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RESUMO 

 

viii 

Maia, PSC. Avaliação de pacientes com síndrome fibromiálgica tratados pelo 

método Rolfing® de Integração Estrutural e por acupuntura [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013.  

 

Introdução: a fibromialgia caracteriza-se por dor musculoesquelética crônica 

e difusa, fadiga e humor depressivo ou ansiedade. Pesquisas mostram que 

tanto massagem quanto acupuntura são benéficas, porém enfatizam que o 

tratamento multidisciplinar é indicado. Objetivos: verificar o efeito do método 

Rolfing, da acupuntura e da combinação das duas técnicas no tratamento de 

pacientes fibromiálgicos quanto à sua eficácia no alívio da dor, níveis de 

ansiedade e depressão e modificação da qualidade de vida. Métodos: foi 

feito estudo prospectivo, aleatório e randomizado no Centro de Dor da 

Divisão de Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. Sessenta pacientes, 

diagnosticados com SFM, foram alocados, igualitariamente, em três grupos: 

o primeiro foi submetido a dez sessões de Rolfing; o segundo, a dez 

sessões de acupuntura e o terceiro, a dez sessões de Rolfing e dez de 

acupuntura. Todos mantiveram o tratamento ambulatorial de rotina. O 

método Rolfing consiste numa série de intervenções manuais profundas 

aplicadas na estrutura elástica do tecido conjuntivo e em reeducação dos 

movimentos. A Acupuntura visa, através de inserção de agulhas em pontos 

precisos, tornar o fluxo vital mais harmonioso e auxiliar no tratamento de 

doenças. Os pacientes foram avaliados de acordo com o Questionário de 

Impacto da Fibromialgia, a Escala Verbal Numérica de Dor e os Inventários 

de Ansiedade e de Depressão Beck, aplicados durante a entrevista inicial, 

após a última sessão e três meses após o término do tratamento. Resultado: 

neste estudo, por pelo menos três meses, os tratamentos foram positivos, 

estatisticamente significativos, em todos os quesitos avaliados. Conclusão: 

as duas técnicas foram eficazes tanto individualmente quanto associadas. O 

tratamento multidisciplinar trouxe benefícios para a saúde física e mental. 

Descritores: fibromialgia, dor crônica, qualidade de vida, ansiedade, 

depressão, massagem/métodos, Rolfing, acupuntura, coping.  



SUMMARY 

ix 

Maia, PSC. Evaluation of patients with fibromyalgic syndrome treated by the 

Estrutural Integration Rolfing® method and by acupuncture [thesis]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2013.  

 

Introduction: fibromyalgia characterizes for chronic widespread 

musculoskeletal pain, fatigue and depressive humor or anxiety. Researches 

show that massage and acupuncture are beneficial; however, they highlight 

that multidisciplinary treatment is indicated. Objectives: to verify the effect of 

the Rolfing method, acupuncture and the combination of both techniques  in 

the treatment of fibromyalgic patients as for their efficiency in the pain relief, 

anxiety and depression levels and changing of quality of life. Methods: a 

prospective, aleatory and randomized study took place at the Pain Center of 

the Neurological Clinic of the Hospital das Clínicas of the Faculty of Medicine 

of the University of São Paulo. Sixty patients diagnosed with FMS were 

allocated equally in three groups: the first underwent ten sessions of Rolfing; 

the second, ten sessions of acupuncture and the third, ten sessions of both 

Rolfing and acupuncture. They all maintained their routine ambulatory 

treatment. The Rolfing method consists of many deep manual therapy 

sessions applied to the elastic structure of the connective tissue and 

reeducation of movements. Acupuncture aims making the vital flux more 

harmonious through the insertion of needles in specific points and helping in 

the treatment of diseases. Fibromyalgia Impact Questionnarie, Verbal 

Numerical Pain Scale, Beck Anxiety and Depression Inventory were used for 

the evaluation of the patients, before, at the end of and three months after 

the end of the treatment. Result: in this study, at least for three months, all 

treatments were effective, statistically significative, in all evaluated topics. 

Conclusion: the two techniques are beneficial both individually and 

associated. Multidisciplinary treatment brought benefits to physical and 

mental health. 

 

Descriptors: fibromyalgia, chronic pain, quality of life, anxiety, depression, 

massage/methods, Rolfing, acupuncture, coping. 
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Apesar dos recentes avanços, o tratamento da dor crônica ainda não 

proporciona resultados satisfatórios para a maioria dos doentes, sobretudo 

quando sua natureza é musculoesquelética ou neuropática.  

A síndrome fibromiálgica (SFM) é atualmente considerada síndrome 

de redução de tolerância generalizada à dor. As intervenções terapêuticas 

percebidas como mais eficazes para o tratamento da SFM, condição 

pertencente ao espectro da dor crônica, são representadas pelo uso de 

medicamentos antidepressivos e analgésicos, repouso, sono, relaxamento, 

calor, oração ou fé e massagem (Bennet et al. 2007) e devem ser ajustadas 

às condições nosológicas, etiológicas e topográficas da dor e também ao 

grau de comprometimento funcional, ao sofrimento e a outras questões 

individuais do doente.  

A SFM é desafio para os clínicos em virtude da falta de opção de 

tratamentos eficazes (van Koulil et al., 2008). Os medicamentos mais 

utilizados são antidepressivos tricíclicos e antiinflamatórios (Arnold et al., 

2000). Como tratamento não medicamentoso, são indicados exercícios 

aeróbicos de baixo impacto, como caminhadas e alongamento, técnicas de 

relaxamento, entre outros.  

O que motivou a realização desta pesquisa foi acreditar que é 

possível alterar o coping e, com isso, o modo como lidar com o estresse; 

acreditar que é possível superar a dor ao assumir outra postura em relação à 

doença. E conseguir, assim, diminuir a intensidade da dor e os estados de 

ansiedade e depressão, frequentemente apresentados pelos pacientes 

portadores de fibromialgia, e atingir melhora em sua qualidade de vida física 

e emocional. Sob esse ponto de vista, a manutenção da saúde está em 

fortalecer os recursos de coping e em minorar os fatores estressores. 

A acupuntura é descrita como uma forma holística de medicina. Visa, 

através da inserção de agulhas em pontos precisos do corpo, tornar o fluxo 

vital mais harmonioso e, com isso, auxiliar no tratamento de doenças (Pai, 

2005). Mas, a demonstração de sua eficácia é ainda muito complexa e por 

vezes controversa devido à falta de documentação científica (Ernst, 2001). 
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Porém, ao longo dos anos, tem sido um recurso terapêutico importante no 

tratamento da dor (Pai, 2005) e é frequentemente a terapia complementar 

mais recomendada ou a mais escolhida, depois da manipulação, para 

doentes com dor (Ernst, 2001).  

O tratamento com acupuntura se mostrou benéfico (Pai, 2005; Araujo, 

2007) e Figueiró (1999), também enfatizou que o tratamento multidisciplinar 

é indicado para esses doentes. Terry et al. (2012) identificaram evidências 

favoráveis dos efeitos da acupuntura, homeopatia, hidroterapia e massagem;  

Field et al. (2002) e Castro-Sanchez et al. (2011) observaram que a 

massagem pode ser útil para tratar doentes fibromiálgicos pois proporcionou 

melhora dos transtornos do sono, dos sintomas psíquicos, como ansiedade 

e depressão, e da intensidade da dor.  

O método Rolfing de Integração Estrutural mostrou-se útil no 

tratamento de doentes com SFM mas o método ainda não foi intensamente 

pesquisado e divulgado cientificamente. Por esta razão, faz-se necessário 

ampliar e aprofundar os estudos a fim de se obterem dados mais 

abrangentes e precisos quanto à eficácia desta técnica (Maia, 2009).  

O método Rolfing busca o equilíbrio do corpo humano no campo 

gravitacional com o auxílio da prática manipulativa e com orientação e 

aperfeiçoamento para a execução dos movimentos. A fim de diminuir as 

limitações físicas com relaxamento muscular, também proporcionar melhora 

da qualidade de vida e mostrar aos doentes que é possível encontrar outros 

modos de se comunicarem com eles mesmos e com os outros que não seja 

pela dor.  

Ao considerar que o mecanismo de adaptação fascial age pela 

contração e que o tecido muscular sob tensão se encurta, espessa, enrijece 

e vincula às estruturas vizinhas, o osso a ele conectado é tracionado; com 

isso, seu ponto natural de equilíbrio é alterado. Uma vez que nos movemos 

por inteiro, cada restrição do movimento vai atingir, consequentemente, a 

totalidade, de modo que os movimentos habituais deixam de ser eficazes  

pois grupos musculares adjacentes são ativados quando deveriam 
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permanecer em repouso, o que provoca consumo excessivo de energia 

(Rolf, 1999).  

O método Rolfing foi criado como alternativa para inverter esse 

processo, pois objetiva melhorar as funções do organismo otimizando o 

alinhamento de sua estrutura. À medida que se conquista mais leveza e 

flexibilidade, pode-se alterar padrões antigos. O corpo humano tem 

predileção natural pela verticalidade, conforto e facilidade, de modo a 

permitir que a força da gravidade flua afinada com a força da pessoa (Rolf, 

1999). Ida Rolf, criadora deste método, acreditava que um corpo equilibrado 

torna o ser humano melhor. 

Tanto o Rolfing quanto a acupuntura são terapêuticas pouco 

conhecidas e podem ser aplicadas a várias finalidades, desde uma patologia 

diagnosticada até profilaxia ou estética. No caso deste estudo, a questão 

central foi a dor crônica e suas consequências. As duas técnicas consideram 

que o equilíbrio do bem estar geral favorece a saúde e abordam o tecido 

conectivo como veículo de plasticidade e transformação. O Rolfing, como via 

de acesso ao padrão postural, desenvolve a percepção corporal, integra e 

alinha a estrutura humana. A acupuntura, como meio de recuperação da 

estabilidade do fluxo vital, através dos meridianos que representam a 

comunicação somática.  

Cabe enfatizar a importância do tratamento multidisciplinar para os 

doentes com SFM a fim de que possam obter mais condições de cura. O 

objetivo deste estudo foi justamente este: além de confirmar a utilidade das 

técnicas aplicadas, verificar se a somatória delas pode trazer outros 

benefícios.   
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A presente pesquisa visou verificar o efeito do tratamento de doentes 

com SFM pelo método Rolfing de Integração Estrutural, por acupuntura e 

pela associação das duas técnicas quanto a:  

 

1. intensidade da dor; 

2.   estados de ansiedade e de depressão;  

3.   modificação da qualidade de vida.  
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3.1 Histórico do método Rolfing de Integração Estrutural 

 

“Quando o corpo começa a funcionar de modo apropriado, a força da 

gravidade pode fluir através dele e espontaneamente ele se cura”. 

 (Ida Rolf) 

 

Ida Pauline Rolf, criadora do método Rolfing de Integração Estrutural, 

nasceu em 1896, na cidade de Nova Iorque. Em 1916, recebeu o título de 

bacharel em Química e, em 1920, tornou-se Ph.D. em Bioquímica e 

Fisiologia pela Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de 

Columbia, Nova Iorque, Estados Unidos da América (EUA). Na década de 

1950, formulou seu método que foi divulgado na década de 1960 a partir de 

Esalen, Califórnia (EUA). Este método passou a ser utilizado no Brasil desde 

1980 (Feitis, 1986; Prado, 1992). 

De acordo com Feitis (1986), ainda moça, Ida Rolf acidentou-se e 

apresentou dificuldade para respirar. A partir da própria experiência e 

tratamento, desenvolveu sua teoria. Baseou-se em ideias como: a estrutura 

determina a função e, ao mudar-se a organização estrutural do corpo e a 

postura, podem alterar-se as relações ósseas das articulações e, portanto, 

melhorar as disfunções musculoesqueléticas.  

Na década de 1920, estudou e tratou-se com Medicina Homeopática. 

Na visão de saúde desses profissionais e sua metodologia, possivelmente 

por induzir no organismo em desequilíbrio a produção normal de seus 

próprios recursos bioquímicos, a doença crônica era entendida como 

acúmulo de processos mal resolvidos que se manifestavam de modo 

duradouro e resistentes aos tratamentos. 

Ida aderiu à prática dos exercícios de Hatha-Ioga como tratamento 

complementar e adotou as posturas padronizadas pelo método, buscando, 

inicialmente, seu bem-estar. Durante as atividades em grupo desenvolveu a 

ideia baseada no conceito: ‘um corpo equilibrado torna o ser humano 

melhor’, que mais tarde se consolidou como o fruto de seu trabalho. 
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O Hatha-Ioga pressupõe que o ser humano necessita alongar seus 

músculos. O alongamento pode ser induzido com a adoção de posturas 

apropriadas. Essa prática é antiga e fundamenta-se no fato de que, para 

criar-se um ser mais harmônico sob o ponto de vista emocional e espiritual, 

deve trabalhar-se também seu corpo (Feitis, 1986). 

A partir de 1940, Rolf tinha em mente o objetivo de sua técnica: 

aprimorar as funções alinhando a estrutura. Atendeu a doentes que 

apresentavam comprometimento de algumas funções motoras. Com eles, 

tentou transpor os exercícios do Ioga e aliá-los aos métodos manipulativos; 

usou instruções verbais para a execução dos movimentos a fim de que, com 

o alongamento muscular, as articulações adquirissem mais liberdade. 

Imaginou que as estruturas fasciais, reajustadas, possibilitariam nova 

organização do corpo humano (Feitis, 1986).  

Interessou-se pelo fato de o tecido conjuntivo, em termos 

embrionários, derivar do mesoderma que, ainda indiferenciado, exercia 

atividade protetora e que, após sua diferenciação, passava a adquirir 

também a função de sustentação. Percebeu que, quando aplicava pressão 

manipulativa, o tecido conjuntivo podia ajustar-se, transportando consigo 

seus conteúdos e possibilitando o apoio do corpo de modo diferente, como 

consequência de suas propriedades viscoelásticas. Concluiu, então, que os 

ossos e o conjunto miofascial tinham, entre outras, a função de sustentar o 

organismo nas diferentes posições. Contudo, verificou que, para contemplar 

essa finalidade, os músculos deveriam ser alongados e direcionados 

apropriadamente para que as modificações pudessem persistir. 

Também percebeu que os tecidos moles ajustados atuavam nas 

estruturas ósseas e articulares de modo que, quando o tono do tecido 

muscular entrava em equilíbrio, o conjunto apresentava menos resistência. 

Ao estimular-se o tecido para responder pronta e facilmente a determinadas 

situações e para a manutenção da capacidade de repouso quando não era 

solicitado para executar a ação, ocorria mudança estrutural. Em 

consequência da sua elasticidade e plasticidade, a fáscia era capaz de 
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manter sua forma e de ser, ao mesmo tempo, maleável. Rolf via o corpo 

humano com suas partes agrupadas e sustentadas pela ação do tecido 

conjuntivo. Acreditava que a ação manipulativa atingia todo o organismo de 

modo que poderia reorganizá-lo. Foi nessa fase que iniciou a elaboração dos 

princípios do método Rolfing.  

Rolf começou a ensinar seu método sistematicamente em 1950. 

Buscou formular seu trabalho com técnica bem estabelecida e com 

princípios próprios; não estava interessada propriamente em curar sintomas, 

mas tinha um objetivo maior: visou tornar os seres humanos melhores. À 

medida que os organismos se equilibrassem, os males curar-se-iam por si 

mesmos e os sintomas desapareceriam. Tinha, porém, o desafio de 

entender como cada pessoa se movimentava de maneira particular e se 

desalinhava da verticalidade. Ainda mais complexa seria a tarefa de 

equilibrar os enrijecimentos que respondiam pela forma de cada indivíduo 

(Feitis, 1986). 

De acordo com Feitis (1986), nos anos subsequentes, ajudando 

pessoas que a procuravam, ouviu relatos que transcendiam a questão do 

rearranjo físico. Além do bem-estar, do alívio das tensões e do 

desaparecimento de sintomas crônicos, observou que ocorriam mudanças 

emocionais e de consciência corporal. Rolf percebeu que estava aplicando 

os princípios aprendidos na sua trajetória intelectual e com sua própria 

experiência. Foram essas as origens teóricas do seu trabalho.   

Todavia, necessitava de explicações científicas para apoiar e 

desenvolver o que vinha constatando. Estabeleceu suas ideias no primeiro 

artigo publicado sobre o tema em junho de 1963, onde narrou a complexa 

relação das massas corporais com a gravidade e defendeu a ideia de que, 

quando o arranjo estrutural humano era organizado em torno da linha 

gravitacional (linha vertical em relação ao solo), a distribuição da massa do 

corpo tornava-se simétrica, balanceando, assim, sua ação. Em 1969, em 

Esalen, organizou projeto de pesquisa sobre os efeitos do método Rolfing 

em um hospital e, em 1971, pôde finalmente concluir que esse método 
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aproximava o organismo de sua natureza e tornava mais eficiente o uso de 

sua energia (Feitis, 1986). 

Durante dez anos, ensinou e apresentou conferências sobre o tema 

nos EUA e na Inglaterra. Na década de 1960, encontrou campo fecundo 

para divulgar seu trabalho. Nesse ambiente experimental e aberto, o método 

Rolfing encontrou espaço para reflexão e aprimoramento. Feitis (1986) 

concluiu que uma importante contribuição de Rolf foi o significado que deu à 

estrutura humana. Segundo a autora, “o reconhecimento abrangente da 

estrutura humana inclui tanto a pessoa física como seus aspectos 

psicológicos - comportamento, atitudes e capacidades” (Rolf, 1999). 

Enfatizou que a estrutura humana não devia ser sinônimo de postura e 

defendeu a ideia de que referir-se a essa estrutura significava olhar para o 

ser humano em suas relações consigo mesmo e com seu ambiente. 

Em 1979, momento em que havia aproximadamente 250 praticantes 

de Integração Estrutural, Ida Rolf faleceu. Com a morte de sua criadora, o 

método continuou sendo praticado pelos profissionais da época, alguns 

oriundos do meio acadêmico. Em 1980, foi fundado o “Aspen Research 

Center” para atender, de modo independente, às necessidades das 

pesquisas ligadas ao método Rolfing (Feitis, 1986). 

A fim de sistematizar o ensino dessa técnica, Jeff Maitland e Jan 

Sultan, dois de seus alunos, publicaram um artigo, em 1992, em que 

formalizaram a definição do método Rolfing e esclareceram seus princípios 

(Feitis, 1986). Esses princípios tornaram-se regras fundamentais que 

permitem o processo de elaboração de estratégias e a tomada de decisões 

clínicas, e derivam de um princípio maior, o holismo, que se baseia no fato 

de o corpo humano ser um todo, onde nenhuma parte é mais importante 

para a organização do todo do que o todo em si (Maitland e Sultan, 1992). 

Ida reconheceu que qualquer aspecto do ser humano refletia todos os 

outros e que uma intervenção em qualquer um afetaria os outros. Sendo o 

corpo uma unidade, a disfunção somática também o seria, refletindo-se em 

todos os aspectos do ser humano. Compreender áreas locais de disfunção 
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dependeria de compreender o estado geral e sua relação com o ambiente. 

“Corpos vivos são sistemas auto-organizadores e autorreguladores” (Rolf 

1999).  

O método Rolfing de Integração Estrutural baseia-se na premissa que 

postura ereta, bem-estar e qualidade de vida dependem, em parte, da 

capacidade humana de adaptação ao campo da gravidade. É uma 

abordagem que auxilia viver e atuar com maior eficiência de movimentos. O 

termo integração se refere à relação harmoniosa e eficiente entre todas as 

partes e subsistemas que constituem o organismo humano, bem como sua 

relação com o ambiente. 

Sua teoria e prática incorporam conceitos como: a estrutura física 

humana reflete seu estado geral, essa estrutura é flexível e passível de se 

deteriorar com lesões, traumas, hábitos e padrões repetidos que podem 

provocar inibições de movimento e restrições crônicas no tecido. A intenção 

do método Rolfing é identificar, no padrão de cada um, o que o impede de se 

manifestar em um nível organizado de alinhamento e função. 

Aliado ao trabalho de liberação miofascial, direcionado ao tecido 

conjuntivo, este método considera aspectos do movimento que se originam 

em como se percebe e atribui significado a si mesmo e ao ambiente. O 

trabalho de movimento aborda padrões de função e de percepção que 

envolve experiência subjetiva do doente e visa facilitar mudanças na sua 

coordenação e expressão. O foco no equilíbrio estrutural e funcional global, 

em oposição ao alívio dos sintomas, é característica fundamental que 

distingue o Rolfing de outras abordagens somáticas. Como prática somática 

aborda o ser humano através de sua estrutura física e entende que esta é 

produto de experiência individual. O processo de conscientização do doente 

e suas percepções são importantes para a organização e integração assim 

como as alterações no tecido conjuntivo. 

Para que esse método e sua prática pudessem ser aplicados a todas 

as pessoas, Ida Rolf concebeu a estratégia inicial para transmitir a 

integração estrutural em série de 10 sessões a fim de promover ensino e 
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propagação de seu ponto de vista inovador. Uma sessão ou uma série de 

sessões seria concluída quando o cliente atingisse o mais alto nível de 

organização disponível naquele momento.  

O método Rolfing tem como proposta integrar as estruturas físicas e 

as funções neuromotoras. Para isso, é necessário estimular e diferenciar os 

músculos, aliviar as tensões e reconquistar a liberdade dos movimentos nas 

regiões comprimidas, rígidas e com pouca mobilidade, e assim, possibilitar o 

desenvolvimento da percepção corporal e melhorar a comunicação das 

estruturas musculoesqueléticas com o sistema nervoso (Rolf, 1999).  

Para Rolf (1999), o desalinhamento postural, decorrente dos maus 

hábitos da postura e da movimentação, dos estresses físicos e emocionais 

e/ou das sobrecargas de peso e forças causa desconforto físico, vícios de 

movimentos e de expressões corporais, compromete o funcionamento do 

aparelho locomotor e do sistema nervoso. Ao retomar sua harmonia natural 

e equilíbrio, o organismo consome menos energia para executar suas 

funções e adquire maneiras mais eficientes de se mover com flexibilidade e 

integração.  

O tratamento pelo método Rolfing favorece o alinhamento postural, o 

alongamento da musculatura e o alívio das tensões via conscientização 

corporal e aprendizagem dos movimentos que diminuem a sobrecarga, a 

contração muscular e, por consequência, a dor. Pretende contribuir com 

sono de melhor qualidade, coordenação motora mais eficiente para a 

execução das atividades diárias e redução da depressão e da ansiedade. 

“No nível de problemas diários, o equilíbrio e a estabilidade emocional 

podem ser melhorados por qualquer sistema capaz de criar ou de restaurar 

a resposta fisiológica vital” (Rolf, 1999). 

Estudo anterior indicou que o método Rolfing de Integração Estrutural 

teve efeito positivo (Maia, 2009), uma vez que criou condições para o doente 

modificar seus movimentos e posturas, respeitar suas limitações funcionais e 

a dor, atitudes importantes para o tratamento da SFM (Jones, 2006). Esta 

técnica pode também ajudar a refinar os mecanismos de enfrentamento do 
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estresse, facilitando a resolução dos conflitos gerados pela cronicidade da 

doença (Rolf, 1999). Jacobson (2011) revisou e atualizou evidências da 

eficácia da prática clínica do método e concluiu que são limitadas em virtude 

do reduzido tamanho das amostras e da limitação na qualidade 

metodológica. 

 

3.2 Acupuntura: conceitos gerais e tratamento para dor 

 

A acupuntura é uma modalidade terapêutica que se utiliza da inserção 

de agulhas secas na pele em locais especialmente escolhidos para 

tratamento ou prevenção de sintomas e doenças. Age por meio da liberação 

de substâncias químicas no organismo e, como consequência, produz efeito 

analgésico, antiinflamatório e/ou antidepressivo.  É um recurso terapêutico 

eficaz no tratamento não só da dor mas também de doenças do sistema 

musculoesquelético, respiratório, digestório, neurológico, entre outros (Pai, 

2005). 

A acupuntura originou-se na China antiga há quatro mil anos, na 

tradicional medicina chinesa. Mestres antigos ensinavam que doença era 

proveniente de alteração das funções ou de desgaste do corpo, e 

acreditavam que, por meio dessa terapêutica, seria possível recuperar a 

saúde (Ernest, 2001). Chegou na Europa no séc. XVI e, em seguida, 

difundiu-se pelo mundo. Passou a dominar um conjunto de procedimentos e 

técnicas com finalidade analgésica, antidepressiva, ansiolítica, 

antiinflamatória, entre outras (Pai, 2005).  Evidências científicas se 

acumularam acerca da eficácia da acupuntura que se tornou, recentemente, 

especialidade médica no Brasil. 

Com base na medicina tradicional chinesa, a acupuntura vê o corpo 

humano como microcosmo, como sistema dinâmico, onde se distribuem 

trajetos longitudinais denominados ‘meridianos’, localizados sob a pele, 

formando ampla rede por onde circula o sangue e a energia vital. Doze são 

os meridianos, que são traçados imaginários distribuídos pelo corpo, 
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interligados, e denominados conforme os órgãos ou vísceras que 

atravessam; apresentam pontos próprios que são os pontos de atuação da 

acupuntura (Pai, 2005; Araujo, 2007). 

Pontos de acupuntura ou ‘acupontos’ são locais da pele onde se 

determina a inserção das agulhas. Encontram-se no percurso dos 

meridianos, geralmente próximos aos feixes musculares ou articulações. 

Estas são áreas de concentração de terminações nervosas, com 

consequente maior atividade elétrica, donde se pode relacionar a qualidade 

da rede nervosa periférica com a eficácia da terapêutica da acupuntura (Pai, 

2005; Araujo, 2007). 

Dor é sintoma que frequentemente acompanha a doença e é descrita 

como sofrimento de origem física ou psíquica, ou de ambas. A dor crônica 

tem como principais causas processos musculoesqueléticos degenerativos, 

fibromialgia, osteoporose, fraturas e lesões nervosas. Pela medicina 

tradicional chinesa, a dor crônica pode ser interpretada como desequilíbrio 

do aparelho musculoesquelético, suas funções e atividades (Pai, 2005). 

No CDCN-HCFMUSP foram realizadas pesquisas sobre o tratamento 

da dor crônica de diversas origens com acupuntura e concluiu-se que seu 

estímulo acontece por via nervosa, que a acupuntura funciona para 

tratamentos de dor bem como para alterações emocionais, comportamentais 

e físicas, porém ainda são necessários estudos para conclusões mais 

específicas. Geralmente, após dez sessões de acupuntura, o resultado das 

aplicações é mais perceptível e a dor se torna mais estável mas, para o 

resultado ser efetivo, é recomendável o tratamento multidisciplinar (Pai, 

2005). Entretanto, se a rede nervosa apresentar lesões ou estiver afetada 

por doença, a eficácia da acupuntura não se realiza (Malliani et al., 1989).  

 

3.3 Dor Crônica e Síndrome Fibromiálgica 
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De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor 

(IASP), “a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável 

decorrente ou descrita em termos de lesões teciduais, reais ou potenciais” 

(IASP, 1996).  

A dor é sintoma de várias doenças somáticas musculoesqueléticas, 

viscerais ou neurológicas e pode ser componente de certas doenças 

psiquiátricas. Pode decorrer de processos infecciosos, inflamatórios, 

traumáticos, neoplásicos ou degenerativos, dentre outros, mas pode instalar-

se, também, sem causa evidente (Helfensteins, 1997). 

Frutuoso e Cruz (2004) consideraram a dor como fenômeno sensitivo 

(intensidade, localização), emocional (sofrimento, medos) e cognitivo 

(avaliação do próprio doente sobre a dor em seu momento atual). O doente 

com dor crônica frequentemente organiza sua vida em função dela pois, 

quando esta se torna motivo de preocupação constante e diária, provoca 

relação de ambivalência e dependência com familiares e profissionais. O 

doente geralmente é passivo e reage inadequadamente no manejo da raiva 

e da hostilidade, usa sua dor como meio simbólico de comunicação, tem 

baixa autoestima e pouca tolerância ao estresse, tende a vitimizar-se e não 

demonstra prazer em viver. 

A avaliação da dor depende da adaptação do doente a seu ambiente 

e da experiência dolorosa no contexto da sua vida. A dor psicogênica e a dor 

somática coexistem pois fatores psicológicos alteram a expressão da dor e 

esta causa impacto no bem-estar psíquico dos indivíduos. Deve-se estar 

atento aos relacionamentos interpessoais e da família junto ao doente pois, 

muitas vezes, a família incentiva-o a manter e a magnificar a dor com a 

adoção de cuidados exagerados e infantiliza-o, condições que reforçam sua 

desadaptação (Figueiró, 1999). 

A síndrome dolorosa miofascial (SDM) e a SFM são bastante comuns 

(Kadi e Thomell, 1998; Uveges et al., 1990). Nos EUA, cinco milhões de 

adultos, ou seja, aproximadamente 2% da população, manifestam sintomas 

fibromiálgicos. Há registros de ocorrência de SFM em 2,5% da população 
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brasileira (Lindell et al., 2000). A SFM acomete geralmente mulheres e é 

incomum em homens (Bennet et al, 2007; Verbunt et al, 2008) e acarreta 

alto custo social em virtude da resultante incapacitação para o trabalho e 

para outras atividades e suas repercussões (Wolfe et al., 1995). 

Fischer (1997) conceituou a SDM como disfunção primária, insidiosa 

ou não, manifesta em ambos os sexos e instalada em músculos específicos. 

Pode ser desencadeada por lesões musculoesqueléticas agudas localizadas 

que ocorrem, por exemplo, após traumatismos, adoção de posturas 

inadequadas, vivência de estresses emocionais, desuso prolongado e 

limitação dos movimentos confinados aos músculos afetados (Kadi e 

Thomell, 1998; Uveges et al., 1990). A amplitude do movimento pode ficar 

reduzida em virtude do acomentimento muscular. A sensibilidade à pressão 

e à dor pode ser mais expressiva em um dos lados, porém geralmente é 

bilateral (Wolfe et al., 1995).  

O nome fibromialgia deriva da junção de três termos: do latim fibra (ou 

tecido fibroso), do prefixo grego mio, que diz respeito aos músculos e do 

grego algos (algia), que significa dor. A SFM é reconhecida desde meados 

do século XIX. Yunus et al. (1981) sugeriram o termo fibromialgia como 

substituição a fibrosite pois, em casos de SFM, não há inflamação tecidual 

mas apenas dor muscular difusa relacionada a outras anormalidades do 

sistema nervoso central (Yunus, 1994).  

A SFM é caracterizada como dor musculoesquelética, crônica e 

generalizada, difusa e persistente. O principal sintoma é de dor em múltiplos 

e específicos pontos com mais de três meses de duração, frequentemente 

associada à rigidez matinal, ansiedade, depressão, fadiga, anormalidades 

sensitivas, neurovegetativas, cognitivas e do sono, hipersensibilidade ao frio, 

cefaléia, hiperemia cutânea, dismenorréia, bexiga ou intestino irritável, 

irritabilidade e/ou déficit de memória (Bennett, 1999). Os sintomas de 

depressão traduzem-se como fadiga, desânimo, falta de energia e 

anormalidades do sono. Não ocorre fraqueza muscular significativa; esta, 

quando presente, deve-se geralmente à dor e ao desuso (Fassbender et al., 

1997; Hales e Clonginger, 1994; Moldofsky et al., 1975).  
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A dor crônica, além dos outros sintomas, afeta, de modo negativo, 

tanto a qualidade de vida quanto o desempenho, na maioria dos doentes 

portadores de fibromialgia. O diagnóstico da SFM é clínico pois não há 

evidências de anormalidades laboratoriais nem radiológicas nos doentes que 

dela padecem (Wolfe et al., 1995). 

O Colégio Americano de Reumatologia (ACR) sugeriu os seguintes 

critérios de diagnósticos para SFM: histórico de dor generalizada localizada 

nos hemicorpos direito e esquerdo, rostral e caudalmente à cintura, nas 

extremidades e no eixo axial (região da coluna vertebral e face anterior do 

tórax) e com duração de, pelo menos, três meses. O exame físico deve 

evidenciar dor à pressão digital bilateralmente nas áreas denominadas de 

pontos dolorosos, por sua vez localizados em 11 ou mais dos seguintes 18 

pontos: 

. inserção dos músculos suboccipitais na nuca; 

. ligamentos dos processos transversos da quinta à sétima vértebra cervical; 

. segmento rostral do trapézio;  

. músculo supra-espinhoso;  

. junção do músculo peitoral com a articulação costocondral da segunda 

costela;                 

. área situada dois centímetros proximal ou distalmente ao epicôndilo lateral 

do cotovelo; 

. quadrante súpero-lateral da região glútea e distal à espinha ilíaca; 

. inserções musculares no trocânter femoral;  

. região situada dois centímetros rostralmente à linha articular do côndilo 

medial do fêmur. 

A dor é a principal manifestação da SFM. É descrita como peso, 

formigamento, queimor, ardor ou pontada. Sua intensidade varia de discreta 

a insuportável; pode iniciar-se em uma região e generalizar-se sem razão 

aparente (Menses, 1993). O corpo todo dói, doem, sobretudo, os músculos, 
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as articulações e os tecidos moles, como tendões, ligamentos e fáscias 

musculares. É comum haver cansaço desproporcional ao esforço 

desenvolvido. Há tendência de os sintomas se agravarem com o passar do 

tempo. 

A SFM manifesta-se com episódios intermitentes de melhora e piora. 

A dor torna-se intensa durante alguns meses e ulteriormente se estabiliza, 

do que decorrem graus variados de incapacidade física (Fransen e Russel, 

1996). O diagnóstico diferencial da SFM inclui, dentre outros, a SDM, as 

poliartrites, o hipotireoidismo, as polineuropatias periféricas e a polimialgia 

reumática (Fischer, 1997). 

Doentes com SDM apresentam dor e fraqueza regionalizada, ao 

passo que doentes com SFM apresentam dor e fadiga generalizadas. À 

medida que a dor se cronifica, alguns doentes com SDM podem desenvolver 

SFM. A ocorrência desta não depende da idade, nível cultural ou sócio-

econômico. Doentes com tendinopatia ou afecções musculoesqueléticas 

relacionadas ao trabalho (AMERT) podem também apresentar SFM. No 

Centro de Dor da Clínica Neurológica (CDCN) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), 25% a 

32% dos doentes com AMERT apresentam SFM (Lin et al., 1997). 

Atividades prolongadas e repetidas, mantidas na mesma posição, e 

execução de tarefas estressantes não são bem toleradas por doentes com 

SFM. Ocupações em que as atividades são mais variadas e menos 

sedentárias e que permitem mudança de posição são mais toleradas (Lin et 

al., 1997).  

A SFM parece decorrer de anormalidades funcionais do sistema 

nervoso central (SNC). A dor experienciada pelos doentes pode resultar das 

anormalidades do processamento sensitivo devidas à deficiência do controle 

inibitório da nocicepção e da inadequação da modulação da sensibilidade 

dolorosa; ambas reduzem a tolerabilidade à dor (Bennett, 1999; 

Lautenbacher e Rolman, 1997). É possível que anormalidades periféricas 

possam desempenhar algum papel na patogênese da síndrome. Os 
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nociceptores são ativados por estímulos mecânicos, térmicos e/ou químicos 

teciduais e/ou pela inflamação gerada pela ação de neurotransmissores 

liberados retrogradamente, que resultam no aumento da atividade motora e 

instalação da SFM (Menses, 1993).  

De acordo com Menses (1993), no mecanismo de hiperalgesia 

observada nos tecidos profundos de doentes com SFM participa a 

sensibilização dos neurônios do SNC, pois há aumento da atividade de 

neurotransmissores excitatórios e deficiência da atividade dos 

neurotransmissores inibitórios, do que resulta percepção alterada dos 

estímulos nociceptivos. Há também possíveis fatores neuroendócrinos 

relacionados ao mecanismo que origina e processa a nocicepção no SNC. 

Acredita-se que haja, adicionalmente, desbalanço químico causado pelas 

alterações hormonais nessa comunicação e que este desencadeie outros 

sintomas. 

Doentes fibromiálgicos geralmente relatam sono não-reparador e 

fadiga, e apresentam alterações do humor. A liberação do hormônio do 

crescimento ocorre principalmente nos estágios 3 e 4 do sono não-REM, ou 

seja, é possível que a secreção inadequada deste hormônio decorra da 

disfunção desta fase do sono em doentes com SFM (Menses, 1993). 

Bennett et al. (1992) observaram que a alteração na secreção do hormônio 

do crescimento, relacionado à homeostase muscular, poderia contribuir para 

a recuperação insatisfatória dos indivíduos frente aos micro traumatismos 

musculares e também para a ocorrência de dor musculoesquelética em 

doentes com SFM.  

Nesses doentes ocorre hiperatividade do sistema nervoso vegetativo 

simpático (Bennett, 1999). Tais evidências sugerem que as anormalidades 

do sistema modulatório sejam produto da disfunção primária do SNC 

associada a mecanismos que geram estresse (Menses, 1993). Nos doentes 

com dor crônica, tal como ocorre em casos de SFM, as sensações 

corpóreas se amplificam e resultam em amplo quadro de sintomas 

somáticos (Menses, 1993; Bennett, 1992). A SFM pode também se 
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correlacionar a alterações musculares decorrentes de contraturas e de 

transtornos metabólicos. Entretanto, possíveis anormalidades e diferenças 

biológicas observadas na composição muscular de doentes fibromiálgicos 

parecem não ser a causa mas o resultado da sua condição original. 

A dor e a fadiga são agravantes dos estresses. A resposta ao 

estresse persistente pode ocasionar anormalidades no eixo neuroendócrino, 

nas unidades serotoninérgicas do SNC e no sistema nervoso 

neurovegetativo simpático (Bennett, 1999).  

A SFM constitui-se de sintomas relacionados às tensões emocionais e 

transtornos psicossomáticos. As dores físicas geralmente agravam-se 

quando há incompreensão dos outros. Além do sofrimento, o doente 

compromete sua qualidade de vida. As dores e os demais sintomas limitam 

os contatos sociais e podem romper laços afetivos. Os doentes com SFM 

queixam-se de desconfiança e de falta de credibilidade de seus familiares, 

colegas e profissionais da saúde (Atra, 1993). A atividade mental do 

indivíduo influencia a sensação dolorosa desagradável, o que significa que a 

atividade cortical pré-frontal (pensamentos positivos ou negativos) pode 

modificar a percepção da dor. Esta é a base funcional da somatização e da 

eficácia da terapia cognitivo-comportamental em doentes com SFM (Bennett, 

1999). 

A maioria dos estudos revela que há alterações psicoafetivas e 

comportamentais em doentes com SFM (Wolfe et al., 1995). Um terço dos 

fibromiálgicos atendidos em clínicas reumatológicas apresenta 

anormalidades psicológicas caracterizadas como estresse mental e 

ansiedade significativos (Turk et al., 1996). A dor crônica é condição 

estressante e interfere na capacidade de atenção, concentração e memória, 

ou seja, no funcionamento cognitivo e no processamento das informações. A 

SFM tem origem indeterminada, sua cura é incerta e gera sentimentos de 

vulnerabilidade e desamparo. Talvez, por isso, muitos fibromiálgicos 

interpretem sua condição como muito mais grave do que realmente é 

(Portnoi, 1999). Turk et al. (1996) notaram relação entre dor e anormalidades 
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psicossociais e comportamentais além da incapacidade para lidar com ela e 

com o funcionamento físico em 87% dos doentes com SFM. Como estes 

doentes sofrem modificação da funcionalidade na ausência de alterações 

fisiológicas específicas, atribuiu-se a origem da SFM também a fatores 

psicológicos que influenciam os sistemas de percepção e de modulação da 

dor. 

Em casos de dor crônica, o comportamento fundamenta-se em 

estratégias inadequadas de enfrentamento (coping), o que pode resultar não 

apenas em agravar a incapacidade funcional mas também em magnificar o 

desconforto em decorrência do descondicionamento físico. A dor crônica 

presente nos doentes com SFM causa não somente ansiedade e depressão 

como também sentimentos de desesperança, raiva, negação e dependência. 

Pode ser desencadeada por um estresse ou por fatores psicológicos que 

contribuem para o início, manutenção e piora da dor e que influenciam os 

mecanismos de sua modulação e percepção (Portnói, 1999). Alguns doentes 

correlacionam os sintomas com episódio traumático, cuja dor se mantém 

mesmo após cicatrização tissular (Burskila, 2000). 

A experiência dos doentes com SFM é dissociativa pois, embora a dor 

seja contínua, a afecção não é progressiva nem degenerativa e não ameaça 

a sobrevivência, mas causa danos e prejuízos físicos concretos (Aaron et al., 

1996). O estresse psicológico pode causar transtornos psíquicos, uma vez 

que os fibromiálgicos reagem frente às situações estressantes com dor 

neuromuscular (Portnói, 1999). 

 Utilizando técnicas e testes variados, foram observadas alterações 

psiquiátricas, incluindo-se a depressão, em mais de 80% dos doentes com 

SFM (Fassbender et al., 1997). McCain (1994) constatou que 71% dos 

doentes com SFM apresentou depressão e 26%, transtorno de ansiedade. 

Entretanto, a depressão não é significativamente mais expressiva nos 

doentes com SFM do que naqueles com outras dores crônicas (Fassbender 

et al., 1997). A SFM não é comum em doentes com depressão maior, uma 

vez que muitos indivíduos deprimidos que se queixam de dor difusa não 
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apresentam os numerosos pontos dolorosos no corpo característicos da 

SFM (Fassbender et al., 1997).  

Em doentes com SFM, a dor pode ser manifestação somática de um 

transtorno psiquiátrico que inicialmente pode ter base orgânica, mas que, 

com frequência, é magnificado ou perpetuado por fatores não-orgânicos, o 

que induz à incapacidade desproporcional aos sintomas. É provável que as 

anormalidades psicológicas sejam consequência da condição de dor crônica 

e que a condição psicológica alterada não seja requisito para o 

desenvolvimento da SFM (Helfenstein, 1997; Mc Cain,1994; Weiner e Goetz, 

2003). 

O mecanismo responsável pela dor é incerto. A dor pode 

desencadear espasmo muscular reflexo protetor que, por sua vez, pode 

causar mais dor e resultar em limitação progressiva dos movimentos, rigidez, 

outras dores localizadas e/ou adoção de posturas inadequadas (Helfenstein, 

1997). A dor musculoesquelética pode melhorar com o repouso e com o uso 

de antiinflamatórios, analgésicos simples, opioides, relaxantes musculares e 

antidepressivos, principalmente na fase aguda (Bennett et al.,1997). 

Segundo McCain (1994), apenas 50% dos doentes com SFM melhora após 

a aplicação das intervenções atualmente disponíveis. 

A fadiga agrava-se por causa das alterações do sono e dos fatores 

psicológicos; relaciona-se ao descondicionamento físico, à escassez de 

estratégias de enfrentamento e às disfunções neuro-endócrinas (Helfenstein, 

1997; Mc Cain,1994; Weiner e Goetz, 2003). 

De acordo com Bigelow (2000), fibromiálgicos comumente acordam 

cansados, sem ânimo e sem energia, pois a insuficiência de sono não 

recupera o tecido das fissuras e lesões musculares naturalmente causadas 

pelas atividades do dia-a-dia. Pensamentos recorrentes e obsessivos 

também impedem o sono. A sensação é de estarem dormindo e acordados 

ao mesmo tempo. É importante que o sono seja reparador para promover o 

descanso. A insônia presente em doentes com SFM manifesta-se tanto 

como dificuldade para iniciar o sono, quanto para mantê-lo profundo. Como 
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consequência, há despertares frequentes e instalam-se sensações de 

irritabilidade e de cansaço. Cria-se círculo vicioso onde o sono insatisfatório 

não é capaz de recuperar as condições dos tecidos, fenômeno que pode 

causar dor. O doente sedentário tem sono ineficaz e tende a reagir à dor 

com enrijecimento muscular, o que aumenta a dor (Bigelow, 2000).     

Bigelow (2000) ainda acrescentou que o movimento adequado pode 

ajudar o doente a reorganizar seu aparelho locomotor, mas a recuperação 

da qualidade do sono é condição essencial para que ocorra o processo 

natural de equilíbrio fisiológico e enfatiza que, com movimentos 

inadequados, a dor tende a aumentar porque o funcionamento muscular 

desorganiza-se por causa do seu mau uso, aumento de peso, sobrecarga e 

inatividade. A ‘chave’ para o tratamento da SFM é a manutenção do corpo 

em constante movimento, que idealmente deve ser executado de maneira 

suave, fácil e confortável, sem sobrecarga e buscando flexibilidade. 

 

3.4  Síndrome Fibromiálgica tratada por Rolfing e por acupuntura 

 

Segundo Kaziyama (2006) e Bigelow (2000), o tratamento da SFM 

deveria incluir o controle da dor e da fadiga, a melhora do padrão do sono, 

das anormalidades do humor e da funcionalidade, a reintegração 

psicossocial, a prevenção da recorrência dos sintomas e a manutenção da 

qualidade de vida. 

O método Rolfing visa à integração da estrutura humana no ambiente 

e no contexto gravitacional. O objetivo é que o doente se aceite e se integre 

com seu próprio corpo. É um método que utiliza estruturas somáticas, que 

se vale da plasticidade da estrutura humana e que, via tecidos miofasciais, 

pode tornar o arranjo estrutural algo adaptável e passível de modificações. 

Desse modo, o fluxo emocional beneficia-se tanto com o alívio das tensões 

musculares quanto com a percepção do ambiente e de si mesmo como 

relação contínua.  
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O tratamento com o método Rolfing como terapia individualizada, que 

age tanto no padrão estrutural quanto no individual, possibilita melhora pois 

abrange aspectos que transcendem a dor (Rolf, 1999). Ao atuar no plano 

sintomático profundo, pode reduzir outros sintomas envolvidos na avaliação 

da qualidade de vida sem, todavia, ser paliativo (Schmidt, 2004). Maia 

(2009) encontrou resultados positivos no tratamento da SFM com Rolfing, 

por pelo menos três meses.  

De origem empírica, a acupuntura nem sempre teve crédito. 

Entretanto, trabalhos realizados mundialmente têm comprovado sua eficácia 

e demonstram que esta técnica é cada vez mais utilizada como intervenção 

terapêutica nos EUA e Europa (Ezzo et al., 2000). O consenso do National 

Institutes of Health reconhece a utilidade da acupuntura como tratamento 

coadjuvante e deve ser incluído em programas de controle da dor, entre 

outros (NIH,1998). 

Araujo (2007) concluiu que a acupuntura é útil no tratamento 

convencional da SFM, por pelo menos três meses após o término do 

tratamento pois reduz a intensidade da dor, o número de pontos dolorosos e 

melhora a qualidade de vida também sob o ponto de vista da vitalidade, 

aspecto social e emocional bem como a saúde mental. Outros estudos 

randomizados e controlados mostraram o efeito benéfico dessa técnica, 

porém incentivam o aumento da amostra populacional e do tempo de 

observação (Crofford, 2001).  

Em revisão de literatura realizada até 31 de dezembro de 2012, 

apesar de constar citações sobre métodos de massagem, estas não se 

referem precisamente ao método Rolfing. Em relação à acupuntura, 

identificaram-se dezenas de ensaios clínicos e revisões sistemáticas, o que 

permitiu a elaboração de duas metanálises realizadas por Cao et al. (2010) e 

por Langhorst et al. (2010). Neste mesmo levantamento nenhum estudo de 

abordagem integrada de Rolfing e acupuntura foi identificado no tratamento 

da SFM. Neste estudo, prospectivo e randomizado, o enfoque foi a proposta 

multidisciplinar, como descreve o próximo capítulo. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MÉTODOS  
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4.1 Casuística 

4.1.1 Desenho do estudo 

Estudo prospectivo, aleatório, randomizado, sem placebo, com 

sessenta pacientes de ambos os sexos e maiores de idade, variando 

de 30 a 67 anos, com queixa clínica de dores generalizadas pelo 

corpo, diagnosticados de acordo com os critérios médicos propostos 

pelo Colégio Americano de Reumatologia de 1990 (Wolfe et al.,1990) 

como sofredores de SFM primária, foram selecionados no CDCN-

HCFMUSP e alocados em três grupos: o primeiro (n=20) foi 

submetido a dez sessões de Rolfing, o segundo (n=20), a dez 

sessões de acupuntura e o terceiro (n=20), a dez sessões de Rolfing 

e a dez sessões de acupuntura, sequencialmente. Todos mantiveram 

o tratamento medicamentoso ambulatorial pré-estabelecido, que 

consiste no uso de antidepressivos tricíclicos na dosagem analgésica 

e antiinflamatórios, conforme necessidade individual.  

Todos foram submetidos aos critérios de inclusão, atendidos no 

CDCN-HCFMUSP e avaliados no início, ao término e três meses após 

o término do tratamento, conforme o protocolo padronizado. Todos 

participaram voluntariamente da pesquisa, foram informados a 

respeito do tratamento e admitidos após assinarem, o pesquisador e o 

paciente, o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo II), de 

acordo com as normas estabelecidas pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq).  

O protocolo de pesquisa número 0188/10 foi aprovado em 29 

de abril de 2010 pela CAPPesq do HC-FMUSP para a realização 

deste estudo (anexo I).  
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4.2 Métodos 

4.2.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos doentes capazes de compreender e responder aos 

quesitos dos testes propostos, sem alteração psíquica grave, e que não 

tivessem recebido tratamento de Rolfing ou Acupuntura até um ano antes do 

início do tratamento. Todos os pacientes estavam submetidos ao tratamento 

ambulatorial convencional há pelo menos um ano e, por não apresentarem 

melhora adequada, foi adicionado outro tratamento. Foram analisados os 

seguintes parâmetros:  

 

- Intensidade da Dor;  

- Níveis de Ansiedade e de Depressão; 

 - Mudança na qualidade de vida. 

 

4.2.2 Instrumentos de avaliação 

 

- Escala Verbal Numérica de Dor; 

- Inventário de Ansiedade Beck |BAI| (1992) adaptado para a língua 

portuguesa (Cunha, 2001); 

- Inventário de Depressão Beck |BDI| (1992) adaptado para a língua           

portuguesa (Cunha, 2001); 

- Questionário de Impacto da Fibromialgia |FIQ| validado em português 

(Marques et al, 2006). 

 

A Escala Verbal Numérica de Dor consiste em mensurar a dor 

numa escala de zero a dez: os doentes foram instruídos a verbalizar o 

ponto correspondente à magnitude de sua dor entre os extremos, zero, ou 
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seja, ‘sem dor’ e dez, ou seja, ‘dor insuportável’. Os resultados da 

avaliação da magnitude da dor foram subdivididos em cinco categorias, a 

saber: zero = sem dor; 1 ou 2 = dor fraca; 3, 4 ou 5 = dor moderada; 6 ou 

7 = dor intensa; 8, 9 ou 10 = dor insuportável. 

O BDI foi autoaplicado e tem como objetivo mensurar a intensidade 

da depressão. Os ítens selecionados têm base na observação e relato das 

atitudes mais frequentes em doentes psiquiátricos com transtornos 

depressivos e referem-se a: 1) Tristeza; 2) Pessimismo; 3) Sentimento de 

fracasso; 4) Insatisfação; 5) Culpa; 6) Punição; 7) Autoaversão; 8) 

Autoacusações; 9) Ideias suicidas; 10) Choro; 11) Irritabilidade; 12) 

Retraimento social; 13) Indecisão; 14) Mudança da autoimagem; 15) 

Dificuldade de trabalhar; 16) Insônia; 17) Fadigabilidade; 18) Perda de 

apetite; 19) Perda de peso; 20) Preocupações somáticas; 21) Perda da 

libido. Burckhardt et al. (1994) concluíram que o BDI é o instrumento mais 

sensível para avaliar a intensidade da depressão em fibromiálgicos. 

O BAI foi autoaplicado e tem como objetivo mensurar a intensidade 

dos sintomas de ansiedade como uso de escala de autorrelato (Beck e 

Steer, 1993ª). É constituído de 21 ítens, que são “afirmações descritivas de 

sintomas da ansiedade” (Beck e Steer,1993a, p.2), e que devem  ser 

avaliados pelo sujeito com referência a si mesmo numa escala de quatro 

pontos. Os ítens são: 1) Dormência ou formigamento; 2) Sensação de calor; 

3) Tremor nas pernas; 4) Incapacidade de relaxar; 5) Medo de que aconteça 

o pior; 6) Atordoado ou tonto; 7) Palpitação ou aceleração do coração; 8) 

Desequilíbrio; 9) Terror; 10) Nervosismo; 11) Sensação de sufocação; 12) 

Tremor nas mãos; 13) Tremor; 14) Medo de perder o controle; 15) 

Dificuldade de respirar; 16) Medo de morrer; 17) Sensação de estar 

assustado; 18) Indigestão ou desconforto no abdome; 19) Sensação de 

desmaio; 20) Rosto afogueado; 21) Suor (não devido ao calor).   

O Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ) também foi 

autoaplicado e tem como objetivo avaliar a qualidade de vida. Assumpção 

(2002) concluiu que o FIQ é o instrumento que melhor discrimina indivíduos 
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fibromiálgicos de saudáveis quando se quer avaliar o impacto da SFM na 

qualidade de vida. Este questionário envolve questões relacionadas à 

capacidade funcional, situação profissional, distúrbios psicológicos e 

sintomas físicos. É composto por 19 questões, organizadas em 10 itens. 

Quanto mais alto for o escore, maior é o impacto da fibromialgia na 

qualidade de vida do doente. 

Esses questionários consideram o aspecto subjetivo dos quesitos 

avaliados, onde o paciente é capaz de avaliar sua dor, seus sintomas 

emocionais bem como sua qualidade de vida. 

 

4.2.4 Aplicação do método Rolfing de Integração Estrutural 

 

O processo foi aplicado em dez sessões, uma por semana. Os 

pacientes que participaram desta pesquisa foram atendidos individualmente 

a fim de que pudessem receber o tratamento da maneira mais eficaz 

possível (ad. hoc., Maia 2009).  

Na primeira sessão, trabalha-se com a liberação miofascial dos pés e 

das regiões lombar e occipital. Estimula-se a liberdade respiratória do 

diafragma e aponta-se que o eixo vertical apresenta duas direções (cabeça 

rostralmente e pés caudalmente). Nas sessões seguintes, são sempre 

relembrados os pontos trabalhados nas sessões anteriores tanto com a 

manipulação e movimentos quanto com as sensações obtidas.  

Na segunda sessão, o foco é o suporte para auxiliar o doente a 

perceber e a fortalecer o contato dos pés com o solo, a flexibilidade dos 

joelhos e seu equilíbrio. A liberação miofascial também tem foco nos pés e 

nas pernas. 

Na terceira sessão, inicia-se o aprimoramento dos movimentos 

contralaterais. Para auxiliar a pelve a alinhar-se com o tórax, a liberação 

miofascial concentra-se nas cinturas escapular e pélvica. 
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Na quarta sessão, ajusta-se a pelve com a manipulação dos músculos 

abdutores e adutores das coxas, unindo-os ao suporte disponível. 

Na quinta sessão, enfatiza-se a respiração, estimulando-se a 

movimentação dos braços e o suporte das pernas com leveza e flexibilidade. 

Na sexta sessão, trabalham-se os músculos isquiotibiais e 

paravertebrais. Os focos são a percepção da coluna vertebral, o 

alongamento da cadeia muscular posterior e o contato com o solo via pernas 

e pés. 

Na sétima sessão, busca-se o equilíbrio da cabeça em relação ao 

pescoço e ao eixo como um todo. Para isso, a manipulação visa diferenciar 

cabeça e pescoço enfatizando, através dos movimentos e das sensações, 

nova orientação espacial. 

Nas três sessões subsequentes, reajusta-se o que não ficou claro. O 

objetivo é a apropriação dos novos movimentos e sua incorporação ao 

cotidiano. A liberação miofascial é refeita nas áreas mais solicitadas e o 

movimento livre é reforçado, a fim de que o doente possa encontrar o que há 

de mais confortável dentro de si. 

Em termos funcionais, através da manipulação dos tecidos, estimula-

se a resposta respiratória que indique relaxamento e alívio das tensões. À 

medida que o doente sente essa relação, reforça-se a exploração de 

experiências, como a de expandir o tórax com a inspiração e a de contraí-lo 

com a expiração. Reforça-se, também, a percepção do eixo através do 

suporte que o solo oferece pelo contato dos pés e das pernas, e da cabeça 

no extremo oposto e enfatiza-se o espaço disponível ao movimento. 

 

4.2.5 Aplicação da Acupuntura 

 

Cada doente recebeu, individualmente, dez sessões de acupuntura. 

Uma vez por semana, com 20 minutos de duração. Para tais sessões foram 

utilizadas agulhas descartáveis e flexíveis, de 25mm ou 40mm de 
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comprimento e 0,25mm de espessura. Foram escolhidos pontos específicos 

para o alívio da dor, ansiedade e depressão, de acordo com protocolo 

previamente estabelecido pelo Dr. Hong Jin Pai, responsável pelo setor de 

acupuntura do CDCN-HCFMUSP.  

 

 

 

 
 
 
Os pontos de acupuntura selecionados são relacionados aos sítios 

anatômicos dos tender points: 
 
1. Bexiga 10 (B 10) – Subocciptal 
2. Intestino Grosso 17 (IG 17) – Cervical baixo 
3. Vesícula Biliar 21 (VB 21) – Trapézio 
4. Intestino Delgado 13 (ID 13) – Supra-espinhoso 
5. Rim 25 (R 25) – Segunda junção costo-condral 
6. Intestino Grosso 11 (IG 11) – Epicôndilo lateral 
7. Bexiga 53 (B 53) – Glúteo médio 
8. Bexiga 36 (B 36) – Grande trocanter 
9. Baço-Pâncreas 10 (BP 10) – Joelho 
 
A descrição do local, o método de agulhamento e anatomia 

topográfica da passagem da agulha dos pontos de acupuntura está de 
acordo com Chen, 1997 e Liu, 2004. 
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1. Bexiga 10 (B 10) 
 
Local: região cervical posterior, depressão da margem lateral do músculo 
(m.) trapézio, 1,3 cun* lateral ao ponto médio da linha posterior do cabelo. 
Método: inserção perpendicular de 0,5 a 1,0 cun. 
Anatomia topográfica: pele e tecido subcutâneo (ramificações do 3º nervo 
(n.) occipital contendo fibras do 3º n. cervical); m. trapézio (ramificações do 
n. acessório espinhal contendo fibras do 3º e 4º nervos (nn.) cervicais (C3 e 
C4); m. esplênio da cabeça (fibras do 2º ao 5º nn. Cervicais (C2 a C5); m. 
semi-espinhal da cabeça (fibras de C2 a C4). 
 
2. Intestino Grosso 17 (IG 17) 
 
Local: face lateral do pescoço, bordo posterior do m. 
esternocleidomastóideo, ao lado da proeminência laríngea (pomo-de-adão). 
Método: inserção perpendicular de 0,3 a 0,5 cun. 
Anatomia topográfica: pele e tecido subcutâneo (ramificações de C3 e C4 e 
do n. facial (VII par); margem posterior do m. esternocleidomastóideo 
(ramificações de C2 e C3 e do n. acessório espinhal (XI par)); origem do m. 
escaleno médio (ramificações de C5 a C8); n. frênico (C3 a C5). 
 
3. Vesícula Biliar 21 (VB 21) 
 
Local: ponto médio da linha que liga a parte mais alta do processo espinhoso 
da 7ª vértebra cervical e a extremidade acromial da clavícula 
Método: inserção perpendicular de 0,5 a 0,8 cun. 
Anatomia topográfica: pele e tecido subcutâneo (ramificações do n. 
supraclavicular); m. trapézio (ramificações do n. acessório espinhal (XI par). 
 
 
4. Intestino Delgado 13 (ID 13) 
 
Local: escápula, extremidade medial da fossa supra-escapular. 
Método: inserção perpendicular de 0,5 a 0,8 cun. 
Anatomia topográfica: pele e tecido subcutâneo (ramificações de T1 a T3); 
m. trapézio (ramificações do n. acessório espinhal contendo fibras do 3º e 4º 
nervos cervicais (C3 e C4); m. supra-espinhoso (ramificações do n. supra-
escapular, ramo do C5 e C6). 
 
5. Rim 25 (R 25) 
 
Local: tórax, segundo espaço intercostal, 2 cun laterais à linha mediana 
anterior. 
Método: inserção oblíqua de 0,3 a 0,5 cun. 
Anatomia topográfica: pele e tecido subcutâneo (ramificações do 2º n. 
intercostal); m. peitoral maior (ramificações do plexo braquial – C5 a C8 e 
T1); mm. Intercostais interno e externo (ramificações do 2º n. intercostal). 
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6. Intestino Grosso 11 (IG 11) 
 
Local: cotovelo fletido, extremidade radial da prega. 
Método: inserção perpendicular de 0,5 a 1,0 cun. 
Anatomia topográfica: pele e tecido subcutâneo (ramificações do n. cutâneo 
antebraquial – C6); mm. Extensores radiais breve e longo do carpo 
(ramificações do n. radial – C6 e C7); m. braquiorradial (ramificações do n. 
radial – C6 e C7) 
 
7. Bexiga 53 (B 53) 
 
Local: região glútea, nível do segundo forame sacral posterior, 3 cun laterais 
à crista sacral medial. 
Método: inserção perpendicular de 0,8 a 1,2 cun. 
Anatomia topográfica: pele e tecido subcutâneo (ramificações do n. glúteo 
superior); m. glúteo máximo (ramificações do n. glúteo inferior – L5, S1 e 
S2); m. glúteo médio (ramificações do n. glúteo superior – L4, L5 e S1); m. 
glúteo mínimo (ramificações do n. glúteo superior). 
 
8. Bexiga 36 (B 36) 
 
Local: região posterior femoral, ponto médio do sulco infraglúteo. 
Método: inserção oblíqua de 1,5 a 2,5 cun em direção ao trocanter maior. 
Anatomia topográfica: pele e tecido subcutâneo (ramificações do n. cutâneo 
femoral posterior – S2); m. glúteo máximo (ramificações do n. glúteo inferior 
– L5, S1 e S2); cabeça longa dos mm. bíceps femoral e semitendinoso 
(ramificações do n. tibial – L5, S1 e S2). 
 
 
9. Baço-Pâncreas 10 (BP 10) 
 
Local: face medial da coxa, 2 cun acima da borda súpero-medial da patela, 
na proeminência do m. vasto medial. 
Método: inserção perpendicular de 1,0 a 2,0 cun. 
Anatomia topográfica: pele e tecido subcutâneo (ramificações do n. cutâneo 
femoral anterior – L3); m. vasto medial (ramificações do n. femoral – L2 a 
L4). 
 
 
*cun: medida padrão da acupuntura que corresponde à largura da 
articulação interfalângica do polegar do indivíduo. 
 

A inserção das agulhas obedecem ao método descrito para cada 
ponto. A profundidade das agulhas foi determinada pela percepção do 
paciente ao estímulo (sensação de de Qi).  
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4.2.6 Estatística 

 

Para a elaboração deste estudo foram selecionados doentes 

portadores de SFM e alocados em três grupos de tratamento: Acupuntura, 

Rolfing e Acupuntura+Rolfing. Os quesitos avaliados foram: ansiedade, 

depressão, qualidade de vida e intensidade da dor, e utilizados questionários 

categorizados conforme preconizado em cada instrumento. Todos foram 

avaliados no início, no final e três meses após o término do tratamento. 

As características dos pacientes foram descritas através de testes da 

razão de verossimilhanças (Kirkwood e Sterne, 2006) e segundo grupos, 

com o uso de frequências absolutas e relativas. Também foi verificada a 

existência de associação entre os grupos (tab. 1). A idade foi descrita 

segundo grupos, com o uso de medidas-resumo, e comparadas entre os 

grupos pela análise de variâncias (ANOVA) (Neter, et. al., 1996).  

Os resultados dos quesitos ansiedade, depressão e intensidade da 

dor foram descritos segundo grupos e momentos de avaliação através de 

frequências absolutas e relativas. As variáveis FIQ e as escalas BAI, BDI e 

DOR originais foram descritas com o uso de medidas resumo (média, 

desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo) segundo os grupos e os 

momentos de avaliação. As variáveis foram comparadas através de modelos 

lineares gerais com dois fatores e medidas repetidas com estimativa dos 

parâmetros, por mínimos quadrados, seguidos de comparações múltiplas de 

Bonferroni (Neter, et. al., 1996), se necessário, para verificar entre quais 

grupos e momentos as diferenças ocorreram. 

O programa de computação utilizado foi o Statistical Package for 

Social Science versão 15.0 (SPSS 15.0). Os testes foram realizados com 

nível de significância de 5%. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 
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5.1 Análise da amostra 

 

5.1.1 Análise da amostra de acordo com as características demográficas e 

com a idade. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos doentes em números absolutos (N) e em percentagem 
(%) quanto ao gênero, cor da pele, escolaridade e estado civil segundo grupos e 
resultado dos testes de associação. 

 
 
 
Tabela 1.1 - Descrição da idade segundo grupos, médias, desvios-padrão (DP), 
medianas, mínimos e máximos, número de doentes (N) e resultado dos testes das 
comparações. 

 

 

 

Variável p

n % n % n % n %

Sexo 0,561

Feminino 18 90,0 19 95,0 17 85,0 54 90,0

Masculino 2 10,0 1 5,0 3 15,0 6 10,0

Cor da pele 0,227

Amarela 0 0,0 1 5,0 0 0,0 1 1,7

Branca 16 80,0 15 75,0 12 60,0 43 71,7

Parda 2 10,0 4 20,0 6 30,0 12 20,0

Preta 2 10,0 0 0,0 2 10,0 4 6,7

Escolaridade 0,321

Analfabeto 0 0,0 1 5,0 1 5,0 2 3,3

Fundamental 12 60,0 11 55,0 14 70,0 37 61,7

Médio 5 25,0 6 30,0 1 5,0 12 20,0

Superior 3 15,0 2 10,0 4 20,0 9 15,0

Estado civil 0,550

Casada 14 70,0 11 55,0 8 40,0 33 55,0

Divorciada 2 10,0 1 5,0 3 15,0 6 10,0

Solteira 2 10,0 4 20,0 5 25,0 11 18,3

Viúva 2 10,0 4 20,0 4 20,0 10 16,7

Total 20 100 20 100 20 100 60 100

* Resultado do teste da razão de verossimilhanças

Legenda

Grupo

TotalACP+ROLROLACP

ACP = Acupuntura   -   ROL = Rolfing    -   BAI = Ansiedade   -   BDI = Depressão

Variável Grupo Média DP Mediana Mínimo Máximo N p

ACP 52,70 10,35 52 30 73 20

ROL 53,05 9,84 53,5 31 67 20

ACP+ROL 54,55 9,08 55 40 68 20

Total 53,43 9,64 53,5 30 73 60

Ver legenda tabela 1

0,817
Idade
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5.1.2 Análise da amostra de acordo com o nível de classificação dos escores 

pré-estabelecidos e com os sintomas nos três momentos de avaliação.  

 

 

Tabela 2 - Distribuição dos doentes em números absolutos (N) e em percentagem 
(%) quanto ao grau de ansiedade, de acordo com o Inventário de Ansiedade Beck 
(BAI), segundo grupos e momentos de avaliação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável

n % n % n % n %

BAI antes do tratamento

Mínimo 0 0,0 1 5,0 1 5,0 2 3,3

Leve 2 10,0 6 30,0 3 15,0 11 18,3

Moderado 6 30,0 3 15,0 8 40,0 17 28,3

Grave 12 60,0 10 50,0 8 40,0 30 50,0

Total 20 100 20 100 20 100 60 100

BAI fim do tratamento

Mínimo 5 25,0 10 50,0 12 60,0 27 45,0

Leve 7 35,0 6 30,0 8 40,0 21 35,0

Moderado 6 30,0 4 20,0 0 0,0 10 16,7

Grave 2 10,0 0 0,0 0 0,0 2 3,3

Total 20 100 20 100 20 100 60 100

BAI 3 meses após final

Mínimo 6 31,6 9 50,0 8 40,0 23 40,4

Leve 9 47,4 7 38,9 9 45,0 25 43,9

Moderado 3 15,8 2 11,1 3 15,0 8 14,0

Grave 1 5,3 0 0,0 0 0,0 1 1,8

Total 19 100 18 100 20 100 57 100

Ver legenda tabela 1

Total

Grupo

ACP ROL ACP+ROL
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Tabela 3 - Distribuição dos doentes em números absolutos (N) e em percentagem 
(%) quanto ao grau de depressão, de acordo com o Inventário de Depressão Beck 
(BDI), segundo grupos e momentos de avaliação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variável

n % n % n % n %

BDI antes do tratamento

Mínimo 0 0,0 2 10,0 1 5,0 3 5,0

Leve 5 25,0 3 15,0 4 20,0 12 20,0

Moderado 3 15,0 11 55,0 7 35,0 21 35,0

Grave 12 60,0 4 20,0 8 40,0 24 40,0

Total 20 100 20 100 20 100 60 100

BDI fim do tratamento

Mínimo 6 30,0 12 60,0 12 60,0 30 50,0

Leve 8 40,0 5 25,0 6 30,0 19 31,7

Moderado 6 30,0 2 10,0 2 10,0 10 16,7

Grave 0 0,0 1 5,0 0 0,0 1 1,7

Total 20 100 20 100 20 100 60 100

BDI 3 meses após final

Mínimo 6 31,6 9 50,0 10 50,0 25 43,9

Leve 7 36,8 5 27,8 9 45,0 21 36,8

Moderado 6 31,6 4 22,2 1 5,0 11 19,3

Grave 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 19 100 18 100 20 100 57 100

Ver legenda tabela 1

Total

Grupo

ACP ROL ACP+ROL



RESULTADOS - 40 

 

Tabela 4 - Distribuição dos doentes em números absolutos (N) e em percentagem 
(%) quanto à intensidade da dor, de acordo com a Escala Analógica Numérica 
Verbal de Dor, segundo grupos e momentos de avaliação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variável

n % n % n % n %

DOR antes do tratamento

Leve 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Moderado 1 5,0 1 5,0 1 5,0 3 5,0

Intenso 11 55,0 8 40,0 12 60,0 31 51,7

Insuportável 8 40,0 11 55,0 7 35,0 26 43,3

Total 20 100 20 100 20 100 60 100

DOR fim do tratamento

Leve 5 26,3 9 45,0 10 52,6 24 41,4

Moderado 10 52,6 6 30,0 8 42,1 24 41,4

Intenso 4 21,1 5 25,0 1 5,3 10 17,2

Insuportável 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 19 100 20 100 19 100 58 100

DOR 3 meses após final

Leve 3 15,8 4 22,2 5 25,0 12 21,1

Moderado 9 47,4 4 22,2 13 65,0 26 45,6

Intenso 7 36,8 9 50,0 2 10,0 18 31,6

Insuportável 0 0,0 1 5,6 0 0,0 1 1,8

Total 19 100 18 100 20 100 57 100

Ver legenda tabela 1

Grupo

ACP ROL ACP+ROL Total
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5.2 Análise da performance terapêutica da evolução dos tratamentos quanto 
à ansiedade, depressão, intensidade da dor e qualidade de vida. 
 
Tabela 5 - Médias, desvios-padrão (DP), medianas, valores mínimos e máximos e número de doentes 
quanto à avaliação do grau de ansiedade, depressão, intensidade da dor e qualidade de vida entre os 
grupos e nos três momentos de avaliação. 
 

 

Variável Grupo Média DP Mediana Mínimo Máximo N 
ACP 34,90 10,60 38 18 49 20 
ROL 28,35 11,03 29,5 10 47 20 
ACP+ROL 28,15 12,16 24,5 10 59 20 
Total 30,47 11,53 30,5 10 59 60 
ACP 17,70 10,12 18 0 43 20 
ROL 12,05 7,93 10 2 29 20 
ACP+ROL 9,10 5,24 9,5 2 19 20 
Total 12,95 8,66 11 0 43 60 
ACP 16,26 9,45 16 1 40 19 
ROL 12,44 5,91 10,5 2 24 18 
ACP+ROL 11,80 7,25 11,5 2 30 20 
Total 13,49 7,82 13 1 40 57 
ACP 31,75 11,82 36 14 50 20 
ROL 26,40 10,71 27,5 8 46 20 
ACP+ROL 26,65 13,18 24 4 50 20 
Total 28,27 12,00 28 4 50 60 
ACP 15,60 7,63 17 0 29 20 
ROL 12,55 9,31 9 2 36 20 
ACP+ROL 9,95 5,74 8,5 1 22 20 
Total 12,70 7,92 10 0 36 60 
ACP 15,95 8,44 16 0 32 19 
ROL 12,61 9,04 8,5 1 32 18 
ACP+ROL 12,30 5,51 12 2 29 20 
Total 13,61 7,80 13 0 32 57 
ACP 8,85 1,23 9 6 10 20 
ROL 8,90 1,48 10 5 10 20 
ACP+ROL 8,80 1,20 9 6 10 20 
Total 8,85 1,29 9 5 10 60 
ACP 4,65 2,50 5 0 8 20 
ROL 4,55 2,26 5 1 8 20 
ACP+ROL 3,45 1,76 3 0 7 20 
Total 4,22 2,23 4,5 0 8 60 
ACP 5,47 2,09 6 1 9 19 
ROL 5,72 2,59 7 1 10 18 
ACP+ROL 4,85 1,53 5 2 8 20 
Total 5,33 2,09 5 1 10 57 
ACP 75,96 11,30 76,43 54,29 91,91 20 
ROL 71,43 16,01 73,26 36,66 91,81 20 
ACP+ROL 69,65 10,39 69,03 48,01 86,38 20 
Total 72,35 12,87 73,19 36,66 91,91 60 
ACP 46,13 17,99 50,86 15,00 79,39 20 
ROL 39,92 20,33 39,05 7,00 69,19 20 
ACP+ROL 29,97 12,51 31,41 2,00 52,86 20 
Total 38,67 18,24 34,71 2,00 79,39 60 
ACP 47,40 14,97 51,81 8,00 74,52 19 
ROL 44,16 19,61 44,78 8,00 69,28 18 
ACP+ROL 37,83 13,09 36,76 6,00 59,62 20 
Total 43,02 16,23 44,03 6,00 74,52 57 

FIQ fim do tratamento 

FIQ 3 meses após fim  
do tratamento 

DOR antes do  
tratamento 

DOR  fim do  
tratamento 

DOR 3 meses após  
fim do tratamento 

FIQ antes do  
tratamento 

BAI antes do  
tratamento 

BAI fim do tratamento 

BAI 3 meses após fim  
do tratamento 

BDI antes do  
tratamento 

BDI fim do tratamento 

BDI 3 meses após fim  
do tratamento 
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Gráfico 1 - Distribuição dos doentes tratados por Acupuntura, Rolfing e Acupuntura 
+ Rolfing pelo valor médio de acordo com o Questionário de Impacto da 

Fibromialgia (FIQ), avaliados antes, ao término e três meses após os tratamentos. 

 
 
 
 

Gráfico 2 - Distribuição dos doentes tratados por Acupuntura, Rolfing e Acupuntura 
+ Rolfing pelo valor médio de acordo com a Escala Verbal Numérica de Dor, 

avaliados antes, ao término e três meses após os tratamentos. 
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Gráfico 3 - Distribuição dos doentes tratados por Acupuntura, Rolfing e Acupuntura 
+ Rolfing pelo valor médio de acordo com os resultados da aplicação do Inventário 

de Ansiedade Beck (BAI), avaliados antes, ao término e três meses após os 
tratamentos. 
   
 

 
  
 
Gráfico 4 - Distribuição dos doentes tratados por Acupuntura, Rolfing e Acupuntura 
+ Rolfing pelo valor médio de acordo com os resultados da aplicação do Inventário 
de Depressão Beck (BDI), avaliados antes, ao término e três meses após os 
tratamentos. 
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Tabela 6 - Distribuição dos doentes de acordo com o grau de liberdade numerador 
e denominador, valor de Fisher e significância estatística quanto ao resultado dos 
modelos para comparação das escalas, segundo grupos e momentos de avaliação. 
 

 

      Tabela 7 - Comparações múltiplas para avaliar ocorrência das diferenças entre os 
valores observados no grau de ansiedade, de depressão, na intensidade da dor e 
na qualidade de vida dos doentes avaliados antes e ao término, antes e três meses 
após o término e ao final e três meses após o término dos tratamentos em valores 
da diferença media estimada e sua significância estatística (P). 
 

 

 

Variável Fator gl num. gl den. Valor F p

Momento 2 101 95,78 <0,001*

BAI** Grupo 2 54 5,23 0,008*

Grupo*Momento 4 101 0,78 0,534

Momento 1 74 117 <0,001*

BDI** Grupo 2 54 2 0,205

Grupo*Momento 3 74 1 0,624

Momento 2 108 127,64 <0,001*

DOR** Grupo 2 54 1,46 0,241

Grupo*Momento 4 108 0,95 0,435

Momento 2 108 130,07 <0,001*

FIQ Grupo 2 54 3,81 0,028*

Grupo*Momento 4 108 1,04 0,390

*signif icante (p<0,001)

** Resultado da ANOVA com correção de Huynh-Feldt

Ver legenda tabela 1

Antes do tratamento vs Fim do tratamento 16,73 1,53 <0,001*

Antes do tratamento vs 3 meses após o final 16,41 1,48 <0,001*

Fim do tratamento vs 3 meses após o final -0,32 1,09 >0,999

ACP vs ROL 5,72 2,26 0,043*

ACP vs ACP+ROL 6,63 2,20 0,012*

ROL vs ACP+ROL 0,91 2,24 >0,999

Antes do tratamento vs Fim do tratamento 15,31 1,24 <0,001*

Antes do tratamento vs 3 meses após o final 14,44 1,38 <0,001*

Fim do tratamento vs 3 meses após o final -0,86 0,60 0,465

Antes do tratamento vs Fim do tratamento 4,57 0,32 <0,001*

Antes do tratamento vs 3 meses após o final 3,46 0,26 <0,001*

Fim do tratamento vs 3 meses após o final -1,11 0,31 0,002*

Antes do tratamento vs Fim do tratamento 33,36 2,27 <0,001*

Antes do tratamento vs 3 meses após o final 29,16 2,27 <0,001*

Fim do tratamento vs 3 meses após o final -4,20 2,22 0,191

ACP vs ROL 4,23 3,96 0,870

ACP vs ACP+ROL 10,56 3,86 0,025*

ROL vs ACP+ROL 6,33 3,91 0,333

*signif icante (p<0,001)

Ver legenda tabela 1

FIQ

BAI

BDI

Variável Comparação
Diferença média 

estimada

Erro 

Padrão
p

DOR



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSSÃO 



DISCUSSÃO - 46 

 
 

Esta pesquisa foi motivada pela convicção de que a dor pode ser 

superada ou transformada em atitude de vida mais positiva, quando 

entendida como sistema sensorial de alarme, sinal ou alerta do organismo, 

uma vez que conduz a atenção ao estado de desarmonia dos processos 

vitais ou fisiológicos e conscientiza o indivíduo de que algo nele, 

provavelmente, não vai bem.  

Desse modo, a dor pode ser consequência de um processo maior, se 

vista como resultado de alterações fisiopatológicas, tais como: inflamações, 

inchaços, insônia, falta ou excesso de apetite e alterações psíquicas como 

ansiedade e depressão. Fato corroborado pelo diagnóstico da SFM, que 

considera a relação da síndrome com o estado emocional do doente e 

reconhece a dor como física e, portanto, real. “O não-reconhecimento da 

interação fisicoemocional pode comprometer a eficácia do tratamento” 

(Teixeira, 2006), conceito que está de acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que define saúde como “bem-estar físico, psíquico e social”.   

Diante da impossibilidade de se eliminar o sofrimento da vida, o 

cuidado terapêutico pode estar em acolher a dor e admitir que ela venha 

trazer alguma mensagem ou ensinamento, e chamar para um caminho de 

desenvolvimento; isto é, quando o paciente modifica, em liberdade, a sua 

atitude diante da dor, opta pelo seu fortalecimento ao invés do 

enfraquecimento. Adquirir consciência desse processo e encarar a dor sem 

suprimi-la, é o que pode levar à superação. Assim, a experiência dolorosa 

possibilita o despertar de sentimentos mais dignos como coragem, perdão, 

compaixão e amor.  

A dor associada à SFM geralmente se relaciona à história de vida de 

cada um e ao estresse desencadeado, até mesmo por eventos mínimos 

porém suficientes para causar incapacidade funcional e magnificar sua 

intensidade (Figueiró, 1999). É comum o doente relatar impedimento, 

imobilidade, inibição ou frustração, que podem ser sintomas decorrentes de 

exclusão, perda, privação física ou mental. A vivência da dor dá origem a 
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outras emoções, sentimentos e humores e, com frequência, leva ao 

sofrimento, dificuldades e tristeza.  

Quando não há mais prazer a ser buscado e parece que nada mais 

tem valor ou importância na vida, é o momento em que o estresse, 

acumulado e mal manejado, pode causar dor e outros danos à saúde. Há 

indícios de que esses doentes sejam mais sensíveis aos estressores 

psicológicos e menos aptos a lidar com os problemas do cotidiano (Dailey et 

al., 1990). Por outro lado, preservar-se e não correr os riscos que a vida 

impõe é um convite à patogênese (Schmidt, 2004). 

O desafio deste trabalho foi mostrar aos fibromiálgicos que é possível 

alterar o próprio coping, ou seja, a maneira como lidar com situações 

estressantes e assim melhorar sua qualidade de vida, seus estados de 

ansiedade e depressão e diminuir a intensidade de sua dor. De acordo com 

Moraes (2006), a salutogênese pode ser vista como caminho de 

entendimento e compreensão do próprio ser humano, alinhado ao 

significado que ele atribui aos seus sentimentos e à sua força de vontade de 

realização.  

Aaron Antonovsky, ao refletir sobre como uma pessoa lida com a 

inabilidade de controlar a própria vida, criou a teoria de salutogênese e 

senso de coerência (SOC) e trouxe nova abordagem para a avaliação de 

doentes em condições crônicas de saúde. Sua pesquisa mostra a relação 

entre estresse e estratégias de coping, pois entende que saúde não é 

apenas ausência de doença. Para ele, pensar em termos salutogênicos 

significa investigar o que leva à manutenção da saúde ao invés de o que 

leva ao aparecimento das doenças; significa valorizar os recursos de coping 

em vez de valorizar os fatores estressores (Antonovsky, 1998). 

A proposta de Antonovsky é avaliar a capacidade de percepção e 

enfrentamento do estresse com enfoque na relação entre estresse, saúde e 

doença. O autor recomenda que se considere a história do indivíduo, 

inclusive sua doença. Antonovsky acredita que a coerência traz benefícios e 
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que o desenvolvimento de muitas doenças não é causado pelo estresse em 

si, mas pela impossibilidade de manejá-lo. Descreve ‘manejo’ como a 

habilidade em lidar com os recursos de enfrentamento para estímulos 

estressores.  

Para o autor, quem tem alto senso de manejo sabe que 

inconvenientes acontecem, porém possui desenvoltura para passar pelos 

acontecimentos sem sofrer infinitamente. A ‘compreensão’ refere-se à 

extensão da percepção e inclui o sentido cognitivo. É o modo como o 

indivíduo entende a situação. O contrário significa considerar o estímulo 

como caótico, desordenado, aleatório, acidental ou inexplicável. O bom 

senso de compreensão indica que os estímulos, previsíveis ou não, podem 

ser ordenados e compreendidos. O ‘significado’ refere-se ao sentimento. As 

mudanças podem ser bem vindas, ainda que indesejadas, e o indivíduo é 

capaz de aceitar e dar novo significado aos acontecimentos (Dantas, 2007). 

O senso de coerência é o ponto essencial da teoria de Antonovsky, 

que se propõe a auxiliar no estudo de estratégias de enfrentamento do 

estresse. Um elevado senso de coerência pode, por exemplo, manifestar-se 

tanto em sentimento de confiança em si quanto em habilidade para ordenar 

a instabilidade da doença crônica e conduzir à nova condição 

fisicopsicológica, além de motivação para retomar o cotidiano e minimizar o 

impacto da doença nas relações sociais. Da mesma forma, no quadro 

fibromiálgico, o senso de coerência do doente pode ajudá-lo a assumir outra 

atitude em relação à sua doença e seus sintomas e torná-lo capaz de olhar o 

mesmo contexto de modo diferente, com mais criatividade, para as 

resoluções. 

 Segundo Dantas (2007), os domínios ‘compreensão’, ‘manejo’ e 

‘significado’ estão agora definidos teoricamente e compreendem o 

constructo do senso de coerência como medida de avaliação do coping. A 

importância desse constructo foi reconhecida pela Organização Mundial de 

Saúde. Registros sobre este tema dizem que a dor deve ser compreendida, 

mensurada e significada pois transcende o estímulo doloroso, é individual e 
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subjetiva, e sua origem pode estar em nível mais ou menos consciente 

(Moraes, 2006). O senso de coerência tem sido associado a estudos de 

qualidade de vida (Eriksson et al., 2007), ansiedade (Pilkington et al., 2007) 

e depressão (Leo et al., 2006) por ter-se mostrado relevante para 

estabelecer estratégias de coping, o que pode contribuir para o processo de 

recuperação do doente.  

Rolf (1999) relata que dar significado à dor também é uma forma de 

modulá-la, uma vez que isto pode conduzir o doente a representar e 

solucionar seus conflitos. Considera que o que impede o movimento, 

idealmente livre e natural, deve estar relacionado à percepção, à 

coordenação neuromotora, ao tecido miofascial e/ou ao significado 

emocional. Cria o método Rolfing com a proposta de integrar e alinhar a 

estrutura física e desenvolver a percepção corporal a fim de atingir o 

equilíbrio geral do indivíduo.   

A acupuntura também aborda o homem como ser integral e pondera 

não somente os aspectos funcionais dos acupontos mas também as 

diferentes funções dos meridianos que representam o sistema de 

comunicação somática. Ao relacionar as alterações da estrutura física aos 

meridianos, reconhece o estado vital e energético do organismo, o que 

permite elaborar a estratégia de tratamento para alcançar o equilíbrio geral. 

Trabalhos realizados mundialmente nas últimas décadas comprovaram a 

eficácia da acupuntura no tratamento da dor. O consenso do National 

Institute of Health (NIH, 1998) reconheceu sua utilidade como terapia 

complementar na terapêutica do controle da dor.  

Entretanto, vários estudos apontam que os resultados do tratamento 

podem ser beneficiados se combinados a outros tratamentos adjuvantes ou 

mesmo ao convencional medicamentoso. Por essa razão, este estudo 

justifica a associação experimental dos tratamentos de Rolfing e Acupuntura, 

sem descartar o tratamento medicamentoso.  
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A presente pesquisa obteve amostra homogênea, com distribuição 

normal. Não houve associação estatisticamente significativa entre as 

características demográficas avaliadas e os grupos, nem diferença média de 

idade entre os grupos (tabelas 1 e 1.1). A evolução dos tratamentos 

demonstrou que tiveram influência positiva, em todos os quesitos, nos três 

momentos de avaliação (tabela 5).  

Pelo modelo linear geral ou análise de variância, observou-se (tabela 

6) que todas as escalas diferiram estatisticamente entre os momentos de 

avaliação independente do grupo. Os quesitos ‘ansiedade’ e ‘qualidade de 

vida’ diferiram estatisticamente entre os grupos, independentes do momento 

de avaliação e entre os momentos, independentes do grupo de tratamento.  

De acordo com a tabela 7, todas as escalas avaliadas apresentaram 

melhora do início do tratamento para os demais momentos avaliados. A 

intensidade da dor apresentou aumento médio estatisticamente significativo 

do fim do tratamento para três meses após o término do tratamento. O grupo 

tratado com acupuntura apresentou valores mais elevados nas escalas de 

ansiedade em relação aos demais grupos.  A qualidade de vida, 

estatisticamente maior, demonstra menos melhora nos pacientes tratados 

com acupuntura quando comparados aos doentes tratados com acupuntura 

e Rolfing, independente do momento de avaliação. 

Para os três grupos de doentes incluídos na presente pesquisa 

observou-se que ocorreu redução média, estatisticamente significativa, na 

intensidade da dor, na ansiedade, na depressão e na qualidade de vida. 

Após o término do tratamento, verificou-se que houve pequena recidiva da 

intensidade da dor, o que pode estar associado ao retorno às atividades 

diárias, à insuficiência do tempo de tratamento para a manutenção dos 

benefícios, entre outras hipóteses. Bennet et al. (2007) sugeriram que 

doentes que apresentam piora dos sintomas ou ausência de melhora podem 

ter sofrido crise ou vivenciado evento emocional. Apesar desse retrocesso, a 
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melhora ocorreu, pelo menos durante os três meses subsequentes de 

acompanhamento, se comparada ao início do tratamento. 

Os resultados acima são congruentes aos achados de Targino et al. 

(2008) os quais demonstraram que a acupuntura, como tratamento 

complementar, melhora a intensidade da dor e a qualidade de vida, por pelo 

menos 3 meses após o tratamento. Do mesmo modo, há semelhança aos 

resultados encontrados por Maia (2009) ao estudar pacientes fibromiálgicos 

tratados com Rolfing também como tratamento complementar, e aos 

achados de Castro-Sanchez et al. (2011) que investigaram a utilidade da 

massagem para tratar SFM. 

Os três grupos desta casuística iniciaram o tratamento com a 

ansiedade classificada como ‘grave’; ao término, esta média diminuiu para 

‘leve’ e assim se manteve até três meses após o término do tratamento. 

Pilkington et al., (2007) também relataram descobertas positivas para tratar a 

ansiedade com acupuntura. 

Antes do tratamento, a depressão também foi classificada como 

‘grave’; ao término, esta média diminuiu para ‘leve’, melhora que se 

sustentou por três meses após o término do tratamento. 

Nos três grupos tratados, os fibromiálgicos tornaram-se menos 

ansiosos e deprimidos, e seus conflitos também se tornaram mais 

suportáveis. Para Rolf (1999), o movimento ajusta a tensão muscular e 

evoca a melhora do equilíbrio, o que diminui a rigidez postural e conduz a 

atitudes psíquicas mais genuínas e adequadas. Em virtude disso, observar-

se pode contribuir para o esclarecimento de conflitos e auxiliar a lidar com 

somatizações.  

Na revisão de Jacobson (2011), embora não haja comprovação 

científica da associação entre eficácia biomecânica e benefícios 

psicológicos, há relatos de que houve melhora na estabilidade sob estresse 

emocional e redução nos níveis de ansiedade e depressão.  
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Nesta pesquisa, para os três grupos de doentes estudados, ocorreu 

melhora estatisticamente significativa da qualidade de vida, todavia, houve 

tendência de resultado mais representativo para o grupo tratado pela 

associação das duas técnicas. Este fato pode estar associado ao 

aprendizado de novos movimentos e à maior percepção e consciência de si, 

o que pode favorecer ao coping mais bem sucedido e capacitar o doente a 

viver uma vida melhor. 

Para Eriksson et al., (2007), o processo de ajustamento do estresse 

fornece flexibilidade e fortalece a habilidade em usar os recursos de 

adaptação para lidar com sucesso com os desafios da vida. O modelo de 

coerência salutogênica pode servir de recurso anti-estresse ou pré-requisito 

para garantir a qualidade de vida. A afinidade desta ideia com a de Ida Rolf, 

ao propor a conquista um corpo mais flexível e alinhado, bem como para a 

acupuntura, pelo equilíbrio do fluxo vital, pode ter relação com o resultado 

positivo deste estudo. No caso dos fibromiálgicos, o modo como se 

relacionar com a dor (coping) parece ter influência na qualidade de vida.   

As conclusões preliminares de Cao et al. (2010) demonstraram que 

fibromiálgicos podem beneficiar-se do tratamento com acupuntura e 

concordaram com os achados de Martin-Sanchez et al. (2009), que 

descreveram que a acupuntura é um dos tratamentos indicados para 

melhorar os sintomas da SFM, porém ainda faltam estudos que demonstrem 

sólidas evidências de sua eficácia.  

Wolf et al, 2008 revisaram e resumiram desafios metodológicos de 

ensaios clínicos sobre a intervenção de terapias corporais complementares, 

entre elas o Rolfing, e recomendaram que se eleve o rigor de futuros 

ensaios, apesar da dificuldade com estudo cego, placebo e sistematização 

de recrutamento. Além disso, é indicado tratamento multidisciplinar para os 

doentes com SFM, a fim de que possam obter mais condições de cura, o 

que está em conformidade com Targino et al. (2008). 
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Apesar das limitações encontradas, o presente estudo mostrou que as 

duas técnicas utilizadas são benéficas para o tratamento da SFM, tanto 

individualmente quanto associadas. Futuros estudos poderiam controlar a 

dose de medicação, bem como sua autossuspensão; aplicar o teste de 

senso de coerência proposto por Antonovsky; experimentar prolongar o 

tempo de tratamento e o período de acompanhamento; verificar a aderência 

aos movimentos propostos pelo método Rolfing e sua prática no cotidiano.  

Ida Rolf (1999) conceituou que a ‘dor’ está dentro da pele e é o reflexo 

afetivo que expressa a resistência humana às mudanças. Observou que é 

assim chamada a emoção que reflete qualquer desequilíbrio e que aciona, 

como resposta imediata, a hipertonicidade dos flexores miofasciais. A 

sensação de desconforto possui um componente emocional negativo que 

gasta e drena a vitalidade do indivíduo. A autora insistiu em que o 

comportamento é uma questão fisiológica e não psicológica; entretanto, 

concordou que a dor se modifica de acordo com o modo como é 

interpretada. Ela sintetizou ao dizer que percepção física é somatização de 

experiências passadas. Acreditou que a dor pode ser aliviada ao tornar o 

sistema flexível, e deixou claro que esta é a meta de seu método de 

Integração Estrutural. 

A pele é o órgão de percepção dos limites corporais e pode ser um 

caminho de acesso ao doente. O tato é, ao mesmo tempo, o sentido mais 

periférico e o mais interior, e pode favorecer na recuperação do impulso para 

a interação com o mundo. Tocar qualquer objeto externo altera o estado 

interno, assim como a postura mostra como o limite interno lida com o 

externo, nas relações humanas e no meio ambiente (Montagu, 1988). O 

desenvolvimento da percepção e da consciência pode levar à autonomia de 

si mesmo e à individualidade, e, ao diminuir a susceptibilidade às influências 

externas, a saúde, ou vitalidade, pode fortalecer-se (Rolf, 1999).     

A sensação básica do tato como estímulo é vital para a sobrevivência 

física do organismo. A pele de quem tem carências táteis torna-se 
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‘desligada’; o indivíduo pode estar tão tenso e rígido a nível cutâneo que não 

se percebe mais e se ‘desconecta’ de si mesmo (Montagu, 1988). Ida Rolf 

ensinou que um toque humano, com efeito curativo, pode intensificar as 

habilidades terapêuticas e a potencialidade da recuperação do doente 

(Prado, 2006) e que, ao estabelecer ‘com-tato’, faz o indivíduo perceber a 

própria atitude corporal e lhe dá possibilidade de modificá-la. Desse modo, a 

dor passa a ser vista como uma oportunidade para transformação e 

superação. 

O método Rolfing pode ter obtido resultados positivos por enfatizar 

que o toque terapêutico deve ter sensação agradável que acolhe o doente e 

propicia o relaxamento; por pressão reativa, contribui com a recuperação do 

tônus muscular. Para Ida Rolf (1999), o toque é uma linguagem que 

desperta a memória de vivências anteriores à dor e, ao trazê-las à 

consciência, faz reviver sentimentos guardados que podem ser 

transformados em alívio, leveza e prazer.    

Rolf (1999) observou que, quando uma parte se movimenta, o 

organismo responde como um todo. O sistema fascial transmite informação 

através das fibras colágenas que têm a função de sustentação e de 

comunicação. A autora definiu tônus referindo-se à prontidão muscular e à 

qualidade elástica desse tecido e avaliou que o tônus adequado harmoniza o 

sistema como unidade, o que interfere na sensação de bem-estar geral. 

Essencialmente, o músculo é elástico e a fáscia é plástica. A 

estabilidade da estrutura é, portanto, menos rígida e mais resistente e 

flexível. Ida Rolf (1999) acreditou que, através do toque, o estiramento deve 

ser conquistado lenta e naturalmente, pois a fáscia se deformava 

plasticamente e se alongava junto com músculo. Ao alterar padrões de 

compensação e de fixação miofascial, cria-se condições para a estrutura 

permanecer em outro ponto de equilíbrio.  “Se você deseja modificar a 

relação entre os ossos, mude o equilíbrio de tensão através dos tecidos 

moles e os ossos irão se rearranjar sozinhos”.  
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Do ponto de vista de Ida Rolf, a saúde de uma pessoa decorre do seu 

alinhamento como um todo. Os segmentos devem estar organizados de 

modo a manter o equilíbrio e preservar a habilidade de adaptação tanto 

plástica quanto flexível, sem ocasionar excessivo esforço muscular. Para a 

autora, aprumar a estrutura humana é otimizar a verticalidade, a marcha e o 

modo como cada parte isolada se relaciona com outra e com o conjunto. 

Analogamente, Antonovsky formulou que a coerência (ou alinhamento) entre 

compreensão, significado e manejo também favorece a saúde. 

A adaptação fascial dá suporte ao padrão postural, nem sempre 

benéfico, e aos hábitos de movimento adotados pelo indivíduo. Os 

músculos, sobrecarregados pela constante tensão e pressão, fazem com 

que o tecido conectivo assuma como forma os encurtamentos e perca sua 

elasticidade natural. Há uma desestruturação da forma original, de equilíbrio 

e alinhamento, em resposta ao modo como se move.  

Porém, a habilidade de mudança e transformação permanece 

característica do sistema fascial devido à sua natureza plástica. Essa é uma 

das principais atribuições que Rolf fez ao propor que a manipulação do 

tecido miofascial poderia ativar esta função. Liptan (2010), ao reconhecer 

evidências de disfunção intramuscular do tecido conjuntivo no quadro de 

SFM, sugeriu a expansão de terapias manuais que trabalhem diretamente 

na fáscia, como o Rolfing. 

Segundo Rolf (1999), um trauma, físico ou emocional, repercute no 

tecido conjuntivo causando espessamentos e encurtamentos que dificultam 

a comunicação com outros tecidos. As áreas compactadas e comprimidas 

transmitem o fluxo vital de modo inapropriado e pode ser este um dos 

mecanismos responsáveis pelo mau funcionamento do organismo e pelos 

sintomas, entre eles a dor, a ansiedade e a depressão. É assim que se 

instala o vício de movimento, que conduz à conhecida ‘zona de conforto’ e 

pode, inclusive, sustentar e alimentar a própria dor. 
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O propósito empregado por Ida Rolf para aliviar a dor é ajustar o 

sistema fascial através da manipulação junto com a coordenação dos 

movimentos pois, ao desbloquear eventuais obstruções e reestabelecer o 

fluxo natural dos fluidos, a qualidade da função muscular e a conexão com o 

sistema sensório-motor podem ser recuperadas. O método Rolfing parece 

ter efeitos positivos sobre a saúde, tanto na autopercepção quanto na 

integridade corporal, de acordo com Maia (2009).  

De modo semelhante, o sistema fascial oferece bases fisiológicas 

para explicar os efeitos positivos do tratamento por acupuntura. Finando et 

al. (2011) descreveram a estrutura celular da fáscia como citoesqueleto sob 

tensão contínua, capaz de transmitir forças mecânicas para todo o sistema e 

interferir no movimento, na adaptação, na lubrificação e na recuperação do 

organismo, e acrescentaram que o tratamento com acupuntura provém da 

estimulação fascial. Bai et al., (2011) complementaram que as fáscias fazem 

intermediações dinâmicas entre os músculos e os ossos. Entretanto, são 

recentes os estudos sobre o tema, o que faz com que o real entendimento 

da estimulação do tecido conectivo por agulhas ainda não esteja totalmente 

esclarecido.  

De acordo com Finando et al. (2011), o sistema fascial é a matriz das 

atividades fisiológicas. Quando há restrições na fáscia, tanto o movimento 

quanto a função estão comprometidos. O autor atribui o ‘qi’ - fonte para todo 

o movimento, proteção, metabolismo e aquecimento do corpo - ao adequado 

funcionamento deste sistema e coloca que o movimento equilibrado é a base 

para a saúde. O tecido fascial, intimamente envolvido com outros tecidos, 

tem ampla capacidade de adaptação fisiológica e é esta característica que 

oferece ambiente propício para as constantes alterações metabólicas e para 

outros tecidos se reestabelecerem.  

O sistema fascial, envolvido na função normal do organismo, ou 

homeostase, assim como nas ações voluntárias, foi reconhecido pela 

acupuntura como componente integral do sistema dos meridianos da 
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tradicional medicina oriental, uma vez que as ramificações de ambos os 

sistemas percorrem toda a extensão do organismo. Estudos indicam que a 

acupuntura favorece o tecido conectivo a retornar à sua função normal. 

(Finando et al., 2011). Para Dorcher (2009) e Bai et al. (2011), a 

correspondência da rede fascial fornece evidências que podem ser a base 

anatômica para os acupontos e os principais meridianos da acupuntura 

existirem nas camadas miofasciais do corpo humano.  

O tratamento com acupuntura visa recuperar o equilíbrio fisiológico da 

fáscia e o movimento adequado por intervenção terapêutica no sistema 

energético humano; também aborda como questão importante desvendar o 

processo através do qual o ‘qi’ trafega pelo corpo. A dualidade ‘yin/yang’ 

reflete o equilíbrio entre atividade e repouso do organismo. Desse modo, 

qualquer deformação na fáscia é vista como desequilíbrio e pode estar 

associada à dor.  

“A doença levanta, de modo mais agudo, como a colaboração do 

terapeuta é importante para que o doente se reconcilie com seu corpo e não 

o veja com estranhamento” (Ismael, 2002). O tratamento com o método 

Rolfing visa eliminar a dicotomia entre tenho um corpo e sou o meu corpo. 

De acordo com Rolf (1999), há grande diferença entre trabalhar na estrutura 

anatômica e trabalhar através dessa estrutura. Isto significa trabalhar com o 

doente e não no doente. Quando se estimulam e desenvolvem os recursos 

funcionais, o doente participa ativamente do seu processo (Prado, 2006). 

Processo que pode ser mais ou menos consciente, entretanto permite 

explorar padrões antigos e conquistar novas possibilidades, o que contribui 

para mudança e aprimoramento do coping. Segundo Prado (2006), o 

resultado é progressivo e os benefícios são físicos e emocionais.  

Ansiedade e medo são emoções naturais frente a uma ameaça 

(Dorsch, 2001). Geralmente são reações de luta ou fuga, derivadas de raiva 

ou medo, de tensão e estresse, capazes de comprometer o fluxo vital, o 

equilíbrio e o coping. Quando persistentes e exageradas, alteram as 
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estratégias defensivas e os mecanismos homeostáticos do organismo. O 

doente se torna hipervigilante, o que pode gerar transtornos de ansiedade, 

pânico e/ou depressão (Figueiró, 1999). No caso dos fibromiálgicos, associa-

se ao medo antecipatório de sua dor e às suas consequências, pois avaliam 

superestimadamente o perigo e subestimam as próprias habilidades de 

enfrentamento.  

Quando o movimento é um ato da vontade, traz sensação de 

liberdade. Novos movimentos podem ajudar a vencer as restrições motoras 

e promover a sensação de alegria. O ser humano expressa-se pelo 

movimento e, através do movimento, pode transformar seu cotidiano.  A 

expressão dos sentimentos manifesta-se na ação. Se a ação ocorrer a partir 

de um referencial externo incoerente com o significado e com a vontade 

interior, forma-se um ciclo de frustração, negação crônica de volição e 

insegurança (Feldenkrais, 1997; Rolf, 1999). Neste contexto, o coping 

enfraquece. 

O doente com depressão teme mudanças. Com dor, paralisa, perde 

seu livre-arbítrio e sua criatividade. A força de vida que motiva e mobiliza o 

indivíduo sadio parece não se manifestar suficientemente naqueles com dor 

crônica. De acordo com Rolf (1999), a dor bloqueia os músculos e as forças 

contidas neles, inclusive a de superação e de transformação da dor. O 

contato com o mundo é feito pelo corpo, através da dor. Maia (2009) 

verificou que, nesse estágio, a SFM tende à piora, como o fim de um 

processo. Desestruturados e sem recursos para lidar com isso, os 

fibromiágicos deprimem-se, aprisionados na própria dor.  

Pessoas deprimidas que não se movimentam tendem ao 

enrijecimento. Segundo Rolf (1999), quando o indivíduo adquire consciência 

dos movimentos e reavalia eventos estressantes, pode fazer novas 

escolhas. O método Rolfing conduz o doente a perceber algo novo em si, 

assim como na dor.  Para Maia (2009) é importante que cada pessoa 

descubra sua maneira de relaxar e de enfrentar seus próprios conflitos, pois 
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isso pode melhorar o coping e consequentemente a depressão, entre outros 

sintomas.  

À medida que o sentimento flui na expressão do gesto, a força de 

vontade também se revela e pode promover novo entendimento de si 

mesmo.  O método Rolfing incentiva o movimento fluido e procura criar 

condições para que o indivíduo caminhe a partir dele mesmo. Dar um 

impulso ou iniciar um gesto pode remover algo desagradável, ao mesmo 

tempo em que dar um novo passo pode encorajar à mudança de hábito, de 

postura e de atitude (Rolf, 1999).  

Tanto do ponto de vista do Rolfing quanto da acupuntura, o bom 

equilíbrio compõe o quadro do bem-estar, pois dá sensação de tranquilidade 

e harmonia com o ambiente. A acupuntura busca o equilíbrio via fluxo vital; 

Rolf (1999) colocou que quanto mais livre for a motricidade mais eficaz será 

a manutenção e a adaptação do equilíbrio físico e emocional.  

 A sensação de qualidade de vida é complexa e subjetiva, assim 

como a de saúde e dor. Entretanto, o senso comum entende que saúde não 

é apenas ausência de doença, nem apenas um recurso para viver o 

cotidiano, mas também um importante componente para se obter qualidade 

de vida. Os aspectos positivos da saúde física e mental estão intimamente 

ligados ao coping e aos recursos de adaptação, à satisfação e à autonomia 

(Eriksson et al., 2007). 

 A boa qualidade de vida está relacionada ao processo que leva o 

indivíduo a gostar da própria vida e a se sentir capaz de melhorá-la.  Disto 

decorre a pessoa poder identificar e realizar suas aspirações, satisfazer suas 

necessidades e lidar bem com o ambiente. A habilidade em administrar o 

estresse gerado por mudanças súbitas ou insatisfação crônica é crucial para 

manutenção da saúde e para desenvolvimento da qualidade de vida.  

A melhora geral dos sintomas avaliados foi mantida entre o término do 

tratamento até o terceiro mês de suspensão, período em que não houve 
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contato do terapeuta com o doente. Esta observação evidencia que o efeito 

do tratamento não dependeu da presença do terapeuta, ou seja, o elemento 

responsável pela melhora dos sintomas foi o próprio tratamento. Assim 

sendo, pode-se atribuir às terapias do aparelho locomotor, da postura e da 

coordenação dos movimentos, a perspectiva profilática para lidar também 

com a prevenção dos desequilíbrios físicos e psíquicos.  

A conexão entre o que move o fluxo vital, a energia ‘qi’, os meridianos 

e a rede fascial é evidente, assim como a conexão entre os tratamentos de 

Rolfing e acupuntura. Para o método Rolfing, o alívio da dor se dá através do 

toque, da estimulação de movimentos e da conscientização de que a origem 

e o tratamento dos sintomas podem beneficiar-se do contato com a 

percepção interior (Rolf, 1999 e Maia, 2009) e, para a acupuntura, pela 

inserção de agulhas e pelo reestabelecimento das funções orgânicas e da 

vitalidade. Estas terapêuticas podem não se tornar somente paliativas desde 

que o objetivo seja não suprimir o sintoma e sim levar o doente à criação de 

novas possibilidades. 

Mesmo que os sintomas não tenham desaparecido totalmente, os 

doentes incluídos na presente casuística foram capazes de desenvolver 

novas habilidades que, provavelmente, são possibilidades iniciais de cura. É 

o princípio da salutogênese, da transformação e do autodesenvolvimento 

(Moraes, 2006). O método Rolfing e a acupuntura, reconhecidos 

mundialmente como tratamentos complementares, não substituem 

tratamentos convencionais, mas podem fazer parte de um amplo e novo 

caminho de vida para os doentes com dor (Rolf, 1999; Pai, 2005). 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÕES 
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A presente pesquisa mostra que as três metodologias de tratamento 

estudadas foram eficazes, apresentando diferenças estatisticamente 

significativas, tanto individualmente quanto associadas, essencialmente nos 

aspectos de melhora da intensidade da dor, nos aspectos afetivos, como 

ansiedade e depressão, e na melhora da qualidade de vida, até três meses 

após o término do tratamento.  

 

Mais uma vez, o método Rolfing, assim como a acupuntura, mostrou-

se útil como terapêutica adjuvante para doentes com SFM. A proposta 

inédita de associar estas duas técnicas como tratamento multidisciplinar 

também trouxe benefícios aos portadores de fibromialgia, tornando-os aptos 

a aliviar sua própria dor e a melhorar sua saúde física e mental. 
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BAIRRO:............................................................................CIDADE: 

............................................................................ 
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___________________________________________________________________________________ 
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1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  Estudo de pacientas com síndrome fibromiálgica 
tratados pelo Método Rolfing de Integração  Estrutural e por Acupuntura. 
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 RISCO BAIXO    □  RISCO MAIOR □ 

 

3.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos 
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1 – O objetivo deste estudo é verificar o efeito do tratamento pelos métodos Rolfing de Integração 
Estrutural e por Acupuntura na recuperação de pacientes com síndrome fibromiálgica. Os dois 
métodos serão avaliados individualmente, mas a proposta multidisciplinar de associar as duas 
técnicas é inédita e há probabilidade de trazer maiores benefícios aos portadores de fibromialgia, 
tornando-os ainda mais aptos a aliviar sua própria dor e a melhorar sua saúde física e mental. 
2 – O método Rolfing consiste em orientar o paciente através da liberação miofascial e da estimulação 
de novos movimentos para que, ao adquir consciência da própria postura, possa melhorar a dor e a 
função neuromotora; acupuntura consiste em, através da inserção de agulhas em pontos específicos, 
promover maior equilíbrio vital para o organismo e, consequentemente, também melhorar a dor. 

3 – Os procedimentos utilizados serão de liberação miofascial; inserção de agulhas e o tratamento 
rotineiro do ambulatório será mantido. A mensuração da dor será avaliada antes, ao termino e três 
meses após o termino do tratamento através de EscalaVerbal Numérica de Dor; Algiometria, 
Inventários de ansiedade e depressão Beck e FIQ. 

4 – O desconforto é inexistente; o risco é de o tratamento não corresponder às expectativas do 
paciente e não atingir o efeito esperado. 

5 – Os beneficios que poderão ser atingidos são: alívio da dor; melhora na qualidade do sono, 
cansaço e autoestima; aumento da disposição para atividades diárias e físicas, melhora da ansiedade 
e depressão. 

 6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o paciente pode 
optar; 
7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a 
Dra. Paula Stal de Campos Maia que pode ser encontrada no endereço Rua Ovídio Pires de Campos, 
225 – 5º andar – tel: 3069-8014. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de 
Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX:3069-6442ramal26–E-
mail:cappesq@hcnet.usp.br 
8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 
09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 
pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 
10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos 
abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 
11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 
participação.  
12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 
mim, descrevendo o “Estudo de pacientas com síndrome fibromiálgica tratados pelo Método Rolfing de 
Integração Estrutural e por Acupuntura”. 

Eu discuti com o Prof. Dr. Paulo Eurípedes Marchiori. Sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia 
do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 
estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste Serviço. 

 

 

 

-----------------------------------------------             -------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Assinatura do paciente Data         /       /        

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo.
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