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1. RESUMO  

A acupuntura vem sendo utilizada como tratamento alternativo para melhora da 

qualidade de vida de pessoas portadores de fibromialgia (FM). A FM é uma 

patologia que apresenta alterações no fluxo metabólico e energético do indivíduo, 

relacionada com uma desregulação neuromodulatório central que acomete 

principalmente mulheres. O objetivo deste estudo é avaliar a qualidade de vida de 

mulheres portadoras de fibromialgia antes e após tratamento de 4 sessões com 

acupuntura. Foram incluídas 08 indivíduos do sexo feminino com idade entre 30 e 65 

anos, o instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário especifico 

de qualidade de vida para fibromialgia FIC (Fibromyalgia Impact Questionnaire), 

aplicado em cada paciente antes e após o tratamento. A melhora da qualidade de 

vida foi avaliada de acordo com o escore apresentado antes e após o tratamento de 

cada uma das pacientes. Até o momento foram analisados 05 (62%) dos pacientes 

deste estudo. Observou-se uma melhora geral no escore em todas as pacientes 

incluídas (100%). Destaca-se a melhora em relação a capacidade funcional, aos 

distúrbios psicológicos e em relação a situação profissional. O presente estudo foi 

encaminhado e aprovado pela Plataforma Brasil. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A acupuntura presente na medicina tradicional chinesa (MTC) surgiu na China 

antiga, na Idade da Pedra, e atualmente é considerada um importante método 

terapêutico para pacientes com doenças crônicas, como a fibromialgia (FM). A FM é 

caracterizada como uma síndrome clínica de etiologia desconhecida que acomete 

principalmente mulheres, sendo caracterizada por dor musculoesquelética difusa e 

crônica, associada a fadiga, distúrbios do sono, distúrbios do humor, entre outros 

sintomas. O diagnóstico da FM é essencialmente clínico, sendo os critérios definidos 

pelo Colégio Americano de Reumatologia em 1990. No Brasil, os dados mais 

recentes, e que servem de base a estudos médicos, referem-se a levantamento 

realizado na cidade mineira de Montes Claros, que observou a prevalência de 2,5% 

(maioria sendo de sexo feminino), das quais 40,8% com idade entre 35 e 44 anos. A 

qualidade de vida dos pacientes com fibromialgia esta diminuída, principalmente em 

idade produtiva de trabalho, pois além da dor, fadiga muscular e a fraqueza 

subjetiva, leva consequentemente a diminuição de renda pela incapacidade para o 

trabalho. Assim a qualidade de vida foi definida como “como sensação íntima de 



     

conforto, bem-estar ou felicidade no desempenho de funções físicas, intelectuais e 

psíquicas dentro da realidade da sua família, do seu trabalho e dos valores da 

comunidade à qual pertence”. Em 1991, o Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), 

um questionário de qualidade de vida especifico para fibromialgia foi testado, sendo 

que questionário engloba questões relacionadas a situação profissional, distúrbios 

psicológicos, capacidade funcional e sintomas físicos, através de um escore. A 

versão brasileira do FIQ mostrou ser um instrumento de fácil compreensão e 

aplicação; válido e confiável para medir a capacidade funcional e o estado de saúde 

de pacientes brasileiros com fibromialgia, melhor auxiliando, no diagnóstico e 

tratamento dessa síndrome. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo será avaliar a qualidade de vida de pessoas 

portadoras de fibromialgia antes e após um intervalo de 04 sessões de tratamento 

com acupuntura. 

 

4. METODOLOGIA 

O presente estudo foi encaminhado e aprovado pela Plataforma Brasil (CAAE: 

69036617.3.0000.5679). Trata-se de uma pesquisa descritiva que foi realizada em 

dois momentos, antes e após 4 sessões de acupuntura, em uma clínica particular 

especializada em acupuntura na cidade de Mogi Mirim, no ano de 2017. O 

instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário especifico de 

qualidade de vida para fibromialgia FIC (Fibromyalgia Impact Questionnaire).  

O questionário FIQ é válido para ser utilizado em situações clínicas e de 

pesquisa. A versão brasileira do FIQ mostrou ser um instrumento válido e confiável 

para medir a capacidade funcional e o estado de saúde de pacientes brasileiros com 

fibromialgia, melhor auxiliando, no diagnóstico e tratamento dessa síndrome. Foi 

aplicado o questionário FIC em 2 momentos, antes das sessões e novamente após 

4 sessões de acupuntura, onde foram utilizados pontos no meridiano do fígado, 

baço-pâncreas e rim.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Fazem parte deste estudo 8 mulheres com diagnóstico de fibromialgia com 

idades entre 30 e 65 anos. Os dados foram normalizados para variarem de 0 a 100 



     

obtendo-se o escore total. Cada item possui pontuações diferentes, sendo que o 

item 1 foi somado e dividido por 3, o item 2 multiplicado por 1,43, o item 3 

multiplicado por 2 e os itens de 4 a 10 somados, conforme descrito por AZEVEDO et 

al (2011). Os escores gerados foram analisados utilizando-se a média dos escores 

antes e após as sessões de acupuntura para avaliar se houve melhora da qualidade 

de vida destas pacientes. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foram analisados 05 (62%) dos 08 pacientes deste estudo, onde 

foi possível avaliar uma evolução na qualidade de vida dessas mulheres, através de 

uma análise comparativa utilizando o questionário FIC, 

Observou-se uma melhora geral no escore em todas (100%) das 5 pacientes 

estudadas até o presente momento. Dentre os resultados obtidos, constatou-se que 

duas pacientes apresentaram grande redução (ambas 41%) em relação a 

capacidade funcional, uma paciente apresentou a redução do escore FIC em 57,2%, 

em relação a situação profissional e duas pacientes apresentaram redução de 

escore (respectivamente 54,7% e 64,7%) em relação a melhora nos distúrbios 

psicológicos, demonstrando assim que a acupuntura vem apresentando diversos 

resultados positivos nas pacientes avaliadas. 
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