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Resumo: Objetivo: Analisar a prevalência de sintomas depressivos e sua 

correlação com a religiosidade em pacientes com fibromialgia. Métodos: 

Participaram do estudo 10 mulheres que realizavam atendimento fisioterapêutico na 

Universidade Santa Cecília. Foram aplicados três questionários: anamnese 

elaborada pelos autores, a Escala de depressão de Beck, e a Escala de 

religiosidade de Duke – DUREL. Para a análise estatística foi utilizado o software 

Microsoft Office Excel 2007. Os resultados de dados contínuos foram expressos 

como média e desvio padrão. Os dados nominais foram expressos como freqüência 

relativa e freqüência absoluta. O software GraphPad Prism versão 6.0 avaliou se as 

variáveis seguiam ou não a premissa de normalidade, pelo teste de Shapiro-Wilk. 

Para os dados normais foi aplicado o teste de correlação de Pearson, e os não 

normais o teste de correlação de Spearman. Resultados: A avaliação da Escala de 

depressão de Beck demonstrou que 90% da amostra apresenta sintoma depressivo. 

Os escores obtidos pela Escala de religiosidade de Duke foram: Religiosidade 

Organizacional (RO) média 3 (DP 1,7), Religiosidade Não Organizacional (RNO)  2,4 

(DP 1,3), e Religiosidade Intrínseca (RI) 3,4 (DP 1,3). Foi realizada a correlação 

entre os dados de RO e Beck (p=0,383), RNO e Beck (p=0,056), e RI e Beck com 

(p<0,001). O coeficiente de correlação demonstra que somente houve significância 

entre RI e Beck, o que demonstrou que há diminuição dos sintomas depressivos nas 

mulheres fibromiálgicas quanto maior for sua religiosidade. Conclusão: Foi 

observada grande prevalência de depressão, e influência da religiosidade no 

enfrentamento dos sintomas da doença, mostrando que, quanto maior a 

religiosidade, menor eram os sintomas depressivos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Martinez (1998) a fibromialgia é definida como “uma síndrome 

dolorosa de etiopatogenia desconhecida, não deformante, caracterizada por dores 

musculoesqueléticas difusas, locais dolorosos específicos à palpação (tender 

points)”1. Esta ocorre em prevalência no sexo feminino onde representam de 70 a 

90% dos casos e, há maior incidência na faixa etária de 35 a 60 anos2,3. 

Em 1990 foi estabelecido como critérios de diagnóstico da fibromialgia, a 

presença de dor difusa, acometendo esqueleto axial e periférico, persistente por 

mais de três meses; e do exame físico, hipersensibilidade dolorosa à dígito-pressão 

em áreas musculares circunscritas e específicas com força aplicada de 4 kg/cm2 em 

pelo menos 11 dos 18 tender points4,5. A dor é o principal sintoma da fibromialgia, 

entretanto, há uma série de sintomas frequentes a acometer, e entre eles listam-se: 

rigidez, fadiga, distúrbio do sono e depressão4. A última relatada é apontada como o 

sintoma psicossomático que mais acomete pacientes fibromiálgicos6. Em um quadro 

de dor constante, sem perspectiva de melhora, é comum a presença de desânimo e 

depressão nos pacientes4.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1983, definiu o conceito de 

“saúde” como “um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e 

social”7. Doutrinas e costumes espirituais demonstram domínio e relevância sobre 

grande parte da sociedade, desde os tempos primórdios, e gradativamente é 

constatado o impacto da religião/espiritualidade na saúde8. Cada vez mais estudos 

científicos apontam benefício do envolvimento da religiosidade na programação 

terapêutica para qualquer doença9.  

A elevada presença de sintomas depressivos nas pacientes fibromiálgicas e 

o escasso número de estudos correlacionando a doença ao envolvimento religioso 

impulsionaram a realização deste presente estudo, a fim de delimitar seu possível 

envolvimento. 

 

1.1 Objetivo 

 Avaliar a prevalência de sintomas depressivos em pacientes fibromiálgicas. 

 Correlacionar o quadro depressivo com a religiosidade dos pacientes com 

fibromialgia. 

 



 

2. MÉTODOS 

 

2.1 Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo analítico observacional do tipo transversal. 

 

2.2 Local da pesquisa e período do estudo 

Clínica de Fisioterapia da Universidade Santa Cecília (UNISANTA) situada 

na cidade Santos/SP, no período de fevereiro a março de 2014. 

 

2.3  População estudada 

Participaram 10 mulheres portadoras de fibromialgia, com a faixa etária de 

40 a 55 anos.  

 

2.3.1 Critérios de inclusão 

Pacientes com diagnóstico de fibromialgia, do sexo feminino, que realizaram 

atendimento fisioterapêutico na instituição, aceitaram participar da pesquisa e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

2.3.2 Critérios de exclusão 

Não participaram deste presente estudo mulheres com a somatização de 

enfermidades psiquiátricas adversas diagnosticadas além do quadro depressivo, 

déficit cognitivo, presença de doenças degenerativas de base, que sofreram cirurgia 

ortopédica traumática e cirurgia de coluna.  

 

2.4 Coleta de dados 

Todas as pacientes que apresentam diagnóstico de fibromialgia, e recebiam 

tratamento fisioterapêutico na Clínica de Fisioterapia UNISANTA, foram convidadas 

a participar do estudo após breve explanação dos objetivos do presente estudo, e 

após lerem e assinarem o TCLE foram incluídas na pesquisa. Posteriormente 

responderam os seguintes questionários: Anamnese elaborada pelos autores, 

Escala de Depressão de Beck10 e Escala de Religiosidade de Duke –DUREL11. 

 

 

 



 

2.5 Instrumentos da pesquisa 

Na anamnese constam dados sociodemográficos, clínicos e hábitos de vida. 

Contém dados gerais como idade, estado civil, escolaridade, tempo de diagnóstico 

da fibromialgia, se houve algum acontecimento negativo nos últimos três meses, 

medicamentos de uso contínuo e auto-medicação.  

A Escala de Depressão de Beck é um questionário autoaplicável, que 

consiste em 21 grupos de afirmações onde o avaliado circula em volta do número 

com a afirmação que melhor descreve como se sentiu na última semana, incluindo o 

dia da aplicação10. A pontuação máxima é 63. Valores de 0 a 10 indicam ausência 

de depressão; de 11 a 19, depressão leve; de 20 a 25, depressão moderada; e 

acima de 26, depressão grave. Como cada afirmação vem acompanhada de um 

valor numérico, ao final somam-se todos os valores e obtém-se o escore final10. 

A Escala de Religiosidade de Duke – DUREL é autoaplicável, dividida em 

três partes, são elas: Religiosidade Organizacional (RO) que se refere à participação 

e frequência em igrejas, templos ou encontros religiosos; Religiosidade Não 

Organizacional (RNO) que diz respeito a atividades religiosas que podem ser 

realizadas a partir da privacidade do lar e que independem da interação com outras 

pessoas; Religiosidade Intrínseca (RI) trata-se de uma dimensão subjetiva que 

avalia o quanto a religião pode motivar ou influenciar comportamentos, decisões e, 

de forma geral, a vida do sujeito11.  

Na análise dos resultados da DUREL, a RO corresponde a questão 1, a 

RNO corresponde a questão 2, e a RI corresponde à soma dos escores das 

afirmativas 3, 4 e 511. A escala de DUREL é invertida, ou seja, quanto menor o 

escore mensurado por cada dimensão, maior é a religiosidade12. As pontuações das 

dimensões de RO e RNO vão de 1 a 6 separadamente, sendo que 1 representa 

muita religiosidade e 6 pouca religiosidade, e RI vai de 3 a 15, onde 3 é a pontuação 

mínima demonstrando muita religiosidade e 15 é a pontuação máxima 

demonstrando pouca religiosidade. Porém não há um escore definido pela escala, 

há somente instruções para contagem da pontuação: RO - reverter item da questão 

1 para obter a pontuação da religiosidade organizacional, RNO - reverter item da 

questão 2 para obter a pontuação da religiosidade não observacional, e RI - reverter 

itens das questões 3-5 e somá-las para obter pontuação da religiosidade 

intrínseca12. É instruído que se certifique de inverter os itens de pontuação antes da 

análise e, examinar cada uma das dimensões em um modelo de regressão em 



 

separado. Ao examinar os resultados, não é recomendada a inclusão de todas as 

dimensões em um único modelo, devida forte colinearidade múltipla entre elas, e 

não é recomendado o uso da pontuação total pois pode anular os efeitos dos itens12. 

 

2.6 Aspectos éticos 

Este estudo teve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

UNISANTA, com o CAAE: 24423013.2.0000.5513. Todas as etapas da pesquisa 

foram realizadas de acordo com as normas da Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) para pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

2.7 Análise Estatística 

Para a análise estatística foi utilizado o software Microsoft Office Excel 2007. 

Os resultados de dados contínuos foram expressos como média e desvio padrão. 

Os dados nominais foram expressos como freqüência relativa e freqüência absoluta.  

Foi utilizado o software GraphPad Prism versão 6.0 para avaliar se as 

variáveis seguiam ou não a premissa de normalidade, pelo teste de Shapiro-Wilk. 

Para os dados ordinais que seguiram a normalidade foi aplicado o teste de 

correlação de Pearson, e para os dados ordinais que não seguiram a normalidade 

foi aplicado o teste de correlação de Spearman.  

 

3. RESULTADOS 

 

Participaram da presente pesquisa 10 mulheres, sendo que a média de idade 

das participantes foi de 49,3 anos (DP 4,3). Obteve-se média de 5,2 anos (DP 3,3) 

de diagnóstico fibromiálgico entre as participantes da pesquisa (Tabela 1), 

demonstrando que a idade média do diagnóstico da doença é de 44 anos. Além 

disso, 60% das entrevistadas relataram exercer alguma atividade profissional, sendo 

que 30% afirmam não trabalhar depois do desenvolvimento da fibromialgia por 

limitação da doença e, 10% não exercem por opção. 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Caracterização da amostra (N=10) 

 Fi fR (%) Média DP 

Idade   49,3 4,3 

Escolaridade     

Não alfabetizada 0 0%   

Fundamental incompleto 0 0%   

Fundamental completo 0 0%   

Médio incompleto 1 10%   

Médio completo 6 60%   

Superior incompleto 0 0%   

Superior completo 3 30%   

Estado Civil 

Solteira 
 

1 
 

10% 
  

Casada       6     60%   

Divorciada 3  30%   

Viúva 0 0%   
Tempo de Diagnóstico da 
Fibromialgia 

  5,2 3,3 

NOTA: tempo de diagnóstico da fibromialgia expresso em anos 

Legenda: fi= frequência absoluta; fR= frequência relativa; % porcentagem; DP= desvio padrão 

 

Verificou-se que 90% das entrevistadas utilizavam fármacos de uso contínuo, 

sendo que 50% analgésicos, 50% antidepressivos, 40% antiinflamatórios, 10% 

antihipertensivo, e 10% antiulceroso. Contudo, apresenta-se a auto-medicação de 

analgésicos em 20%, e ansiolíticos 10% das entrevistadas. Além dos dados 

supracitados, indagou-se sobre acontecimentos negativos no período de três meses 

antes da data de aplicação do questionário deste estudo (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Acontecimentos negativos nos últimos três meses (N=10) 

 fi (N) fR (%) 

Nenhum 7 70% 

Problemas familiares 1 10% 

Problemas financeiros e familiares 1 10% 

Problemas profissionais e familiares 1 10% 
Legenda:fi= frequência absoluta; fR= frequência relativa; % porcentagem 

 

Na avaliação da depressão, a Escala de Depressão de Beck demonstrou que 

70% da amostra apresenta sintomas depressivos leves, 20% sintomas depressivos 

graves, e 10% com ausência de sintoma depressivo, com escore total de média 17 



 

(DP 10,5). Destacamos a amostra de 20% que relatou mais de um acontecimento 

negativo em três meses, e que esta mesma amostra demonstrou maior nível de 

depressão avaliado pela escala. 

Com relação ao aspecto religiosidade, os escores obtidos pela Escala de 

Religiosidade de Duke – DUREL foram: RO média 3 (DP 1,7), RNO  2,4 (DP 1,3), e 

RI 3,4 (DP1,3), sendo que a última dimensão foi a que demonstrou maior 

significância em sua pontuação, por apresentar correlação moderada, evidenciando 

grande RI da amostra.  A partir dos escores da Escala de Depressão de Beck e da 

Escala de Religiosidade de Duke – DUREL, foi realizada a correlação entre os 

dados utilizando o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, que demonstrou como 

variáveis de distribuição paramétrica RO e Beck com p=0,383, RNO e Beck  

p=0,056, e não paramétrico RI e Beck com p<0,001 (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Coeficiente de correlação entre a Escala de Depressão de Beck e as três 

dimensões da Escala de Religiosidade de Duke – DUREL 

 
Variáveis 

 
BECK (r) 

 
p-valor 

RO 0,055 0,382 

RNO 0,426 0,056 

RI 0,568 < 0,001 
Legenda:BECK= Escala de Depressão de Beck; r= coeficiente de correlação; RO= religiosidade 
organizacional; RNO= religiosidade não organizacional; RI= religiosidade intrínseca 

 

 

O coeficiente de correlação demonstra que há grande dispersão das variáveis 

em RO e RNO, e na RI há maior correlação com os resultados obtidos na Escala de 

Depressão de Beck, o que demonstra que quanto menor o nível de depressão, 

menor o índice de Religiosidade Intrínseca (RI) da amostra. 

Além disso, 90% da amostra relatou maior influência da crença religiosa ou 

espiritual após desenvolvimento da fibromialgia de forma a auxiliar no enfrentamento 

do quadro álgico principalmente. 

 

 

 



 

4. DISCUSSÃO 

 

A média de idade do surgimento da fibromialgia do presente estudo foi de 44 

anos, o que corrobora com o estudo de Heymann13 que demonstra prevalência entre 

35 e 44 anos. Verificou-se que 90% da amostra utilizavam medicamentos de uso 

contínuo, e destes 70% para tratamento dos sintomas fibromiálgicos, destacando os 

antidepressivos e analgésicos. Além disso, 90% das mulheres apresentam 

depressão mesmo com o uso dos fármacos supracitados, e esta porcentagem 

ultrapassa a de estudos realizados por Provenza14 que demonstram dados de 30% a 

50% de pacientes com fibromialgia e depressão. É destacado por este presente 

estudo que somente a ação medicamentosa pode não sobrepor os sintomas da 

fibromialgia, o que corrobora com os estudos realizados por Heymann13 e por Braz15, 

onde foram concluídos que para melhor intervenção deve-se dispor de tratamento 

farmacológico e não farmacológico, e destacar a influência dos fatores 

biopsicossociais e culturais. 

Outro dado expresso por este estudo demonstra que a fibromialgia pode levar 

a impossibilidade de exercer uma profissão devido aos sintomas. Estudo realizado 

na União Européia, concluiu que a fibromialgia leva a maior taxa de desemprego, 

maior motivo de afastamentos do trabalho, e maior número de ausência ao trabalho 

no ano de 200916. Porém, no estudo de Helfenstein5, é concluído que a fibromialgia 

não leva à incapacidade laborativa, somente em casos isolados onde a dor ou a 

fadiga podem levar a um afastamento do trabalho por curto período, e que 

afastamento por longo período só se justifica quando há a presença de depressão 

grave associada, corroborando com o presente estudo onde somente 30% da 

amostra que não realizava atividade laboral por interferência da doença, e 20% das 

entrevistadas apresentavam sintomas depressivos graves associados e, 60% 

desenvolviam suas atividades laborais da mesma forma do que antes da doença. 

Verificou-se a interferência de acontecimentos negativos nas mulheres 

entrevistadas nos níveis avaliados de depressão e religiosidade. Ao questioná-las 

sobre episódios negativos, 2 mulheres descreveram mais de um relato, e estas 

apresentavam o maior nível de depressão avaliado, caracterizado grave pela escala 

de Beck, e menor religiosidade nas três dimensões avaliadas pela escala de 

DUREL, o que evidencia que o nível depressivo destas mulheres se deve por 



 

problemas emocionais e não como sintoma da fibromialgia, e que o menor 

envolvimento religioso pode influenciar na manutenção deste sintoma.  

Nos estudos de Fernandes17 conclui-se ainda a importância da fé como 

potente recurso interno para autopromover saúde, recuperação e regeneração. Foi 

descrito como uma estratégia de enfrentamento o que evidencia a importância de 

inserir o fator religiosidade no programa de tratamento terapêutico, o que corrobora 

com o relato de 90% da amostra que afirma maior envolvimento religioso após o 

desenvolvimento da fibromialgia. 

Entre as dimensões da Escala de Religiosidade de Duke – DUREL evidencia-

se a RI que representa o maior suporte social e desfecho em saúde11. A partir disso, 

a interpretação dessa correlação é de que há diminuição dos sintomas depressivos 

das mulheres fibromiálgicas quanto maior for sua religiosidade. 

Houve limitações no presente estudo como o pequeno número da amostra 

(n=10), e a falta de um escore na escala de religiosidade de Duke para delimitar o 

nível de religiosidade nas três dimensões, contudo o estudo é pioneiro em 

correlacionar depressão e religiosidade em pacientes com fibromialgia, e novas 

pesquisas devem ser realizadas utilizando número maior de participantes. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

No presente estudo foi observada grande prevalência de depressão, onde 

90% da amostra apresentou sintomas depressivos, e houve influência da 

religiosidade no enfrentamento dos sintomas da doença, mostrando que, quanto 

maior a religiosidade, menor eram os sintomas depressivos. 
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