to investigate the PPe in women with FMS. Our findings suggest that FMS have 

an important decreased in PPdt and PPt, resulting lower levels of PPe. The PPe in FMS is 

extremely lower when compared with health controls and it is positive associated with the initial 

painful pressure sensation and the maximum level supported.  

 Pain perception is clearly altered in FMS, resulting in lower functionality, impairing to 

maintain physical activities and increased depressive or anxiety states. Understanding the PPe in 

FMS, should provide rational platforms for treatment and limits for exercise and physical therapy 

modalities for the control of chronic musculoskeletal pain.
2,19

 

 Psychological and biological factors that may be responsible for these alterations are fairly 

discussed. Authors describes that in normal pain processing, the perception of pain involves two 

main groups of neural pathways: ascending and descending pathways.
4,10

 Peripheral nerves 

transmit sensory signals, including nociceptive stimuli to the spinal cord for transmission via the 

ascending nociceptive pathway to the brain for processing. The descending pain modulatory 

pathways send both facilitatory and inhibitory signals from the encephalon to the spinal cord and 

to the periphery, either increasing or decreasing the “volume control” on incoming nociceptive 
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signals reaching the brain.
2,4

 Patients with fibromyalgia seem to have these two pain pathways 

operating abnormally, resulting in central amplification of pain signals.
4
 It is equally clear that 

cognitive factors (catastrophizing) and psychological factors (depression and anxiety) influence 

the central representation of pain and the perception of pain is influenced by stressful situations 

and their mediators.
20,21

 

 The importance in studying the pain sensation in FMS is to identify the best course of 

treatment we can offer patients. Patients with FMS should be instructed to perform physical 

exercises at least twice weekly, including aerobic exercises and muscle strengthening.
22

 Regular 

exercise is clearly associated with higher pain tolerance, but pain thresholds are affected more 

ambiguously, likely has clinical implications. Tesarz et al.
23

 suggest that regular physical activity 

is associated with specific alterations in pain perception. Studies of the effect of physical exercise 

in pain patients demonstrate a consistent impact on quality of life and functioning without an 

improvement in pain scores. It may be advisable in exercise treatment for pain patients to focus on 

the development of their pain-coping skills that would affect tolerance, rather than the direct 

alleviation of pain threshold. Probable with this strategy it might be possible to increase the PPe in 

FMS and improve the quality of life and functionality. Further research is needed to clarify the 

relationship between modifications in pain perception psychological factors and neurobiological 

processes in FMS.  

 

CONCLUSION 

 

 Patients with FMS have reduced functionality and decrease in PPdt and PPt, with 

extreme sensitivity to pain. PPe in FMS is significant lower when compared with health controls. 

PPe may be used as an additional component to measure disturbance in pain perception, to 

determine the range of a painful stimulation to which the individual can resist acceptably. Thus, 

the knowledge of PPe in FMS, might provide rational platforms for treatment and limits for 

exercise and physical therapy modalities for the control of chronic musculoskeletal pain 

improving the quality of life and functionality of the patients. 
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5.3 Estudo 3 (publicado na Revista Fisioterapia Brasil) 

 

AFETO POSITIVO E NEGATIVO E SUA ASSOCIAÇÃO COM A DOR E 

FUNCIONALIDADE EM MULHERES COM FIBROMIALGIA. 

 

POSITIVE AND NEGATIVE AFFECT AND THEIR ASSOCIATION WITH PAIN AND 

FUNCTIONALITY IN WOMEN WITH FIBROMYALGIA. 

 

Rodrigo Pegado de Abreu Freitas, Sandra Cristina de Andrade, Lilian Lira Lisboa, Elisa 

Sonehara, Maria Thereza Barbosa Cabral Micussi, Maria Bernardete Cordeiro de Sousa. 

 

Resumo 

 

Fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática, caracterizada por dor, fadiga, alterações 

psicossomáticas e no estado de humor. A afetividade positiva e negativa aparecem como um fator 

importante por estarem relacionadas com o mecanismo de bem estar subjetivo pessoal e interferir 

nos sintomas físicos e psicossomáticos. Objetivamos avaliar o nível de afeto positivo e negativo e 

correlacioná-los com o impacto da FM e a dor em mulheres com FM. Mediante estudo descritivo 

transversal, 39 mulheres com FM foram avaliadas quanto à afetividade através da Escala de 

Afeto Positivo e Negativo (PANAS), limiar de dor (algometria) e impacto da FM (FIQ). O grupo 

de mulheres com FM apresentou média de afeto positivo menor e média de afeto negativo maior 

que aquela preconizada pela Associação Americana de Psicologia (APA). O teste de Spearman 

evidenciou correlação entre: afeto positivo e limiar de dor (r= -0,32; p= 0,04), afeto positivo vs 

negativo (r= 0,39; p= 0,01), afeto negativo e FIQ (r= 0,72; p<0,0001) e FIQ e limiar de dor (r= -

0,43; p= 0,005). Estes resultados evidenciam a associação entre as variáveis afetivas e 

fisiológicas e sugerem alteração importante nos estados afetivos que pode estar interferindo nos 

mecanismos de percepção dolorosa e funcionalidade na FM. 

 

Palavras chave: Fibromialgia, afeto, dor, funcionalidade, depressão, ansiedade.  

 

Abstract 

 

Fibromyalgia (FM) is a non-inflammatory rheumatic disease of unknown etiology, characterized 

by pain and fatigue, as well as psychosomatic disorders and mood changes. Positive and negative 
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affectivity is an important factor, since it is related to subjective well-being, and the physical and 

psychosomatic symptoms of FM. We aimed to assess positive and negative affect and correlate 

them with pain and the impact of FM on women. A cross-sectional study of 39 women with FM 

evaluated using the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), pain threshold (algometry) 

and Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ).  Women with FM had lower positive affect and 

higher negative affect than that recommended by the American Psychological Association 

(APA).  Spearman’s correlation test showed a correlation between positive affect and pain 

threshold (r = -0.32, p = 0.04), negative vs. positive affect (r= 0.39, p = 0.01), negative affect and 

FIQ (r = 0.72, p <0.0001) and FIQ and pain threshold (r= -0.43, p = 0.005). These data show 

approximation of the values of the two affect states. Changes in affect seem to directly influence 

depressive behavior, anxiety and functionality in women with FM. 

 

Keywords: Fibromyalgia, affect, pain, functionality, depression, anxiety 

 

Introdução 

 

 Fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática não articular, de etiologia desconhecida, 

caracterizada por dor musculoesquelética difusa, crônica e presença de sítios anatômicos 

específicos dolorosos à palpação, denominados “tender points”, localizados especialmente no 

esqueleto axial. Dentre os sintomas frequentemente associados ao quadro doloroso encontram-se 

a fadiga, distúrbios do sono, rigidez muscular matinal, ansiedade e depressão [1]. Além da 

presença de sintomas físicos, a FM também apresenta, comumente, alterações psicossomáticas e 

no estado de humor que se agravam em momentos de estresse físico ou emocional [2].  

 O I Consenso Brasileiro do Tratamento da Fibromialgia [3] preconiza a associação entre a 

terapêutica medicamentosa, a orientação da prática de exercícios musculoesqueléticos e a terapia 

cognitivo-comportamental, respeitando-se a individualidade de cada caso. É necessário reportar 

então, os estudos entre as interações físicas e psicossomáticas devido ao entrelace de sintomas, 

para que possamos escolher o melhor curso de tratamento. As habilidades emocionais são 

variáveis preditivas de menor dor percebida e a literatura descreve importante relação entre os 

estados afetivos e os resultados clínicos em doenças como a FM, porém, esse tipo de relação 

ainda merece maior investigação [4,5]. Em meio aos estudos de estados de humor e 
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comportamento social, a afetividade positiva e negativa aparece como um fator importante por 

estarem relacionadas com o mecanismo de bem estar subjetivo pessoal, interação social e de 

relacionamento interpessoal [5].   

 Pressman e Cohen [6] observaram em estudos de auto-relato de saúde, que indivíduos que 

apresentavam altos níveis de estados afetivos negativos e déficits de afeto positivo relatavam 

mais sintomas do que aqueles com níveis normais. Essas alterações no estado de humor e 

afetividade estão relacionados à piora dos quadros de hipersensibilidade a dor, baixa função física 

e distúrbios psicossomáticos [5,7,8]. 

 Alguns estudos [9,10] têm mostrado que o afeto positivo possui um efeito benéfico sobre 

indicadores psicológicos e fisiológicos de bem-estar, especialmente em resposta a estímulos 

afetivos negativos e as suas consequências deletérias. Contudo, existe agora uma forte evidência 

de que mulheres com dor crônica como na FM possuem grande dificuldade em manter os níveis 

de afeto positivo devido aos episódios de dor. 

  A vida afetiva merece, portanto, atenção durante a avaliação e prescrição do tratamento 

em mulheres com FM. Esse entendimento pode ser uma alternativa de intervenção pouco levada 

em consideração pelo fisioterapeuta e demais profissionais da saúde, mais de grande importância 

para entender as relações entre os distúrbios psicossomáticos e físicos encontrados na FM. Desse 

modo, objetivamos avaliar o nível de afeto positivo e negativo e correlacioná-los com o impacto 

da FM e o sintoma de dor em mulheres com FM.  

 

Material e métodos 

 

 Através de um estudo descritivo transversal, foram estudadas mulheres com diagnóstico 

clínico de FM, residentes na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, que frequentaram o setor de 

Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes e a Clínica Escola de Fisioterapia da 

Universidade Potiguar no período de maio a setembro de 2012. O estudo foi realizado com 39 

mulheres com fibromialgia com faixa etária de 32 a 71 anos. Todas as participantes possuíam 

diagnóstico médico de FM predito através dos critérios do American College of Rheumatology 

(1990) [1]. 

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte parecer número 274/2010. As participantes foram informadas sobre os 
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propósitos da pesquisa, podendo participar mediante o preenchimento e assinatura de um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: (a) possuir diagnóstico médico de FM; 

(b) capacidade cognitiva de entender o intuito da pesquisa e de responder aos questionários; (c) 

não estar realizando a menos de 1 mês qualquer tratamento fisioterapêutico ou de reabilitação 

física. Adotamos como critérios de exclusão: (a) comprovação de algum déficit cognitivo; (b) 

presença de dificuldades físicas e/ou orgânicas, caso estas comprometam a aplicação dos 

questionários e limitem os testes algésicos; (c) portadoras de doenças endócrinas, reumáticas e/ou 

auto-imune, tais como: síndrome da fadiga crônica, pubalgia, dor pélvica crônica, depressão 

atípica, síndrome do cólon irritável, artrite reumatóide, gota e lúpus; (d) pacientes que fazem uso 

de medicamentos corticoesteróides, analgésicos, antiinflamatórios, psicoativos e antidepressivos 

na semana dos testes algésicos e da aplicação dos questionários; (e) história de desordens 

psiquiátricas como depressão grave, dependência de álcool ou substância entorpecente, 

esquizofrenia e desordens de personalidade.  

 Para todas as pacientes os procedimentos experimentais foram aplicados na seguinte 

sequência: (1) aplicação dos questionários de afeto positivo e negativo (PANAS), questionário de 

impacto da FM (FIQ); (2) testes algésicos com algometria.  

 

Aplicação dos questionários e exame físico 

 O afeto positivo e afeto negativo foram medidos pela PANAS [11]. A PANAS surge da 

necessidade de desenvolver medidas validadas, breves e fáceis de administrar para avaliar 

alterações de afetividade na população. Esse questionário consiste em um conjunto de palavras 

que descrevem diferentes sentimentos e emoções dispostas em duas escalas de humor com 10 

itens cada. Cada item possui uma pontuação de 1 a 5 pontos (1 = "muito ligeiramente ou nada" a 

5 = "extremamente") para indicar à medida que os entrevistados sentiram os sentimentos e 

emoções durante as semanas anteriores à entrevista. Para a pontuação do afeto positivo, são 

somados os itens 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16,17, e 19 da escala. A pontuação pode variar de 10 a 50, 

com escores mais altos representando níveis mais elevados de afeto positivo. A pontuação do 

afeto negativo é realizada somando os itens 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18, e 20, também variando de 

10 – 50 onde os escores menores representam baixos níveis de afeto negativo. A Associação 
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Americana de Psicologia (APA) [12] definiu que o escore médio para afeto positivo é descrito 

como 33,3 ± 7,2 e para o afeto negativo média de 17,4 ± 6,2. 

 Foi utilizada a versão portuguesa da PANAS, validada por Galinha et al. [12]. A análise 

de consistência interna calculou um valor de alpha de Conbrach a= 0,86 para subescala de afeto 

positivo e a= 0,91 para a subescala de afeto negativo. 

 A funcionalidade foi avaliada pela versão brasileira do FIQ, validada por Marques et al. 

[13]. Este é um questionário auto-aplicável que compreende aspectos funcionais do indivíduo ao 

longo das últimas semanas, composto por três questões do tipo escala Likert (escala de respostas 

gradativas) e sete perguntas classificadas numa escala visual analógica (EVA). Todas as escalas 

variam de 0 a 10, onde uma pontuação alta indica elevado impacto negativo e uma maior 

severidade dos sintomas. O score total do FIQ é graduado de 0 a 100 pontos, sendo as maiores 

pontuações relacionadas ao alto impacto da doença na funcionalidade do indivíduo, 

consequentemente piorando sua qualidade de vida [14]. 

 O teste de sensibilidade dolorosa foi realizado nos 18 pontos preditos pelo ACR, como 

preconizado por Okifuji et al. [15] com intervalo de cerca de 5 a 10 segundos entre eles, de forma 

perpendicular a pele, aplicados pelo mesmo avaliador devidamente capacitado. Foi utilizado um 

algômetro de pressão (Pain Diagnostics and Thermography
®

, Great Neck, NY, USA) com uma 

ponta de borracha de 1 cm de diâmetro, sendo quantificados em termos de limiar à dor à pressão, 

na unidade de kg/cm
2
. O limiar de dor é definido como o ponto em que um estímulo de pressão 

cada vez maior e não dolorosa torna-se uma sensação de pressão dolorosa [16]. O examinador 

posiciona a ponta de borracha sobre a área de exame e gradualmente aumenta a pressão com 

aproximadamente 1 kg/cm
2
 por segundo. O limiar de dor foi descrito quando a paciente relatar 

início da percepção dolorosa através da frase “comecei a sentir dor”. Foi solicitado que as 

participantes repetissem exatamente essa frase para completa padronização do exame.  

 

Análise Estatística 

 A análise estatística dos dados foi realizada através do uso do software estatístico SPSS 

versão 19.0 e GraphPad Prism 5.  As variáveis quantitativas contínuas foram avaliadas segundo 

os seus valores médios e seus respectivos desvios-padrão. A normalidade de distribuição da 

amostra foi avaliada através do teste de Shapiro-Wilk. Para testar a correlação entre as variáveis 

foi utilizado o teste de correlação de Spearman. O nível de significância adotado foi de 5%. 
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Resultados 

 

 A Tabela I apresenta as características gerais da amostra. O grupo de mulheres com FM 

apresentou média de afeto positivo menor (27,7 ± 4,6) e média do afeto negativo maior (26,2 ± 

5,9) que a média preconizada pela APA (33,3 ± 7,2/17,4 ± 6,2 respectivamente) (Tabela I). Foi 

observada correlação negativa moderada entre o estado de afeto positivo e o limiar de dor (r= -

0,32; p= 0,04) (Figura 1). O estado de afeto positivo apresentou correlação positiva moderada 

quando correlacionado ao estado afetivo negativo (r= 0,39; p=0,01) (Figura 1). A análise dos 

dados demonstrou também correlação positiva forte entre o afeto negativo e o FIQ, indicando que 

quanto maior o impacto da FM sob a funcionalidade dos pacientes maior é o estado de 

afetividade negativa (r= 0,72; p<0,0001) (Figura 1). O FIQ também apresentou correlação 

moderada negativa em relação ao limiar de dor (r= -0,43; p=0,005), demonstrando que quanto 

menor o limiar de dor maior será o impacto sob a funcionalidade das mulheres com FM. Não foi 

observada correlação entre o afeto negativo e dor. 

 

Tabela I - Descrição de dados demográficos e das variáveis do estudo.  

Variáveis Fibromialgia (n=39) 

M/DP 

Idade 53,1 ± 9,5 

Estado civil (%)  

   Casada 56,41%  

   Solteira 15.38% 

   Viúva 10.25%  

   Divorciada 15,38% 

   Não respondeu 2.56% 

Renda (%)  

   > 4 salários mínimos 25.64% 

   2 a 3 salários mínimos 41.02% 

   até 1 salário mínimo 33.33% 

FIQ  63,5 ± 16,9 

Limiar de dor  1,8 ± 0,6 

Afeto positivo 27,7 ± 4,6 

Afeto negativo 26,2 ± 5,9 

M±DP; dados dispostos em média e desvio padrão. FIQ: questionário de impacto da fibromialgia. 

Limiar de dor em kg/cm
2
.  
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Figura 1: Correlações de Spearman significativas entre as variáveis de afeto positivo e negativo e 

sensibilidade dolorosa à pressão (limiar de dor em Kg/cm2) e impacto da fibromialgia na 

funcionalidade (FIQ).  

 

Discussão 

 

 O objetivo deste estudo foi avaliar o papel potencial de alterações na afetividade positiva 

e negativa em mulheres com FM e correlacioná-la com a saúde física mediante avaliação da dor e 

funcionalidade. Foram observados níveis baixos de afetividade positiva bem como níveis altos de 

afetividade negativa nas mulheres com diagnóstico clínico de fibromialgia. Essas alterações no 

estado afetivo se correlacionam com a sensibilidade dolorosa elevada, quantificada a partir do 

limiar doloroso à pressão, e a funcionalidade das pacientes.   

 As pacientes com FM possuem percentagens elevadas de comorbidades psiquiátricas 

como depressão e distúrbios de ansiedade, apresentando uma tendência, portanto, de relatar 

níveis mais elevados de afeto negativo e menores de afeto positivo [5]. Estudos [17,18] 

descrevem que as alterações de afeto negativo em relação aos episódios de dor nem sempre são 

consistentes entre indivíduos de vários grupos de patologias, como ocorre na artrite reumatoide. 

Por exemplo, nem todos os pacientes com níveis elevados de dor possuem problemas afetivos 

negativos, corroborando com nosso estudo onde não foi encontrada correlação significativa entre 
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dor e afeto negativo. Strand  et al. [18] ressalta em estudo realizado em pacientes com artrite 

reumatoide que o afeto positivo possui grande influencia na redução do afeto negativo durante 

um quadro de dor crônica e pode ser um fator de resiliência, ajudando pacientes que possuem 

quadros álgicos a tolerarem melhor do que aqueles com níveis mais baixos de afeto positivo. 

 Em mulheres com FM a presença de dor crônica parece ter correlação importante com 

alterações afetivas positivas [19], resultado também encontrado em nosso estudo. Em pesquisa 

realizada por Finan et al. [19] os pacientes com FM apresentaram perturbação da afetividade 

positiva quando comparado como grupo de pacientes com osteoartrose. O déficit na manutenção 

do estado afetivo positivo parece ser causado por incapacidade de manter o estado de afeto 

positivo em face da dor e dos altos níveis de afetividade negativa. Observamos então a 

dependência da afetividade positiva aos sintomas de hipersensibilidade à dor (hiperalgesia) e a 

manutenção de altos níveis de afeto negativo, possivelmente, causados pelos distúrbios de humor 

consideravelmente presentes na FM como depressão, ansiedade e estresse [17-19].  

 Ainda existe controvérsia em torno da relação afeto positivo vs afeto negativo e a melhor 

forma de mensurar essas variáveis. O estudo do afeto positivo separadamente do afeto negativo 

nos proporciona uma oportunidade de discriminar entre estados afetivos que podem caracterizar 

melhor as dificuldades emocionais de pacientes com FM [19]. O Modelo Dinâmico de Afeto 

(DMA) [17] descreve que o espaço afetivo entre o afeto positivo e afeto negativo fica diminuído 

em momentos de dor ou de outras formas de estresse, resultando numa relação bipolar entre os 

dois estados de afeto, geralmente representado por altos níveis de afeto negativo e baixos níveis 

de afeto positivo, fato claramente encontrado em nosso estudo. Neste caso, problemas com a 

regulação afetiva seria mais aparente durante os dias em que ocorre a piora do quadro de dor e os 

pacientes com FM frequentemente relatam níveis mais elevados de dor do que indivíduos com 

outras condições de dor crônica. Em adição aos efeitos potencialmente nocivos de um déficit de 

afeto positivo, há alguma razão para suspeitar que uma elevação na afetividade positiva possa ter 

consequências negativas para alguns pacientes com FM. Evidências recentes [20,21] em 

pacientes com FM sugerem que eventos positivos estão associados com aumento de notificações 

de fadiga no dia seguinte.  

 O entendimento atual das relações afetivas da FM e seus sintomas físicos estão longe de 

ser compreendidos. A manutenção de um estado bom de afetividade positiva mostra alguns 

benefícios para pacientes com FM, mas há pouca informação sobre como a manutenção desse 
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estado varia de dia para dia e se os efeitos benéficos da afetividade positiva são sustentados a 

partir de um dia para o outro [18-19]. 

 Observa-se, portanto, uma alteração importante nos estados afetivos positivos e negativos 

em mulheres com FM, correlacionando-se com o sintoma de hipersensibilidade à dor e à 

funcionalidade. Também foi observada uma associação entre os estados de afeto positivo e 

negativo. Trabalhos futuros são necessários para elucidar os possíveis mecanismos subjacentes à 

complexidade das alterações afetivas em pacientes com FM e as relações destas com os sintomas 

físicos.  

 

Conclusão 

 

 As mulheres com FM apresentam alteração importante nos estados afetivos positivos e 

negativos associados ao sintoma de hiperalgesia e de baixa funcionalidade. Observou-se a relação 

da afetividade positiva aos sintomas de dor e a manutenção de índices altos de afetividade 

negativa em pacientes com grande impacto da FM.  
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5.4 Estudo 4 (a ser submetido ao Jornal Brasileiro de Psiquiatria)  

THE INFLUENCE OF SOCIAL SUPPORT ON SYMPTOMS IN BRAZILIAN WOMEN 

WITH FIBROMYALGIA  
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Abstract 

 

 We aimed to assess the influence of social support on peripheral pain, functionality and 

negative mood states, such as depression and anxiety in Brazilian women with FM. An 

observational, descriptive study was conducted with sixty-three women who met the 1990 

American College of Rheumatology (ACR) criteria and thirty-seven healthy volunteers. Social 

support was measured by the Social Support Survey (MOS-SSS), functionality was evaluated 

using the Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), depression levels were assessed using the 

Beck Depression Inventory (BDI), severity of anxiety symptoms was measured using the 

Hamilton Anxiety Scale (HAS) and algometry was carried out to record pressure pain threshold 

and pressure pain tolerance at eighteen tender points recommended by the American College of 

Rheumatology. The Mann-Whitney or Unpaired t-test was used to compare intergroup means. 

We used Spearman’s test for inter-variable correlation in the FM group. Significant intergroup 

differences were found for FIQ (p<0.0001), depression (p<0.0001), anxiety (p<0.0001), tangible 

support (p=0.0042), positive social interaction (p<0.0001), emotional/information support 

(p=0.0002), pain threshold (p<0.0001) and tolerance (p<0.0001). A significant negative 

correlation was found between positive social interaction with high levels of FIQ (p=0.0004; r= 

-0.43), depression (p=0.007; r= -0.33) and anxiety (p=0.02; r= -0.28). Brazilian women with FM 
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appear to have lower social support than controls and positive social interaction may affect 

physical and mood states.     

 

Keywords: Fibromyalgia, social support, pain, functionality, depression, anxiety.  

 

Resumo  

 

 Nosso objetivo foi avaliar a influência do suporte social sobre a dor, funcionalidade e 

estados de humor negativo como depressão e ansiedade na mulher brasileira com fibromialgia 

(FM). Foi realizado um estudo observacional, descritivo com 63 mulheres com diagnóstico de 

FM que preencheram os critérios do Colégio Americano de Reumatologia (ACR-1990) e trinta e 

sete voluntários saudáveis. O apoio social foi medido através do questionário de Apoio Social 

(MOS-SSS), a funcionalidade foi avaliada usando o Questionário de Impacto da Fibromialgia 

(FIQ), os níveis de depressão foram avaliados através do Inventário de Depressão de Beck 

(BDI), a gravidade dos sintomas de ansiedade foi medida utilizando o questionário de Ansiedade 

de Hamilton (HAS) e a algometria foi realizada para avaliar o limiar e a tolerância de dor a 

pressão nos dezoito pontos dolorosos recomendados pelo ACR. O teste de Mann Whitney ou o 

test t pareado foi utilizado para comparar as médias intergrupos e o teste de Spearman foi 

utilizado para avaliar a correlação entre as variáveis no grupo FM. Foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos para o FIQ (p <0,0001), depressão (p <0,0001), ansiedade (p 

<0,0001), suporte material (p = 0,0042), interação social positiva (p <0,0001), apoio 

emocional/informação (p = 0,0002), limiar de dor (p <0,0001) e tolerância a dor (p <0,0001). 

Foi encontrada correlação negativa significativa entre a interação social positiva com altos 

níveis de FIQ (p = 0,0004, r = -0,43), depressão (p = 0,007, r = -0,33) e ansiedade (p = 0,02, r = 

-0,28). Mulheres brasileiras com FM parecem ter apoio social mais baixo do que o grupo 

controle e a interação social positiva podem afetar os sintomas físicos e o estado de humor. 

 

Palavras-chave: fibromialgia, apoio social, dor, funcionalidade, depressão, ansiedade. 
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INTRODUCTION  

  

 Fibromyalgia (FM) is a nonprogressive rheumatic condition, without definitive 

pathophysiology or measurable indicators of disease activity. This condition is marked by 

chronic widespread pain and frequently associated symptoms including fatigue, sleep 

disturbances, cognitive dysfunction, and depressive episodes
1,2

. FM prevalence varies between 

0.66% and 4.4% in the Brazilian population and is more common among women than men, 

particularly in the 35- to 60-year age group
3
. Activity limitations in FM have an impact on work 

ability and impose a heavy burden on patients in terms of disability, loss of quality of life and 

costs, as well as an economic burden on society
4,5

.  

 Episodes of chronic pain, depression and low functionality seem to affect interpersonal 

(including marital) and work activity
6,7

. Women with FM face skepticism and inadequate 

treatment from medical professionals, family and friends, particularly if their disability is not 

visible, further compounding physical and emotional distress
8
. Thus, patients with FM may 

show changes in prosocial behavior or perception of social support
9
. Satisfaction with social 

support, social participation, and living with someone had protective effects on depression and 

other symptoms in women with FM
9,10

. 

 Little is known about the influence of psychosocial factors on the processing of pain, 

anxiety and depression among FM patients and no studies regarding social support and FM 

symptoms have been conducted in Brazil. Social support, which includes emotional and 

instrumental support, is a coping resource in chronic diseases such as FM and  has been reported 

to be a more important factor in health promotion
11

. Social support represents an external 

resource that is accessed from others and operationalized as a social resource. The literature 

indicates that social support is a vital aspect of life in general and mental health and can be 

defined as sub-concepts of social networks
12,13

. In other words, social support is a social network 

function provided by members within a social network, and social networks generally relate to 

the number or frequency of contacts with family members, relatives, friends, and colleagues
13

. 

Social support has been defined in numerous ways, generally referring to resources supplied to 

individuals in need by their social network, and can be measured through the individual's 

perception of the degree to which interpersonal relationships can fulfill certain social support 
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functions
14

. Traditionally, four types of social support are suggested: emotional, instrumental, 

appraisal which involves information relevant to self-evaluation, and information.  

  Social support varies among countries, cultures and individual perception. FM patients 

may have changes in perception of social support and symptoms such as pain, anxiety and 

depression. The purpose of the present study was to assess the influence of  social support on  

peripheral pain, functionality and negative mood states, such as depression and anxiety in 

Brazilian women with FM. 

 

METHODOLOGY 

 

Type and study subjects  

 An observational, descriptive study was conducted. Subjects were recruited from the 

Medical Clinic of the Onofre Lopes University Hospital (HUOL) and from the Physiotherapy 

Clinic of Universidade Potiguar, Natal, Brazil. The Research Ethics Committee of the Federal 

University of Rio Grande do Norte approved all the procedures described in this report 

(274/2010). Informed consent was obtained from all subjects, and  study protocols complied with 

ethical guidelines. 

 Sixty-three women, aged 20–76 years, who met the 1990 American College of 

Rheumatology (ACR) criteria
15

 for FM, were recruited. The control (CT) group consisted of 

thirty-seven healthy volunteers chosen randomly from hospital personnel and teachers.  

 The following inclusion criteria were adopted: (a) medical diagnosis of FM, (b) ability to 

understand study objectives and answer the questions, (c) not undergoing physical therapy or 

rehabilitation programs during the three previous months, (d) do not use corticosteroids, 

analgesics and anti-inflammatory drugs during the week of evaluation. The CT group met all the 

inclusion criteria except diagnosis of FM and absence of both rheumatic and endocrinal disease. 

Exclusion criteria for both groups were: (a) physical and/or organic difficulties, when these 

compromised questionnaire application and analgesic tests; (b) rheumatic and/or autoimmune 

diseases including chronic fatigue syndrome, rheumatoid arthritis, gout and lupus.  
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Assessment  

 The experiment was performed in a quiet setting without any interruptions and with 

subjects shielded from other patients.  

 Social support was measured by means of the Medical Outcomes Study Social Support 

Survey (MOS-SSS), a 19-item questionnaire covering multiple dimensions of social support, and 

designed to be easily applied
16

. The items in this instrument do not specify the source of support 

(e.g., family, friends, community or others), and they measure perceived availability of functional 

support. Originally designed in English, the MOS-SSS has been translated and adapted to 

Portuguese. This Portuguese version has shown good psychometric properties
17

. Test-retest 

reliability was consistently high for the subscales  (with intraclass correlation coefficients ranging 

from 0.78 to 0.87), and internal consistency, as assessed by Cronbach's alpha, ranged from 0.75 to 

0.91. Although there are five theoretical dimensions in the MOS-SSS, previous validity 

investigations have suggested that questions related to emotional and information support were 

grouped in the same dimension. Accordingly, the present study used four dimensions: tangible 

support, affective support, emotional/information support and positive social interaction. 

 Functionality was evaluated using the Brazilian version of the Fibromyalgia Impact 

Questionnaire (FIQ)
18

,  a self-administered questionnaire that measures functional aspects of the 

patient over the previous  few weeks. It contains three Likert scale type questions (levels of 

response) and seven visual analog questions. All the scales vary from 1 to 10 and a high score 

indicates negative impact and more severe symptoms. The total FIQ score is graded from 1 to 100 

points. Higher scores are related to greater impact of the disease on  patient functionality and a 

corresponding reduction in their quality of life.  

  Depression levels were assessed using the Beck Depression Inventory (BDI)
19

,  a self-

reporting tool composed of 21 questions related to cognitive symptoms and attitudes. For each 

question, patients must choose one or more phrases that best describe how they felt in the 

previous week. The maximum score is 63 points and high scores indicate severe depression. Beck 

et al. suggest the following quantification scores for depression: a score of less than 10 indicates 

minimal or no depression; 10 to 18 signifies mild to moderate depression, 19 – 29 moderate to 

severe depression and from 30 to 63 severe depression
19

.  

 The severity of anxiety symptoms was measured using The Hamilton Anxiety Scale 

(HAS). The HAS was administered by an interviewer who asked a series of semi-structured 
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questions related to symptoms of anxiety. The interviewer then rated the individuals on a five-

point scale for each of the 14 items. Seven of the items specifically address psychic anxiety and 

the remaining seven somatic anxieties. The values on the scale range from zero to four: zero 

means that there is no anxiety, one indicates mild anxiety, two indicates moderate anxiety, three 

indicates severe anxiety, and four indicates very severe or grossly disabling anxiety. The total 

anxiety score ranges from 0 to 56. High levels are indicative of high anxiety 
20

. 

 Algometry was carried out to record pressure pain threshold and pressure pain tolerance. 

Eighteen tender points were marked with a demographic pencil and assessed while patients were 

in an upright position, with their feet slightly apart. Pain sensitivity tests were performed on the 

18 points identified by ACR in accordance with Okifuji et al
21

. This was done perpendicular to the 

skin at 5 to 10 second intervals by the same qualified examiner. A pressure algometer was used 

(Pain Diagnostics and Thermography
®
, Great Neck, NY, USA), through a 1-cm diameter rubber 

tip. Pain threshold and tolerance to pressure were quantified in kg/cm
2
. The examiner positioned 

the rubber tip above the area to be examined and gradually increased the pressure by 1 kg/cm
2
 per 

second. The pressure pain threshold was measured when the patient said “I’m starting to feel 

pain”. To measure pressure pain tolerance, the patient was asked to bear the maximum amount of 

pressure from the algometer and use the phrase “Stop, I cannot take anymore” when they were no 

longer able to do so. Patients were asked to use these exact sentences for total standardization of 

the test. 

 

Statistical treatment 

 Statistical analyses were developed using
 
SPSS 19.0 and GraphPad Prism 5 (GraphPad 

Software Inc. 2009). Quantitative parameters were described by mean (Mn) and standard 

deviation (SD). The first step of statistical analysis was to test the normal patterns using the 

Kolmogorov-Smirnov test. The Mann- Whitney or Unpaired t-test was used when comparing 

intergroup means. We used Spearman’s test for inter-variable correlation in the FM group. The P-

value considered was ≤ 0.05 for statistically significant results. 
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RESULTS 

 

 The sociodemographic profile of the sample is shown in Table 1. Significant intergroup 

differences were found for FIQ (p<0.0001), depression (p<0.0001), anxiety (p<0.0001), tangible 

support (p=0.0042), positive social interaction (p<0.0001), emotional/information support 

(p=0.0002), pain threshold (p<0.0001) and tolerance (p<0.0001) (Table 2). The FM group 

showed physical and behavioral changes with low functionality, moderate to severe depression, 

high anxiety levels, low social support, and high levels of pain sensitivity. A significant negative 

correlation was found between positive social interaction with high levels of FIQ (low 

functionality) (p=0.0004; r= -0.43), depression (p=0.007; r= -0.33) and anxiety (p=0.02; r= -0.28) 

(Figure 1). 

 

Table 1: Descriptive statistics for demographic and study variables. 

Variable Fibromyalgia (n=63) Control (n=32) 

Age 52.71 ± 11.45 31.97 ± 11.33 

Marital Status   

Never Married 19.69% 65.62% 

Married 50% 28.12% 

Widowed 12.12% 0% 

Divorced 15.15% 6.25% 

Did not respond 3.03% 0% 

Income    

US$ 300,00  36.36% 12.5% 

US$ 600.00-US$ 900.00 39.39% 34.37% 

>US$ 1,200.00 19.39% 31.25% 

Unreported 4.54% 21.87% 

Education   

Elementary (incomplete)  21.21% 15.62% 

Elementary 25.75% 9.37% 

Secondary 28.78% 59.37% 

University 24.24% 15.62% 

Age described with mean and standard deviation.  
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Table 2. Study variables for participants with fibromyalgia and controls. 

Clinical Variables   Fibromyalgia Control  

  M/SD M/SD p value 

FIQ
a
 65.10 ± 15.8 15.59 ± 11.4 <0.0001

*
 

Depression
a
 22.40 ± 13.18 5.35 ± 4.95 <0.0001

*
 

Anxiety
b
 30.11 ± 9.21 9.21 ± 7.51 <0.0001

*
 

Social Support Survey    

     Tangible
a
 74.46 ± 23.55 87.65 ± 17.46 0.0042

*
 

     Affectionate
a
 85.19 ± 16.82 90.62 ± 15.29 0.0765 

     Positive social interaction
a
 68.41 ± 22.21 86.51 ± 17 <0.0001

*
 

     Emotional/Information
a
 70.18 ± 22.63 86.61 ± 15.87 0.0002

*
 

Pain threshold
a
 1.9 ± 0.66 4.53 ± 1.13 <0.0001

*
 

Pain tolerance
b
 2.59 ± 0.96 5.89 ± 1.54 <0.0001

*
 

Mean values (M) and standard deviation (+SD) of variables. 
a
Calculated with Mann-Whitney 

nonparametric test.
 b

Calculated with the unpaired t-test. Pressure pain threshold and pain 

tolerance in kg/cm
2
. *Significant at 5%. 
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Figure 1. Correlation between positive social interaction and functionality and negative mood 

states in the FM Group. 
 

 

DISCUSSION 

 

 The purpose of this study was to assess the influence of social support on peripheral pain, 

functionality and negative mood states, such as depression and anxiety in Brazilian women with 

FM. The emotional/information support subcategory mainly covers empathy, emotional 
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expression, advice and guidance. The positive social interaction subcategory involves sharing 

pleasurable activities, the affectionate support category involves the expression of love and 

tangible support includes material aid and behavioral assistance
22

. Only affectionate support 

shows no differences between the groups. For all other social support subcategories, the FM 

group showed significantly lower values than controls. The results demonstrate high levels of 

pain sensitivity, depression, anxiety, low functionality, and an influence of positive social 

interaction on physical and mood states in the FM group. There have been no previous studies on 

FM and social support in Brazil.  

 Our findings are consistent with previous research in Korea
11

 and the USA
18

, 

demonstrating that social support is associated with lower levels of functionality and mood states. 

In addition, there is also evidence that FM patients with low positive social interaction may have 

greater depressive symptoms, anxiety states and lower functionality
23

. This could be due to not 

receiving adequate social support and being stigmatized and invalidated, which might be quite 

common in FM
24

. 

 A number of studies have described the impact of FM on patient functionality, disability 

and quality of life
5,6

. Studying the psychosocial profile of women with FM in Toronto (Canada), 

Shuster et al. showed that women with FM reported less perceived family support and lower 

mood than controls
25

. These authors found correlations among these variables when they were 

examined within the FM group, and a significant association was found, with higher ratings of 

anxiety and depressed mood. These results suggest that perceived family support of women with 

FM may have an important impact on their health outcomes, and that complementary treatments 

may considerably improve the quality of life of patients with FM
25

.  

 In a study of patients with FM, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and 

osteoarthritis, social support was positively associated with patients' mental but not physical 

health
25,26

. The present study showed an association with physical and mental health through the 

FIQ and pain sensitivity respectively. This suggests that improving the health of patients with 

rheumatic diseases such as FM requires social support to improve emotional status and 

functionality. 

 Higher ratings of depression and anxiety in women with FM are related to factors other 

than maladaptive cognitive schemas, such as reduced ability to participate in enjoyable activities 
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and lack of sleep due to pain
27

. Supporting this idea, Cannella et al. found that interference with 

important daily activities mediated the association between pain severity and depressed mood
27

.  

 According to the social support theory, receiving support from others is generally 

beneficial to mental and physical health and may blunt the harmful impact of external stressors
28

. 

Empirical confirmation of this buffering hypothesis of social support has been obtained
29

. 

However, invalidation caused by reduced physical performance may be harmful for  reasons 

other than lack of social support. Invalidation includes an active component of social rejection, 

which has been suggested to amplify pain, e.g., through activation of neural structures such as the 

anterior cingulate cortex
30,31

. 

 It has been hypothesized that the presence of social support may diminish one’s appraisal 

of threat, which in turn might influence one’s experience of pain by reducing negative emotions 

such as depression or anxiety
29,32,33

. Another plausible explanation for the beneficial effect of the 

presence of significant social support is that the presence of a supportive person helps distract 

patients from their experience of physical and mood dysfunction
33

.  However, we found no 

correlations between pain and the four domains of social support. Social support is not likely a 

predictor of pain in the population of this study, suggesting that cultural and regional factors may 

have influenced these results, precluding determination ofa causal relationship based on our data 

alone. 

 The study provided support for the relationship between positive social interaction and 

mood variables such as depression and anxiety. The current findings play an important role in 

developing comprehensive treatment that addresses the variety of psychological symptoms 

associated with FM. In this study, we described the difference in social support between FM and 

controls in Brazilian women. We showed the correlation between positive social interaction and 

functionality and negative mood states, but not for pain. Therefore, this study suggests that 

positive social interaction has a direct effect on behavior and quality of life in women with FM. 

 The present research supports the comprehensive biopsychosocial model
34

, where the 

physiology of emotion provides a key link between mental states and physical disease. The 

relationship between emotions and physical symptoms likely  accounts for the many factors that 

contributed to disease progression
35

. The findings suggest important interrelations among the 

biological, psychological, and social systems that influence health and disease processes in FM. 
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CONCLUSION 

 

 Brazilian women with FM perceived lower social support than controls and positive social 

interaction seems to affect physical and mood states.   
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RESUMO  

 

Objetivo: Verificar a associação entre o afeto positivo e negativo, os sintomas físicos e o estado 

de humor em mulheres com fibromialgia (FM). Métodos: Foi realizado um estudo exploratório, 

descritivo transversal com 63 mulheres com FM e 37 mulheres saudáveis como grupo controle. 

Foi aplicado a Escala de Afeto Positivo e Negativo (PANAS), Questionário de Impacto da 

Fibromialgia (FIQ), Inventário de Depressão de Beck (IDB), Escala de Ansiedade de Hamilton e 

algometria em 18 pontos corporais. O teste de Mann Whitney e o teste t não pareado foi utilizado 

para detectar a ocorrência de diferenças entre os grupos FM e controle. Foi utilizado um modelo 

linear geral com ajustes de variáveis e teste de análise de variância para observar as correlações 

entre as variáveis do estudo. Resultados: Os grupos apresentaram diferença significativa quanto 

ao FIQ (<0.0001), índice de depressão (<0.0001), ansiedade (<0.0001), limiar e tolerância à dor 

(<0.0001), afetividade positiva (0.0074) e afetividade negativa (<0.0001). Foi encontrada 

associação significativa entre a afetividade positiva e a ansiedade (p=0,049). O afeto negativo 

apresentou associação significativa com a baixa funcionalidade (p=0,05), depressão (p=0,015) e 
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ansiedade (p=0,001). Conclusão: As mulheres com FM apresentam distúrbios afetivos com 

aproximação entre os valores dos dois estados de afeto, altos níveis de depressão e ansiedade e 

baixa funcionalidade. As alterações de afetividade parecem influenciar diretamente o 

comportamento depressivo, a ansiedade e a baixa funcionalidade em mulheres com FM 

 

Palavras-chave: Fibromialgia, afeto, depressão, ansiedade, dor. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To investigate the association between positive and negative affect, pain, 

functionality and mood states in women with fibromyalgia (FM). Methods: An exploratory, 

cross-sectional study was conducted with 63 women with fibromyalgia and 37 healthy women as 

a control group. Was applied the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), Fibromyalgia 

Impact Questionnaire (FIQ), Beck Depression Inventory (BDI), Hamilton Anxiety Scale and 

algometry in 18 points. The Mann Whitney and unpaired t test was used to detect the occurrence 

of differences between FM and control group. We used a general linear model with adjustment 

variables and analysis of variance test to observe the correlations between the study variables. 

Results: Both groups showed significant difference in FIQ (<0.0001), depression (<0.0001), 

anxiety (<0.0001), pain threshold and tolerance (<0.0001), positive affect (0.0074) and negative 

affect (<0.0001). Significant association was found between positive affect and anxiety 

(p=0,049). The negative affect was significantly associated with functionality (p = 0.05), 

depression (p = 0.015) and anxiety (p = 0.001). Conclusion: Women with FM have affective 

disorders with approximation of the values of the two affect states, high levels of depression and 

anxiety and high impact on functionality. Changes in affect seem to directly influence depressive 

behavior, anxiety and functionality in women with FM. 

 

Keywords: Fibromyalgia, affection, depression, anxiety, pain. 
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INTRODUÇÃO  

 

 A fibromialgia (FM) é caracterizada como uma doença reumática não inflamatória, de 

etiologia desconhecida, que apresenta sintomas de dor musculoesquelética difusa e presença de 

sítios anatômicos específicos dolorosos à palpação, denominados “tender points”
1
. Sua 

prevalência varia de 2,2 a 4,4% e acomete em sua grande maioria mulheres com idade entre 35 a 

60 anos
2
. Dentre os sintomas frequentemente associados estão: fadiga, distúrbios do sono, rigidez 

matinal, alterações na percepção da dor, ansiedade e depressão. Esse conjunto de sintomas 

ressalta a presença do sistema nervoso central (SNC) como protagonista, sendo provável que as 

alterações neurobiológicas encontradas na síndrome tenham sua etiologia relacionada a esse 

sistema
3
.  

 Embora seja uma síndrome primariamente tratada por reumatologistas principalmente por 

envolver um quadro crônico de dor musculoesquelética, o Consenso Brasileiro do Tratamento da 

Fibromialgia ressalta a importância do acompanhamento multidisciplinar com terapia física e 

cognitivo-comportamental, com o objetivo de alcançar uma abordagem mais completa de seus 

sintomas e comorbidades
4
.  

 As habilidades emocionais são variáveis preditivas de menor dor percebida e a literatura 

descreve importante relação entre os estados afetivos e os resultados clínicos em doenças 

crônicas
5
. Existe na FM uma ligação entre os sintomas físicos e comportamentais que 

influenciam negativamente na qualidade de vida dos pacientes. Em meio aos estudos de estados 

de humor, a afetividade positiva e negativa, depressão e ansiedade aparecem como fatores 

importantes por estarem relacionadas com o mecanismo de bem estar subjetivo pessoal, 

produtividade, interação social e de relacionamento interpessoal
5,6

.  

 Alguns estudos
5,7

 defendem a hipótese de que há uma disfunção na regulação do afeto 

positivo e de sua manutenção de normalidade em pacientes que experimentam períodos 

prolongados e dor e estresse como na FM. Investigações
7,8

 sobre afetividade e saúde auto-

referida, concluíram que indivíduos com altos índices de afeto negativo apresentavam um número 

maior de sintomas do que seria esperado para a doença que possuíam, enquanto que aqueles com 

altos índices de afeto positivo exibiam menor número e menor gravidade dos sintomas. Ainda 

assim, existe conflito e críticas sobre os estados afetivos e a literatura médica porque muitos 
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estudos não conseguem distinguir entre emoções positivas e negativas, tornando-se difícil traçar 

conclusões
9
.  

 Através da descrição do perfil afetivo, dos sintomas físicos e do estado de humor em 

mulheres com FM o presente estudo objetiva avaliar as possíveis diferenças entre mulheres com 

FM e controles saudáveis, bem como a relação entre os estados afetivos com os sintomas físicos e 

comportamentais.  

 

MÉTODOS 

 

Caracterização da pesquisa e critérios de seleção da amostra 

 

 Foi realizado um estudo exploratório, descritivo transversal entre os meses de julho e 

dezembro de 2012. Obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte sob registro nº 274/2010. 

 O estudo foi realizado através de uma amostra de conveniência composta de 63 mulheres 

com FM e 37 mulheres saudáveis como grupo controle (CT), com faixa etária de 20 a 76 anos. 

As participantes foram informadas sobre os propósitos da pesquisa, podendo participar mediante 

o preenchimento e assinatura de um “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”. 

 As pacientes com FM foram recrutadas mediante demanda espontânea no setor de 

Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e na Clínica Escola de Fisioterapia 

da Universidade Potiguar (UNP). O grupo controle (CT) foi composto por estudantes, 

funcionários e acompanhantes das pacientes, escolhidos mediante demanda espontânea. Para os 

critérios de inclusão no grupo FM foram observados: (a) possuir diagnóstico médico de FM 

predito através dos critérios do ACR (1990); (b) capacidade cognitiva de entender o intuito da 

pesquisa e de responder aos questionários; (c) não estar realizando no momento da pesquisa 

qualquer tratamento fisioterapêutico ou de reabilitação física (d) não apresentar doenças como: 

síndrome da fadiga crônica, artrite reumatóide, gota e lúpus; (e) não fazer uso de medicamentos 

corticosteroides, analgésicos e anti-inflamatórios no momento da coleta dos dados (f) não 

apresentar história de desordens psiquiátricas como depressão grave, dependência de álcool ou 

substância entorpecente, esquizofrenia e desordens de personalidade. Para o grupo CT foram 
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obedecidos todos os critérios de inclusão citados, excluindo-se o diagnóstico de FM ou de 

qualquer doença reumática. Como critérios de exclusão foram utilizados: (a) presença de 

dificuldades físicas e/ou orgânicas, caso estas comprometam a aplicação dos questionários e 

limitem os testes algésicos. Apenas 1 paciente foi retirada da amostra por apresenta-se incapaz da 

realização dos testes algésicos e de responder os questionários.   

 

Aplicação dos questionários e exame físico 

 

 Para todos os pacientes os procedimentos experimentais foram aplicados na seguinte 

sequência: (1) aplicação dos questionários; Escala de Afeto Positivo e Negativo (PANAS), 

Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ), Inventário de Depressão de Beck (IDB), Escala 

de Ansiedade de Hamilton; (2) testes algésicos. Foi inicialmente esclarecido a participante o 

propósito dos testes e o modo como deveriam ser respondido.  

 A Escala de Afeto Positivo e Negativo (PANAS) elaborada por Watson, Clark e Tellegen, 

(1988) consiste em um conjunto de 20 palavras que descrevem diferentes sentimentos e emoções 

sentidas pelo paciente durante as últimas semanas
10

. Esse questionário possui duas dimensões, 

utilizando 10 palavras para o cálculo da afetividade positiva e 10 para a afetividade negativa. 

Cada palavra é pontuada de 1 (nada) a 5 (extremamente), podendo o escore total variar de 10 a 50 

para cada dimensão. O questionário foi validado para o português por Galinha e Pais-Ribeiro, 

(2005)
11

. 

 A funcionalidade foi avaliada pela versão brasileira do Questionário de Impacto da 

Fibromialgia (FIQ)
12

. Este é um questionário autoaplicável que compreende aspectos funcionais 

do indivíduo ao longo das últimas semanas, composto por três questões do tipo escala Likert 

(escala de respostas gradativas) e sete perguntas classificadas numa escala visual analógica 

(EVA). Todas as escalas variam de 0 a 10, onde uma pontuação alta indica elevado impacto 

negativo e uma maior severidade dos sintomas. O escore total do FIQ é graduado de 0 a 100 

pontos, sendo as maiores pontuações relacionadas ao alto impacto da doença na funcionalidade 

do indivíduo, consequentemente piorando sua qualidade de vida. 

 Para a avaliação do estado de humor, foi realizado um estudo dos níveis de depressão das 

pacientes através do Inventário de Depressão de Beck (IDB)
13

. Esse questionário constitui um 

instrumento de autorrelato composto por 21 itens referentes a sintomas e atitudes cognitivas. Em 
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cada item a paciente deve escolher uma ou mais afirmações que melhor descrevem como ela se 

sentiu na última semana. A pontuação máxima é de 63 pontos e os altos escores indicam níveis 

severos de depressão. Beck et al. (1988) recomendam os seguintes pontos de quantificação do 

quadro depressivo: a pontuação menor que 10 indica sem depressão ou depressão mínima; de 10 

a 18 depressão de leve a moderada; de 19 a 29 depressão de moderada a grave; de 30 a 63 

depressão grave
14

. 

 O estado de ansiedade foi mensurado com a utilização da Escala de Ansiedade de 

Hamilton. A escala possui 14 itens, que pode ser avaliado de 0 (nenhum) a 4 (máximo), com uma 

pontuação total de 56. Altos índices são indicativos de maior estado de ansiedade
15

. 

 Os testes de sensibilidade dolorosa foram realizados nos 18 pontos preditos pelo ACR 

(1990), como preconizado por Okifuji et al. (1997) com intervalo de cerca de 5 a 10 segundos 

entre eles, de forma perpendicular a pele, aplicados pelo mesmo avaliador devidamente 

capacitado
16

. Foi utilizado um algômetro de pressão (Pain Diagnostics and Thermography
®

, 

Great Neck, NY, USA) com uma ponta de borracha de 1 cm de diâmetro, sendo quantificados em 

termos de limiar e de tolerância à dor à pressão, na unidade de kg/cm
2
. Durante o exame, o 

examinador posicionou a ponta de borracha sobre a área de exame e gradualmente aumenta a 

pressão com aproximadamente 1 kg/cm
2
 por segundo. O limiar de dor foi descrito quando a 

paciente relatou início da percepção dolorosa através da frase “comecei a sentir dor”, enquanto 

que para a tolerância, foi pedido que a participante suportasse o máximo de pressão do algômetro 

até referir incapacidade total de receber tal pressão do equipamento, com a frase “pare, não estou 

suportando mais”. Foi solicitado que as participantes repetissem exatamente essas duas frases 

para completa padronização do exame. 

 

Análise Estatística 

 

Inicialmente foram aplicados testes de normalidade de Kolgomorov-Smirnov para determinar 

se os dados obedeciam a uma distribuição normal. Sendo obedecido este pré-requisito, foi 

aplicado o teste de Mann Whitney ou o teste t não pareado para detectar a ocorrência de 

diferenças entre os grupos FM e controle. Foi utilizado um modelo linear geral com ajustes de 

variáveis e teste de análise de variância para observar as associações entre as variáveis do estudo. 

Para todos os testes, foi considerado o nível de significância de p<0,05%. 
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RESULTADOS  

 

 O perfil sociodemográfico da amostra encontra-se demonstrado na Tabela 1. Em relação 

às variáveis estudadas, foi observada diferença estatisticamente significativa entre os grupos FM 

e controle quanto ao FIQ (<0.0001), índice de depressão (<0.0001), ansiedade (<0.0001), limiar e 

tolerância à dor (<0.0001), afetividade positiva (0.0074) e afetividade negativa (<0.0001) (Tabela 

2). O grupo FM apresentou resultados que representam um quadro clínico de importantes 

alterações do estado de humor, com baixa funcionalidade, depressão moderada a grave, alto nível 

de ansiedade, estados afetivos alterados e altos índices de sensibilidade à dor.  

 Se compararmos a diferença entre os níveis de afeto positivo e negativo, poderemos 

observar que no grupo FM essa diferença é menor (2,87 pontos) quando comparado com o grupo 

controle (6,62 pontos).  

 As associações ajustadas entre a afetividade positiva e negativa e os sintomas físicos e 

comportamentais do grupo FM são apresentadas na Tabela 3. Foi observada associação 

significativa entre a afetividade positiva e a ansiedade (p = 0,049). O afeto negativo apresentou 

associação significativa com a funcionalidade (p = 0,05), depressão (p = 0,015) e ansiedade (p = 

0,001). 

Tabela 1 - Descriptive statistics for demographic and study variables. 

Variável Fibromialgia (n=63) Controle (n=32) 

Idade 52,71 ± 11,45 31,97 ± 11,33 

Estado civil   

Solteira 19,69% 65,62% 

Casada 50% 28,12% 

Viúva 12,12% 0% 

Divorciada  15,15% 6,25% 

Não respondeu 3,03% 0% 

Renda (salário mínimo)   

Até 1  36,36% 12,5% 

2 a 3 39,39% 34,37% 

>4 19,39% 31,25% 

Não sabe/não respondeu 4,54% 21,87% 

Escolaridade   

1 grau incompleto 21.21% 15,62% 

1 grau 25.75% 9,37% 

2 grau 28.78% 59,37% 
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3 grau 24.24% 15,62% 

Idade descrita em média e desvio padrão.  

Tabela 2 - Diferença entre as médias das variáveis clínicas do grupo fibromialgia e controle.  

Variáveis clínicas  Fibromialgia Controle  

  Média/DP Média/DP p valor 

FIQ
a
 65,10 ± 15,8 15,59 ± 11,4 <0,0001

*
 

Depressão
a
 22,40 ± 13,18 5,35 ± 4,95 <0,0001

*
 

Ansiedade
b
 30,11 ± 9,21 9,21 ± 7,51 <0,0001

*
 

Limiar de dor
a
 1,9 ± 0,66 4,53 ± 1,13 <0,0001

*
 

Tolerância à dor
b
 2,59 ± 0,96 5,89 ± 1,54 <0,0001

* 

Afeto Positivo
b
 27,79 ± 5 24,78 ± 5,81 0,0074

*
 

Afeto Negativo
b
 24,92 ± 5,84 18,16 ± 4,6 <0,0001

*
 

a
Teste de Mann Whitney. 

 b
Teste t não pareado. 

*
Significativo com p<0,05. Limiar e tolerância à 

dor à pressão em kg/cm
2
. FIQ: Questionário de impacto da fibromialgia.  

 

Tabela 3. Análise de variância do estado afetivo positivo e negativo com os sintomas do grupo 

fibromialgia.  

Variáveis Clínicas  Grupo Fibromialgia 

 
Afeto positivo  Afeto Negativo 

Adj MS Gl f p  Adj MS Gl f p 

FIQ 178 1 0,90 0,346  754 1 3,81 0,05* 

Depressão 59,8 1 0,65 0,423  568,4 1 6,17 0,015* 

Ansiedade 249,3 1 3,96 0,049*  733,1 1 11,65 0,001* 

Limiar de dor 0,017 1 0,02 0,883  0,389 1 0,51 0,479 

Tolerância a dor  0,106 1 0,10 0,753  2,542 1 2,41 0,124 

O modelo foi ajustado para idade e estado civil. Gl: graus de liberdade. 
*
Significativo com 

p≤0,05. FIQ: Questionário de Impacto da Fibromialgia. 

 

DISCUSSÃO  

 

 Esse estudo teve como objetivo a descrição do perfil afetivo, dos sintomas físicos de dor, 

funcionalidade e do estado de humor através dos índices de depressão e ansiedade em mulheres 

com FM. Analisou-se também a associação entre os estados afetivos e os sintomas físicos e 

comportamentais citados. As mulheres com FM apresentaram elevado impacto da doença em sua 

funcionalidade, sendo classificado como impacto severo
17

. Observou-se também grande 

sensibilidade à dor com baixos índices de limiar e tolerância, estados de humor alterados, com 



86 

 

 

uma média geral apresentando depressão moderada e altos índices de ansiedade. O estado afetivo 

positivo no grupo FM apresentou-se diminuído em relação à média populacional sugerida pelo 

Colégio Americano de Psicologia. Foram observados também, altos níveis de afetividade 

negativa no grupo FM. O grupo FM apresentou médias de afeto positivo e negativo muito 

próximas, com pequeno espaço numérico entre elas, diferentemente do grupo controle. No 

modelo de análise de variância, encontramos influência significativa do afeto positivo com o 

sintoma de ansiedade e do afeto negativo com os sintomas de baixa funcionalidade, depressão e 

ansiedade. 

 Não existem estudos no Brasil que avaliem o estado afetivo de mulheres com FM. A 

importância de se estudar a afetividade positiva e negativa em diferentes países e comunidades se 

baseia na proposta de que há uma variação natural desses estados comportamentais em diferentes 

contextos pessoais, sociais e culturais, bem como no ambiente social e físico em que está inserida 

a população estudada
18,19

.   

 Ainda existe controvérsia em torno da relação entre afetividade positiva e negativa e a 

melhor forma de mensurar essas variáveis. O estudo do afeto positivo separadamente do afeto 

negativo proporciona uma oportunidade de melhor caracterizar e discriminar distúrbios nesses 

estados comportamentais de pacientes com FM
5
. O Modelo Dinâmico de Afeto

5
 descreve que o 

espaço afetivo entre o afeto positivo e negativo fica diminuído em momentos de dor ou de outras 

formas de estresse, resultando numa relação bipolar entre os dois estados de afeto, geralmente 

representado por altos níveis de afeto negativo e baixos níveis de afeto positivo
6
. No presente 

estudo, embora tenha sido encontrada diferença estatística entre o estado afetivo positivo entre o 

grupo FM e grupo controle, foi observado menor espaço afetivo nas pacientes com FM. Diante 

do Modelo Dinâmico de Afeto, a aproximação entre os valores dos dois estados de afeto é de 

maior interesse por apresentar incapacidade ou dificuldade de distinção entre diferentes tipos de 

emoção
5
. 

 Extensas investigações sugerem que o sintoma mais proeminente da FM é a dor crônica 

generalizada. A dor parece resultar de desequilíbrios neuroquímicos no sistema nervoso central 

que levam a uma "amplificação central" da percepção da dor
3
. Alguns estudos sugerem a 

correlação entre o estado de dor crônica e alterações de afetividade
5,9,20

. No presente estudo não 

foi encontrado essa associação. Finan et al. (2009) defende que o afeto positivo modifica o 

tamanho da relação entre dor e efeito negativo em pacientes com FM e artrite reumatoide
5
. 
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Talvez os valores de afeto positivo encontrados em no presente estudo não foram baixo o 

suficiente para apontar estatisticamente uma correlação entre o quadro de dor e a afetividade. 

Além dessa hipótese, apontamos alguns outros fatores como cultura, religiosidade e regionalidade 

que também interferem na percepção dolorosa e se apresenta de difícil controle para o 

pesquisador.  

 Além do quadro álgico, a depressão e a ansiedade são sintomas constantes encontrados 

em pacientes com FM e ainda não há dados que confirmem se são causa ou efeito da 

manifestação álgica e da baixa funcionalidade desses pacientes
21

. A causa primária desses 

distúrbios de comportamento ainda é motivo de pesquisa e discussão, mas alguns sistemas estão 

diretamente relacionados a esses sintomas e pressupõe-se que ocorram alterações de 

neurotransmissores como serotonina
22

 e dopamina
23

 e de desregulação do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal responsável pela resposta ao estresse
24

. No presente estudo foram observadas 

associações entre o estado afetivo negativo com baixa funcionalidade, depressão e ansiedade, 

resultado semelhante foi encontrado em pesquisa realizada em população americana por Hassett 

et al. (2008)
20

. 

 Nesse contexto pode-se apresentar como limitações desse estudo o uso da média 

populacional indicada pelo Colégio Americano de Psicologia para os níveis de normalidade de 

afeto positivo e negativo. Além disso, ressaltamos que mesmo com questionários validados para a 

população brasileira, ainda há variáveis culturais que influenciam as medidas subjetivas de dor e 

comportamento, fato esse que pode diferenciar a percepção de dor e demais estados de humor.  

 A FM é uma síndrome com complexa e rica sintomatologia que apresenta proporções 

variáveis de intensidade de sintomas físicos e comportamentais, dependentes das características 

psicossociais dos pacientes
25

. Há a importância de não se tratar os pacientes com FM como um 

grupo homogêneo. A avaliação não deve apenas examinar a presença de dor generalizada e do 

número de pontos dolorosos, mas também a presença de sofrimento afetivo, devendo o 

tratamento concentrar-se tanto sobre a disfunção física como emocional
26

. A razão de se estudar a 

FM integrando os aspectos sensoriais e afetivo-comportamentais amplia os horizontes para 

investigação científica e clínica dessa síndrome, além de proporcionar uma visão que prioriza a 

necessidade de se enxergar a grande correlação entre esses mecanismos fisiopatológicos. O 

entendimento das associações entre as diferentes variáveis envolvidas com a sintomatologia do 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hassett%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18512724
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paciente com FM, pode criar alternativas de futuras intervenções medicamentosas, de reabilitação 

física e de terapia cognitivo-comportamental.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

 As mulheres com FM apresentam distúrbios afetivos com aproximação entre os valores 

dos dois estados de afeto, altos níveis de depressão e ansiedade e baixa funcionalidade. As 

alterações de afetividade parecem influenciar diretamente o comportamento depressivo, a 

ansiedade e a baixa funcionalidade em mulheres com FM. Estudos longitudinais podem ajudar a 

elucidar a natureza dessa associação.  
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6 DISCUSSÃO GERAL E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho foram avaliadas as interações físicas e psicossociais em mulheres com FM 

residentes em Natal-RN, Nordeste brasileiro, apresentando os índices de suporte social e 

afetividade e a associação entre a percepção desses índices com os sintomas de dor, 

funcionalidade, depressão e ansiedade. Foi elaborada uma representação corporal da dor em 

mulheres com FM bem como a amplitude de dor nessa população. Nos Quadros 1, 2, 3, 4 e 5 são 

apresentadas, em conjunto, as hipóteses e respectivas predições que foram corroboradas ou não, 

utilizando as abordagens experimentais descritas anteriormente. 

 

Quadro 1 – Hipótese 1, predições e resultados resumidos obtidos com os experimentos 

realizados.  

Hipótese 1: Mulheres com FM e mulheres saudáveis diferem quanto a percepção 

dolorosa e  distribuição de dor no corpo. 

Predições Resultados Conclusão 

Predição 1.1: Mulheres com FM 

apresentam maior sensibilidade à dor. 

Houve diferença entre os grupos, 

com maior sensibilidade a dor em 

mulheres com FM. 

Corroborada 

Predição 1.2: Mulheres saudáveis 

apresentam maior sensibilidade à dor. 

Mulheres saudáveis apresentam 

limiar e tolerância à dor dentro da 

normalidade. 

Não 

corroborada 

Predição 1.3: Mulheres com FM e 

mulheres saudáveis não possuem 

diferença quando a sensibilidade à 

dor. 

Mulheres com FM e mulheres 

saudáveis possuem diferença 

quando à sensibilidade à dor. 

Não 

corroborada 

 

Quadro 2 – Hipótese 2, predições e resultados resumidos obtidos com os experimentos 

realizados.  

Hipótese 2: Mulheres com FM e mulheres saudáveis possuem a capacidade de 

percepção de amplitude de dor à pressão de forma distinta.  

Predições Resultados Conclusão 

Predição 2.1: Mulheres com FM 

possuem menor amplitude de dor. 

A amplitude de dor em mulheres 

com FM se encontra reduzida. 
Corroborada 

Predição 2.2: Mulheres saudáveis 

possuem menor amplitude de dor. 

A amplitude de dor em mulheres 

saudáveis é maior que em 

Não 

corroborada 
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mulheres com FM. 

Predição 2.3: Não há diferença 

entre a percepção da amplitude de dor 

entre mulheres com FM e mulheres 

saudáveis. 

Houve grande diferença entre a 

percepção da amplitude de dor 

entre mulheres com FM e 

mulheres saudáveis. 

Não 

corroborada 

Quadro 3 – Hipótese 3, predições e resultados resumidos obtidos com os experimentos 

realizados.  

Hipótese 3: Mulheres com FM e mulheres saudáveis possuem diferenças quanto aos 

estados depressão, ansiedade, afetividade e apoio social. 

Predições Resultados Conclusão 

Predição 3.1: Mulheres com FM 

possuem importante quadro de 

depressão, ansiedade, distúrbios de 

afetividade e baixo apoio social 

Há importante alteração com piora 

nos quadros de depressão, 

ansiedade, distúrbios de 

afetividade e baixo apoio social 

em mulheres com FM. 

Corroborada 

Predição 3.2: Mulheres saudáveis 

possuem importante quadro de 

depressão, ansiedade, distúrbios de 

afetividade e baixo apoio social 

Não há presença de alterações de 

depressão, ansiedade, distúrbios 

de afetividade e baixo apoio social 

em mulheres saudáveis. 

Não 

corroborada 

Predição 3.3: Não há diferença 

entre quadro de depressão, ansiedade, 

distúrbios de afetividade e baixo 

apoio social entre mulheres com FM e 

mulheres saudáveis. 

Os dois grupos avaliados 

diferiram quanto as variáveis de 

depressão, ansiedade, distúrbios 

de afetividade e baixo apoio 

social. 

Não 

corroborada 

 

Quadro 4 – Hipótese 4, predições e resultados resumidos obtidos com os experimentos 

realizados.  

Hipótese 4: O apoio social percebido por mulheres com FM pode influenciar os 

sintomas físicos e comportamentais da FM 

Predições Resultados Conclusão 

Predição 4.1: O apoio social 

possui correlação com os sintomas 

físicos e comportamentais da FM  

Apenas a interação social positiva 

apresenta correlação com os 

sintomas de baixa funcionalidade, 

ansiedade e depressão. 

Corroborada 

Predição 4.2: O apoio social não 

possui correlação com os sintomas 

físicos e comportamentais da FM. 

Não foi encontrada correlação 

entre o apoio material, apoio 

afetivo e apoio emocional 

informacional com os sintomas 

físicos e comportamentais da FM. 

Não 

corroborada 

 

Quadro 5 – Hipótese 5, predições e resultados resumidos obtidos com os experimentos 

realizados.  

Hipótese 4: As alterações de estado afetivo podem interferir nos sintomas físicos e 

comportamentais da FM. 



93 

 

 

Predições Resultados Conclusão 

Predição 4.1: As alterações de 

estado afetivo interferem nos sintomas 

físicos e comportamentais da FM. 

A afetividade negativa parece 

interferir nos sintomas de baixa 

funcionalidade, ansiedade e 

depressão. Enquanto que a 

afetividade positiva parece 

interferir no sintoma de ansiedade. 

Corroborada 

Predição 4.2: As alterações de 

estado afetivo não interferem nos 

sintomas físicos e comportamentais da 

FM. 

Mulheres com FM apresentam 

alterações afetivas interferindo os 

sintomas físicos e 

comportamentais da FM. 

Não 

corroborada 

 

 

  Entre os vários aspectos analisados neste estudo, verifica-se um perfil de mulheres com 

FM que apresentam baixo limiar e tolerância a dor, baixa funcionalidade, quadro de depressão 

moderada, ansiedade alta, alterações afetivas e apoio social diminuído. As alterações de 

afetividade e de interação social positiva (uma das subcategorias de apoio social) parecem 

influenciar na piora dos estados de humor e da funcionalidade. Todas as predições que atestam a 

piora dos sintomas avaliados foram corroboradas.  

  A multiplicidade de sintomas da FM faz com que o foco de pesquisa seja bastante 

abrangente, envolvendo fatores físicos, comportamentais, sociais e genéticos
1
. Exames de 

laboratório, do sistema muscular, radiográficos, neuroendócrino e testes imunológicos não 

possibilitam o diagnóstico, sendo, portanto, utilizado o exame físico e comportamental no 

consultório para esse fim. Isso reflete a importância do estudo das interações físicas e 

psicossociais nessa população
30

. Aliado a esse fato, está o desconhecimento de sua etiologia e 

fisiopatologia de base que, diante das teorias mais aceitas, envolve distúrbios de 

neurotransmissores e neuromoduladores no SNC gerando a amplificação de sinais de dor
3
. 

Possivelmente, a partir de um estado de dor crônica, os pacientes desenvolvem sintomas 

comportamentais associados que interferem na resposta nociceptiva gerando um ciclo de 

retroalimentação
3
. Björkegren et al. descrevem a grande entidade de sintomas presenciados em 

pacientes com FM, apontando a prevalência de 30 sintomas gerais sendo os de maior incidência 

os distúrbios do sistema musculoesqueléticos (dor e fadiga) e do comportamento (ligados ao 

estresse e depressão)
18

. Alguns desses sintomas podem ser consequência da doença, enquanto 

outros podem refletir processos etiológicos
18

.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bj%C3%B6rkegren%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19878599
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  No presente estudo são apresentados os sintoma de dor em mulheres com FM através de 

dois modelos ainda não descritos. Através de um modelo computacional, apresentamos uma 

representação corporal da dor mediante avaliação com o algômetro nos 18 pontos indicados pelo 

ACR (1990). O mapeamento da distribuição de dor no corpo na FM pode contribuir para a 

construção de uma representação específica desta síndrome e contribuir para uma melhor gestão 

clínica e entendimento por parte dos pacientes. Além do modelo computacional, foram 

apresentados dados referentes à amplitude de dor, que corresponde a uma variável que possibilita 

uma avaliação mais detalhada e precisa do quadro álgico, servindo de informação adicional para 

a pesquisa e para a prática clínica. 

 Não apenas a dor, mas a presença de diversos sintomas na FM leva o paciente a uma 

importante limitação funcional crônica influenciando negativamente nas suas atividades laboral, 

social e afetiva
16

. A melhor compreensão das relações existentes entre os fatores físicos, 

psicológicos e a incapacidade em mulheres com FM pode ajudar a desenvolver intervenções e 

prevenir a baixa produtividade ou a invalidez
13

. O equilíbrio entre funcionalidade e incapacidade 

humana é descrita como uma interação dinâmica entre as condições de saúde, ambientais e os 

fatores contextuais pessoais
15

. Na FM foram encontradas alterações na saúde física, ambiental 

(através das relações interpessoais e apoio social) e de fatores contextuais pessoais (como 

distúrbios de humor, de cognição e de saúde auto-referida)
12,41

. O enorme impacto da deficiência 

na idade produtiva em pacientes com FM atesta a importância de reduzir a prevalência de 

deficiência de saúde em pessoas que já vivem com condições de dor crônica e distúrbios do 

estado de humor
42

.  

 Quanto ao estado afetivo, o presente trabalho apresenta resultados que corroboram outros 

estudos que defendem que pacientes com FM apresentam alterações de afetividade. Kamping et 

al. (2013) descrevem que pacientes com FM são menos eficientes na modulação da dor em 

situações que promovam afetividade positiva e pode ter menos benefícios com acontecimentos 

positivos que indivíduos controles saudáveis
43

. Talvez esse fenômeno ocorra devido a presença 

de altos níveis de afetividade negativa associada a depressão comumente encontrado nos 

pacientes com FM.  

 Hassett et al. (2008) aplicou a PANAS e subdividiu a escala em 4 subcategorias que 

indicavam: saudável (PA alta / baixa NA), baixo afeto (baixo PA / baixo NA), reativo (PA alta / 

alta NA) e depressivo (baixo PA / high NA). Observaram que o perfil depressivo e reativo foram 
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predominante em pacientes com FM e relacionados com baixa funcionalidade e comorbidade 

psiquiátrica. No presente estudo, utilizando o escore bruto para a PANAS, observou-se que a 

afetividade negativa possui maior influência nos sintomas da FM
24

. Dessa forma, é possível 

considerar que alterações de afetividade através da grande proximidade dos escores de afeto 

positivo e negativo possam contribuir para distúrbios do estado de humor e sintomas físicos como 

a baixa funcionalidade. O paciente com esse perfil afetivo apresenta indisposição para atividades 

de vida diária e atividade labora de acordo com Hassett et al. (2008)
24

.  

 A Escala de Apoio Social foi desenvolvida para utilização em pacientes com doenças 

crônicas, tais como, hipertensão, diabetes, doenças coronarianas e reumáticas, caracterizando-se por 

ser um instrumento que avalia o apoio social de maneira multidimensional41. A percepção de apoio 

que o doente recebe pode ser influenciada por fatores intraindividuais e culturais44. Alguns pontos da 

Escala de Apoio Social abordam questões que abrangem empatia, expressão emocional, 

aconselhamento, orientação, partilha de atividades prazerosas, expressão do sentimento de amor, 

ajuda material e assistencial
44

. Esses pontos podem ser percebidos com diferentes intensidades 

em diferentes culturas e países
36

. Todavia não há estudos que abordam a percepção de apoio 

social em pacientes com FM no Brasil, sendo um dos trabalhos dessa tese o primeiro que 

apresenta esse dado para uma amostra brasileira.  

 Em estudos realizados nos Estados Unidos, foi observado que mulheres com FM 

apresentavam níveis diminuídos de apoio social quando comparado com controles
13,24

. Os 

pacientes com FM relataram apresentar diminuição do apoio e/ou compreensão da família e dos 

amigos, certo ceticismo por parte de alguns profissionais da saúde e uma diminuição na qualidade 

de vida
30

. Para Wolf e Wallit (2013) o status da FM como uma "doença real", ao invés de uma 

doença psicossocial, é sustentado por forças sociais, que incluem o apoio de critérios oficiais, 

organizações de pacientes e profissionais, empresas farmacêuticas, e as comunidades jurídicas e 

acadêmicas
45

. 

Sugere-se que a melhoria da saúde de mulheres com FM requer a consideração do apoio 

social e da conservação de estados afetivos dentro da faixa de normalidade. Dessa forma a 

manutenção do estado de normalidade desses parâmetros contribuirá para melhora do estado 

físico e comportamental desses pacientes.  

 Diante destes resultados, cabe a necessidade de ampliar, com novas pesquisas, abordagens 

e métodos de coleta e análise dos sinais e sintomas relacionados às respostas físicas e 
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comportamentais da FM. Dentro de uma perspectiva futura em curto prazo, pretende-se utilizar 

os dados aqui apresentados e descrever uma provável correlação com o polimorfismo do receptor 

de ocitocina (OXTR). A ocitocina está envolvida em diversos sistemas cerebrais que são 

responsáveis por diversos comportamentos pró-sociais, analgesia, afetividade, depressão e 

estresse
46,47,48

. Perturbações no sistema ocitocinérgico, incluindo seus receptores, poderiam 

provocar alterações comportamentais e físicas semelhantes aos sintomas apresentados por 

pacientes com FM
49

. Há, portanto o interesse em descrever pela primeira vez uma possível 

alteração polimórfica do receptor de ocitocina em pacientes com FM de modo a descrever um 

possível marcador hormonal para essa síndrome. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DE IMPACTO DA FIBROMIALGIA (FIQ) 

 

Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ) 

 

Nome:________________________________________________. Idade: ___/___/___. 

 

Você é capaz de               Sempre    Algumas vezes  Ocasionalmente    Nunca         Não aplica 

1. Fazer compras   0  1     2                  3      (  ) 

2. Lavar roupas   0  1     2                  3      (  ) 

3. Cozinhar    0  1     2                  3    (  ) 

4. Lavar louça               0  1     2                   3    (  ) 

5. Varrer    0  1     2                    3    (  ) 

6. Arrumar camas   0  1     2                    3    (  ) 

7. Andar vários quarteirões     0  1     2                   3    (  ) 

8. Visitar amigos e parentes    0  1     2                  3    (  ) 

9. Fazer jardinagem              0  1     2                   3    (  ) 

10. Dirigir um carro   0  1     2                   3    (  ) 

   

11. Nos 7 dias da semana passada, quantos dias você se sentiu bem? 

 

0--------1--------2--------3--------4--------5--------6--------7 

 

12. Quantos dias da semana passada você faltou o trabalho por causa da sua doença?  

 

0--------1--------2--------3--------4--------5--------6--------7 

 

13. Quando você trabalha, a dor ou outros sintomas de sua doença interferem na sua capacidade de 

trabalho? 

 

     Sem problema 0------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 Intensa 

 

14. Quantifique a dor proveniente da sua doença. 

 

      Sem dor  0------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 Extrema dor 

 

15. Você tem ficado cansado? 

 

Sem cansaço 0------1------2------3------4------5------6------7------8-----9-----10 Muito cansado 

 

16. Como você se sente ao acordar pela manha? 
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Bem disposto 0------1------2------3------4------5------6------7------8-----9-----10 Muito cansado 

 

17. Você sente seu corpo rígido? 

 

Sem rigidez 0------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 Muito rígido 

 

18. Você tem estado nervoso, tenso ou ansioso? 

 

Sem tensão 0------1------2------3------4------5------6------7------8------9------10 Muito tenso 

 

19. Você tem estado deprimido? 

 

Sem depressão 0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 Muito deprimido 

 

Cálculo do FIQ: 

 

- FIQ 1 – 10 = (Soma das questões 1 – 10 respondidas) X 3,33 / Nº de questões respondidas 

 

- FIQ 11 = Valor Invertido X 1,43   

 

- FIQ 12 = Valor X 1,43  

 

- FIQ 13 –19 = Valor Marcado (soma) 

 

- FIQ TOTAL = SOMA (FIQ 1-10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) 
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ANEXO 2 - INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK (IDB) 

 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK (IDB) 

 

Neste questionário há grupos de frases que se referem a estados de espirito. Leia 

cuidadosamente cada grupo e escolha a frase (ou frases) que melhor descreve a forma como sente 

presentemente. Por favor faça um círculo no numero que se encontra no início da(s) frase(s) que 

escolheu. Certifique-se de que leu todas as frases de cada grupo antes de fazer a sua escolha. 

 

01. Não me sinto triste. 

02. Sinto-me triste. 

03. Ando sempre triste e não consigo evitá-lo. 

04. Ando tão triste ou infeliz que não consigo suportar mais isto. 

 

05. Não me sinto particularmente desencorajado(a) em relação ao futuro. 

06. Sinto-me desencorajado(a) em relação ao futuro. 

07. Sinto que não tenho nada a esperar do futuro. 

08. Não tenho qualquer esperança no futuro e sinto que a minha situação não pode melhorar. 

 

09. Não me sinto um(a) falhado(a). 

10. Sinto que tive mais fracassos que a maioria das pessoas. 

11. Quando olho para a minha vida passada, tudo o que vejo é uma quantidade de falhanços. 

12. Sinto que sou uma pessoa completamente falhada. 

 

13. Sinto-me tão satisfeito(a) com as coisas como anteriormente. 

14. Não me sinto satisfeito(a) com as coisas que anteriormente me satisfaziam. 

15. Não me consigo sentir realmente satisfeito(a) com nada. 

16. Sinto-me descontente e aborrecido(a) com tudo. 

 

17. Não me sinto culpado(a) de nada em particular. 

18. Sinto-me culpado(a) uma grande parte das vezes. 

19. Sinto-me bastante culpado(a) a maior parte das vezes. 

20. Sinto-me sempre culpado. 

 

21. Não sinto que esteja a ser vítima de algum castigo. 

22. Sinto que posso vir a ser castigado(a). 

23. Espero vir a ser castigado(a). 

24. Sinto que estou a ser castigado(a). 

 

25. Não me sinto desiludido(a) comigo. 

26. Estou desiludido(a) comigo mesmo(a). 
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27. Estou desgostoso(a) comigo mesmo(a). 

28. Odeio-me. 

 

29. Não sinto que seja pior do que qualquer outra pessoa. 

30. Critico-me a mim mesmo(a) pelas minhas fraquezas ou erros. 

31. Estou constantemente a culpar-me pelas minhas faltas. 

32. Acuso-me de todo o mal que acontece. 

 

 

33. Não penso suicidar-me. 

34. Tenho idéias de pôr termo à vida, mas não consigo concretizá-las. 

35. Gostaria de pôr termo à vida. 

36. Gostaria de pôr termo à vida se tivesse oportunidade. 

 

37. Não choro mais do que é habitual. 

38. Choro mais, agora, do que era costume. 

39. Passo o tempo a chorar. 

40. Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo chorar mesmo  

      quando me apetece. (cont.) 

 

41. Não ando mais irritado(a) do que é costume. 

42. Fico aborrecido(a) ou irritado(a) mais fácilmente do que era costume. 

43. Sinto-me constantemente irritado(a). 

44. Não fico irritado(a) com o que anteriormente me irritava. 

 

45. Não perdi o interesse pelas outras pessoas. 

46. Interesso-me menos pelas pessoas do que era costume. 

47. Perdi quase todo o interesse pelas outras pessoas. 

48. Perdi todo o interesse pelas outras pessoas. 

 

49. Sou capaz de tomar decisões tão bem com anteriormente. 

50. Evito tomar tantas decisões como fazia anteriormente. 

51. Agora tenho muito mais dificuldade em tomar decisões do que tinha anteriormente. 

52. Sinto-me completamente incapaz de tomar qualquer decisão. 

 

53. Acho que o meu aspecto é o do costume. 

54. Preocupo-me por poder parecer velho(a) ou pouco atraente. 

55. Sinto que há constantes mudanças no meu aspecto que me tornam pouco atraente. 

56. Acho que tenho um aspecto horrível (desagradável). 

 

57. Sou capaz de trabalhar tão bem como é costume. 

58. Agora necessito de um esforço maior do que anteriormente para começar a fazer qualquer 

coisa. 

59. Tenho que fazer um grande esforço para fazer qualquer coisa. 

60. Não consigo fazer nenhum trabalho. 

 

61. Consigo dormir tão bem como é habitual. 
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62. Não durmo tão bem como costumava. 

63. Acordo 1 ou 2 horas mais cedo do que era costume e custa-me voltar a adormecer 

64. Acordo muitas horas antes do que era costume e não consigo tornar a adormecer. 

 

65. Não me sinto mais cabsado(a) do que é habitual. 

66. Fico cansado(a) com mais facilidade do que dantes. 

67. Fico cansado(a) quando faço seja o que for. 

68. Sinto-me demasiado cansado(a) para fazer seja o que for. 

 

69. O meu apetite é o mesmo de sempre. 

7o. Meu apetite não é tão bom como costumava ser. 

71. O meu apetite piorou muito, ultimamente. 

72. Não tenho apetite absolutamente nenhum. 

 

73. Não tenho perdido peso, ultimamente. 

74. Perdi mais de 2.5 kg de peso. 

75. Perdi mais de 5 kg de peso. 

76. Perdi mais de 7.5 kg de peso. 

 

77. Não me tenho preocupado(a) com a minha saúde mais do que é habitual. 

78. Estou preocupado(a) com problemas de saúde tais como dores, problemas de estomago ou 

prisão de ventre. 

79. Estou tão preocupado(a) com os meus problemas de saúde que me é difícil pensar noutra 

coisa. 

80. Estou tão preocupado(a) c\ os meus problemas de saúde que não consigo pensar 

absolutamente em mais nada. 

 

81. Não notei qualquer mudança recente no meu interesse pela vida sexual. 

82. Estou menos interessado(a) pela vida sexual do que anteriormente. 

83. Estou muito menos interessaodo(a) pela vida sexual, agora. 

84. Perdi completamente o interesse pela vida sexual. 

 

 

Qualifica-se somando somente as respostas, a forma de classificar a pontuação é a seguinte: 

  

0 a 12 pontos: pessoa sem depressão clínica 

13 a 20: sintomas depressivos leves 

21 a 30: depressão moderada 

31 ou mais: depressão severa. 
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ANEXO 3 - ESCALA DE APOIO SOCIAL-MOS 

 
 

QUESTIONÁRIO MOS – ESCALA DE APOIO SOCIAL 
 

As seguintes questões fazem referência ao apoio ou ajuda de que você dispõe. 
 
1 – Com quantos parentes você se sente à vontade e pode falar sobre quase tudo? (Se for o caso, inclua 
esposo(a), companheiro(a) ou filhos nesta resposta). 
 
_______ parentes;             nenhum 
 
1.1 – Com quantos amigos você se sente à vontade e pode falar sobre quase tudo? (Não inclua 
esposo(a), companheiro(a) ou filhos nesta resposta). 
 
_______ amigos;              nenhum 
 
A gente procura outras pessoas para ter companhia, assistência ou outro tipo de ajuda. Se você precisar... 
com que freqüência conta com alguém... 

 

  nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

2 que o ajude, se ficar de cama? 
 

1 2 3 4 5 

3 para lhe ouvir, quando você precisa 
falar? 

1 2 3 4 5 

4 para lhe dar bons conselhos em uma 
situação de crise? 

1 2 3 4 5 

5 para levá-lo ao médico? 
 

1 2 3 4 5 

6 que demonstre amor e afeto por 
você? 

1 2 3 4 5 

7 para se divertir junto? 
 

1 2 3 4 5 

8 para lhe dar informação que o(a) 
ajude a compreender uma 
determinada situação? 

1 2 3 4 5 

9 em quem confiar ou para falar de você 
ou sobre seus problemas? 

1 2 3 4 5 

10 que lhe dê um abraço? 
 

1 2 3 4 5 

11 com quem relaxar? 
 

1 2 3 4 5 

12 para preparar suas refeições, se você 
não puder prepará-las? 

1 2 3 4 5 

13 de quem você realmente quer 
conselhos? 

1 2 3 4 5 

14 com quem distrair a cabeça? 
 

1 2 3 4 5 
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15 para ajudá-lo nas tarefas diárias, se 
você ficar doente? 

1 2 3 4 5 

16 para compartilhar suas preocupações 
e medos mais íntimos? 

1 2 3 4 5 

17 para dar sugestões sobre como lidar 
com um problema pessoal? 

1 2 3 4 5 

18 com quem fazer coisas agradáveis? 
 

1 2 3 4 5 

19 que compreenda seus problemas? 
 

1 2 3 4 5 

20 que você ame e que faça você se  
sentir querido? 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 109 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 - ESCALA DE AVALIAÇÃO DE ANSIEDADE DE HAMILTON 
 

Escala de Avaliação de Ansiedade de Hamilton 

 

Instruções: Esta lista de verificação é para auxiliar o clínico ou psiquiatra na avaliação de 

cada paciente de acordo com o seu grau de ansiedade e condição patológica. Preencha com o 

grau apropriado, na casela correspondente ao lado de cada item, na coluna à direita. 

GRAUS:  Nenhum = 0;   Leve = 1;   Médio = 2;   Forte = 3;   Máximo = 4 
 

Nº 

 

ITEM 

 

COMPORTAMENTO 

 
GRAU 

 

1 

 

Humor 

Ansioso 

 

Preocupações, previsão do pior, antecipação temerosa, irritabilidade, etc. 

 

 

2 

 

Tensão 

Sensações de tensão, fadiga, reação de sobressalto, comove-se facilmente, tremores, 

incapacidade para relaxar e agitação. 

  

 

3 

 

Medos 

De escuro, de estranhos, de ficar sozinho, de animais, de trânsito, de multidões, etc. 

(avaliar qualquer um por intensidade e freqüência de exposição). 

  

 

4 

 

Insônia 

Dificuldade em adormecer, sono interrompido, insatisfeito e fadiga ao despertar, 

sonhos penosos, pesadelos, terrores noturnos, etc. 

 

 

5 

 

Intelectual 

(cognitivo) 

 

Dificuldade de concentração, falhas de memória, etc. 

 

 

6 

 

Humor   Deprimido 

 

Perda de interesse, falta de prazer nos passatempos, depressão, despertar precoce, 

oscilação do humor, etc. 

 

 

7 

Somatizações 

Motoras 

Dores musculares, rigidez muscular, contrações espásticas, contrações involuntá- rias, 

ranger de dentes, voz insegura, etc. 

 

 
8 

Somatizações 
Sensoriais 

Ondas de frio ou calor, sensações de fraqueza, visão turva, sensação de picadas, 
formigamento, câimbras, dormências, sensações auditivas de tinidos, zumbidos, etc. 

 

 

9 

Sintomas 

Cardiovasculares 

Taquicardia, palpitações, dores torácicas, sensação de desmaio, sensação de extra-

sístoles, latejamento dos vasos sanguíneos, vertigens, batimentos irregulares, etc. 

 

 
10 

Sintomas 
Respiratórios 

Sensações de opressão ou constricção no tórax, sensações de sufocamento ou asfixia, 
suspiros, dispnéia, etc. 

 

 

11 

Sintomas 

Gastrointestinais 

Deglutição difícil, aerofagia, dispepsia, dores abdominais, ardência ou azia, dor pré ou 

pós-prandial, sensações de plenitude ou de vazio gástrico, náuseas, vômitos, diarréia 

ou constipação, pirose, meteorismo, náusea, vômitos, etc. 

  

 

12 

 

Sintomas 

Geniturinários 

 

Polaciúria, urgência da micção, amenorréia, menorragia, frigidez, ereção incompleta, 

ejaculação precoce, impotência, diminuição da libido, etc. 

  

 

13 

 

Sintomas 

Autonômicos 

 

Boca seca, rubor, palidez, tendência a sudorese, mãos molhadas, inquietação, tensão, 

dor de cabeça, pêlos eriçados, tonteiras, etc. 

 

 

14 

 

Comportamento na  

Entrevista 

 

Tenso, pouco à vontade, inquieto, a andar a esmo, agitação das mãos (tremores, 

remexer, cacoetes) franzir a testa e face tensa, engolir seco, arrotos, dilatação pupilar, 

sudação, respiração suspirosa, palidez facial, pupilas dilatadas, etc. 
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 ESCORE TOTAL: 

 

 

 

 

ANEXO 5 - ESCALA DE AFETO POSITIVO E NEGATIVO – PANAS 

 

 

Escala de Afeto Positivo e Negativo – PANAS 

 

(Watson et al., 1988) 

 

 Esta escala consiste num conjunto de palavras que descrevem diferentes sentimentos e 

emoções. Leia cada palavra e marque a resposta adequada no espaço anterior à palavra. Indique em 

que medida sentiu cada uma das emoções durante as últimas semanas. 

 

 

                     1                                          2                            3                              4                             5  

Nada ou Muito Ligeiramente       Um Pouco       Moderadamente         Bastante         Extremamente 

 

 

   (     ) Interessado     (     ) Orgulhoso 

   (     ) Perturbado     (     ) Irritado 

   (     ) Excitado     (     ) Encantado 

   (     ) Atormentado     (     ) Remorsos 

   (     ) Agradavelmente surpreendido   (     ) Inspirado 

   (     ) Culpado      (     ) Nervoso 

   (     ) Assustado     (     ) Determinado 

   (     ) Caloroso     (     ) Trêmulo 

   (     ) Repulsa      (     ) Ativo 

   (     ) Entusiasmado     (     ) Amedrontado 

 

 

 

Scoring Instructions: 

Positive Affect Score: Add the scores on items 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 

17, and 19. Scores can range from 10 – 50, with higher scores representing 

higher levels of positive affect. Mean Scores: Momentary _ 29.7 

( SD _ 7.9); Weekly _ 33.3 ( SD _ 7.2) 

 

Negative Affect Score: Add the scores on items 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 

18, and 20. Scores can range from 10 – 50, with lower scores representing 

lower levels of negative affect. Mean Score: Momentary _ 14.8 

( SD _ 5.4); Weekly _ 17.4 ( SD _ 6.2) 
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ANEXO 6 - ALGOMETRIA (KG/CM
2
) 

 

 

Descritos em limiar e tolerância a dor a pressão.  

 

 
 

 

 

 

1 
 

11 

2 
 

12 

3 
 

13 

4 
 

14 

5 
 

15 

6 
 

16 

7 
 

17 

8 
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9 
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10 


