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1. RESUMO

A Fibromialgia caracteriza-se como uma síndrome crônica de queixas 

dolorosas musculoesqueléticas difusas e pontos dolorosos em regiões bem 

determinadas. A atual pesquisa tem por objetivo descrever os métodos usados no 

tratamento desta síndrome e seus efeitos sobre a qualidade de vida dos portadores 

da mesma. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Os métodos farmacológicos e 

não farmacológicos serão descritos e sua eficiência comparada, individualmente e 

em conjunto.

2. INTRODUÇÃO

A fibromialgia (FM) é uma síndrome crônica caracterizada por queixas 

dolorosas musculoesqueléticas difusas e com pontos dolorosos em regiões 

anatômicas bem determinadas. A fibromialgia mostra-se mais frequentemente no 

sexo feminino, independente da idade. No Brasil, pelo menos, 2,5% da população 

feminina é portadora desta síndrome (RIBERTO; PATO, 2004; HELFENSTEIN 

JUNIOR et al., 2012).

Seu difícil diagnóstico se da através da presença de sensibilidade dolorosa 

em determinados sítios anatômicos, os chamados tender points. É necessário que o 

paciente apresente dores em, pelo menos, 11 dos 18 pontos, além de dores difusas, 

num período de, no mínimo três meses (PROVENZA et al., 2004; MARTINEZ, 2006).

3. OBJETIVO

Levantar e comparar os principais métodos de tratamento farmacológicos e 

não farmacológicos para a Fibromialgia, visando os benefícios que o tratamento 

multidisciplinar pode gerar aos pacientes com esta síndrome.

4. METODOLOGIA

Trata-se de uma Pesquisa Bibliográfica. Para a realização da mesma, foi 

realizado um levantamento de publicações científicas relacionadas com a temática 

fibromialgia e tratamentos farmacológicos e não farmacológicos.

5. DESENVOLVIMENTO



2

Segundo Riberto; Pato (2004), não existe qualquer modalidade terapêutica 

que, isoladamente, contemple todas as necessidades dos pacientes com 

fibromialgia. O primeiro passo é um trabalho de educação em saúde que esclareça 

sobre a natureza dessa síndrome, seu prognóstico e as possibilidades terapêuticas. 

Embora seja alvo de pesquisas a cerca de três décadas, até o momento não 

existem tratamentos de alta eficácia. O tratamento da FM deve ser multidisciplinar,

individualizado, contar com a participação ativa do paciente e basear-se na 

combinação das modalidades não farmacológicas e farmacológicas, devendo ser 

elaborado de acordo com a intensidade e características dos sintomas, tendo como 

objetivo alívio da dor, a melhora na qualidade do sono, manter ou reestabelecer o 

equilíbrio emocional e melhora do condicionamento físico e da fadiga (PROVENZA 

et al., 2004; HEYMANN et al., 2010; BRAZ et al., 2011; HELFENSTEIN JUNIOR et 

al., 2012).

O tratamento farmacológico tem como base melhorar a qualidade do sono.

Ainda que muitos fármacos tenham sido estudados e façam parte da terapia 

farmacológica de muitos pacientes, atualmente, a Pregabalina, classificado como um 

anticonvulsivante, a Duloxetina e a Milnaciprana, classificados como 

antidepressivos, são os únicos fármacos aprovados pela Food and Drug 

Administration (FDA) para o tratamento da fibromialgia (WEIDEBACH, 2002; 

CARVILLE et al., 2007; BRAZ et al., 2011). 

O tratamento não farmacológico da fibromialgia, por sua vez, na maioria das 

vezes é realizado pela educação do paciente, atividade física aeróbica 

supervisionada e terapia cognitivo-comportamental (BRAZ et al., 2011).

A atividade física proporciona melhora no quadro dos pacientes, pois aumenta 

os níveis de serotonina e de outros neurotransmissores inibitórios. Estas mudanças 

contribuem para a melhora da dor, da qualidade do sono, da fadiga, da ansiedade e 

de outros sintomas, pelo maior transporte de oxigênio e relaxamento muscular, além 

da melhora do estado emocional dos pacientes com fibromialgia (BRAZ et al., 2011; 

HELFENSTEIN JUNIOR et al., 2012).

Entre 25 a 50% dos pacientes apresentam distúrbios psiquiátricos que 

dificultam sua melhora, sendo de grande importância, também, o suporte 

psicológico. A abordagem cognitivo-comportamental é efetiva, desde que combinada 

com técnicas de relaxamento ou exercícios, educação familiar e uma alimentação 
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correta, evitando consumo de cafeína e aumentando o consumo de ômegas 3 e 6, 

tendo em vista seu efeito anti-inflamatório e entre outros efeitos benéficos ao 

organismo (PROVENZA et al., 2004; MAGNONI; STEFANUTO; KOVACS, 2007 

apud SIENA; MARRONE, 2010).

É importante ressaltar que todo e qualquer tratamento deve ser feito mediante 

a supervisão médica, pois o mau uso destes pode levar a graves consequências.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Até o atual momento, foi possível observar estudos que apontam maior 

eficiência de métodos farmacológicos, porém sempre sendo exposta a necessidade 

de se associar a estes métodos não farmacológicos como, por exemplo, exercícios 

físicos, a fim de melhorar a qualidade de vida dos portadores de Fibromialgia.

Porém, a continuidade dos estudos poderá revelar novos dados a respeito 

dos métodos listados, gerando novos resultados à pesquisa.
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