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RESUMO  

Este estudo visa investigar, por meio de uma revisão integrativa, descritiva, analítica 

e qualitativa a necessidade do enfermeiro em conhecer a Fibromialgia e elaborar um 

plano assistência adequado para cada indivíduo. Foi realizado nas bases de dados: 

Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Revista latina Amaricana de Enfermagem 

(Scielo RLAE), Biblioteca regional de Medicina (BIREME) e Med Student. Os critérios 

de inclusão utilizados foram: artigos escritos por um enfermeiro; artigos disponíveis 

na íntegra no sistema online; artigos nacionais em idioma português, escritos no 

período de 7 anos; que incluíssem os Descritores em Ciências da Saúde – DeCS. Os 

resultados apontam a importância da atuação do enfermeiro no cuidado assistencial 

do paciente com fibromialgia, gerido por um plano de humanização diferenciado para 

cada caso, priorizando o acolhimento adequado com caráter holístico. 

Descritores: Enfermeiro, Fibromialgia, Assistência E Humanização 

1. INTRODUÇÃO 

A Fibromialgia (FM) é uma das condições clinicas reumatológicas que leva o 

paciente a procurar ajuda especializada com maior frequência. No brasil ela 

corresponde cerca de 2,5% da população geral, sendo predominante no sexo 

feminino, porém podendo fazer parte do cotidiano de qualquer individuo independente 

de sexo ou idade (HEYMANN,2017) 

Caracterizada por dor musculoesquelética generalizada, tendo como principal 

alerta a fadiga e diante da ausência de qualquer outra patologia que explique tais 

sintomas. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde) cerca de 5 a 7% 

da população mundial sofre com essa síndrome, sendo as mulheres o alvo dos casos 

(TERZI et al., 2015).  

Conhecida por representa uma sensação alterada de dor, resultante das 

alterações sofridas por um indivíduo suscetível, proveniente de diversos agentes 

estressores causando a “dor” como manifestação do conflito interno. A somatização 

psíquica desse conflito faz com que o nosso inconsciente deixe de estar em contato 

com a causa do real problema, apresentando dificuldade para confrontar seu 

sofrimento; convertendo assim a dor emocional em dor física (BRANDT at al., 2011). 



 

A dor difusa é a principal queixa de todos os pacientes que possuem o diagnostico 

para fibromialgia, sendo caracterizada como continua e apresentando pontos 

dolorosos que causam desconforto e altera a rotina (HEYMANN et al.,2017) 

O Enfermeiro tem o papel de trabalhar com este público fundamentando a 

necessidade de identificação precoce, classe de risco, orientação e planejamento 

assistencial individual voltado a cada caso de forma única. Manter o controle da 

cronicidade da FM é fundamental para estabelecer um parâmetro da assistência 

prestada (MARTINEZ, 2014). 

A questão norteadora do estudo foi: Qual a importância de um plano assistencial 

de enfermagem ao paciente com Fibromialgia? 

2. OBJETIVO 

Apontar a importância do plano assistencial de Enfermagem a pacientes com 

Fibromialgia.  

3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de revisão sistemática da literatura, de caráter descritivo 

e analítico de artigos científicos, nas bases de dados, como Scientific Eletronic Library 

Online (Scielo); Revista Latino Americana de Enfermagem (Scielo RLAE) e Literatura 

Latino-Americano e do Caribe e Ciências da Saúde (LILACS). Para o levantamento 

dos artigos foram utilizados os descritores: enfermeiro, fibromialgia, assistência e 

humanização. Os critérios de inclusão utilizados para seleção da amostra foram: 

artigos que tenha entre os autores ao menos um pesquisador enfermeiro; artigos 

disponíveis na íntegra no sistema online; artigos nacionais em idioma português e 

espanhol, escritos no período de 7 anos, que incluíssem os Descritores em Ciências 

da Saúde- DeCS. Na confecção dessa revisão, utilizaram-se as seguintes etapas: 

identificação do tema e seleção da questão norteadora; critérios para seleção da 

amostra; definição de informações retiradas dos estudos selecionados; categorização 

dos estudos; avaliação, interpretação dos resultados e apresentação da revisão. Na 

busca inicial foram encontrados 145 (cento e quarenta e cinco) artigos, que por meio 

de dados da leitura foram excluídos 132 (cento e trinta e dois) que não tende ao critério 

de inclusão, deste apenas 13 (treze) artigos responderam ao tema abordado.  



 

4. DESENVOLVIMENTO 

     O processo de etiologia e fisiopatologia da Fibromialgia ainda é desconhecido, 

alguns estudos acreditam que é um processo biopsicossocial que desencadeia o 

esgotamento psíquico, ocasionando o extravasamento patológico e sintomatológico. 

Assim como também se discute a probabilidade de fatores genéticos e estresse Pós-

traumático (RESTREPO, 2011). 

      Alguns dos principais sintomas dessa síndrome são a fadiga e dor generalizada 

acompanhada de mialgias. A intensidade da dor pode variar de leve a intensa, contém 

18 pontos dolorosos de localização sendo o paciente considerado crônico quando no 

exame físico se detecta 11 pontos sensíveis simultâneos. Outras alterações do 

portador de FM é a ansiedade, transtorno de pânico, depressão, bruxismo, rigidez 

articular, parestesia em extremidades, alterações menstruais e náuseas 

(RESTREPO,2011). 

      A dor ainda é o principal problema descrito pelos pacientes com fibromialgia. 

Limitação na capacidade física e maior necessidade de descanso fazem com que o 

portador de FM tenha incapacidade para realizar suas atividades diárias, que 

consequentemente causa impacto nas rotinas laborais (RUIZ et al.,2014). 

     FM apresenta grandes variações sintomatológicas dependendo do indivíduo, as 

mulheres são efetivamente as que sofrem com o maior conjunto de sintomas da 

doença. O corpo feminino que é um complexo análogo de mudanças torna-se um 

período constante de transição e obstáculos. A mulher portadora da Síndrome 

apresenta transtornos no período menstrual, na função sexual, gestação e no 

climatério (ANDRADE et al., 2015). 

    O reconhecimento e a identificação da Fibromialgia é complexa e pouco investigada 

em consultas, devido ao desconhecimento da etiopatologia da doença. Profissionais 

de saúde apresentam grande dificuldade no seu diagnóstico e acompanhamento 

adequado (DUARTE et al., 2016) 

    Tratamento multiprofissional e exercício físico é um grande diferencial para tratar o 

portador da síndrome de fibromialgia. A terapia medicamentosa ainda é a principal 

coadjuvante para manter o equilíbrio emocional e sintomatológico, sendo muitas 

vezes necessário integrar um antidepressivo ao tratamento (FRANCHINI et al.,2013).  



 

    A enfermagem é a responsável pelo acolhimento inicial deste paciente, cabendo 

identificar a necessidade e sofrimento vivenciado pelo doente. Ouvir a queixa e 

relaciona-la ao processo saúde doença é fundamento para identificar precocemente 

o risco ou evolução da doença (SOUZA; LAURENTI, 2017). 

    Cabe ao enfermeiro ter um amplo conhecimento e preparo para identificar, 

acompanhar e promover saúde ao paciente com FM. Trabalhar a promoção e a 

prevenção de agravos voltada a estratégias de terapia alternativa e acolhedora 

visando o bem-estar e respeitando a sintomatologia do indivíduo (PIMENTEL at al., 

2016). 

5. RESULTADO  

Dos 13 artigos selecionados que atenderam aos critérios de inclusão, exploraram 

a fisiopatologia e sintomatologia da fibromialgia, bem como assistência de 

enfermagem no processo do cuidado. Identificamos 05 artigos que falavam do 

processo fisiopatológico e sintomatológico da fibromialgia; 01 artigo que fala da visão 

do enfermeiro na fibromialgia; 03 artigos que fala da assistência do cuidado e controle 

do processo de cronicidade da fibromialgia; 02 artigos que fala do comportamento e 

perfil da mulher com fibromialgia; 01 artigo que define e amplia a avalição da dor 

crônica e 01 artigo que define o processo de assistência humanizada voltada ao 

cuidado do portador da síndrome de fibromialgia sempre com foco na atenção integral 

do paciente. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Identificamos que a Fibromialgia não é só um estado de dor e sim uma múltipla 

somatização de fatores externos que influenciam a condição musculoesquelética. 

Desta forma mostrou-se a importância da atuação da enfermagem frente a uma 

assistência de acolhimento e identificação de processo de dor no paciente com a 

síndrome fibromialgia; assim como no acompanhamento efetivo e humanizado, 

respeitando os limites e encorajando a prática segura de prevenção a agravos.   

Sabe-se que a enfermagem é conhecida pela “Arte do Cuidar” com isso ganhamos 

grande poder de propor meios de prescrição de enfermagem que vise à busca do 

bem-estar e que seja aplicado para melhorar a condição do paciente. 
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