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Resumo

Ide MR. Eficácia de um programa de exercícios respiratórios aquáticos em indivíduos 
com fibromialgia: ensaio clínico randomizado [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2008. 39p.

A fibromialgia é uma patologia crônica, de causa desconhecida. É caracterizada por 
dor, distúrbios do sono e fadiga. Também se observa a presença de distúrbios 
psicossomáticos como depressão, fobia, síndrome do pânico e ansiedade, 
aumentando ainda mais a complexidade dos sintomas da doença, além de conduzir a 
prejuízos na qualidade de vida e capacidade funcional do indivíduo acometido. O 
tratamento da patologia é difícil, devido à incompleta compreensão da doença e a 
presença de sintomas muitas vezes atípicos e amplamente diversificados. Diversas 
modalidades terapêuticas têm sido utilizadas, com diferentes graus de eficácia, 
incluindo fisioterapia, massagem, acupuntura, exercícios aquáticos, aeróbicos e de 
fortalecimento, além de terapias cognitivo-comportamentais. Este estudo objetiva 
avaliar os efeitos de um programa de exercícios respiratórios aquáticos na qualidade 
de vida, capacidade funcional, dor, dispnéia, ansiedade e qualidade do sono de 
mulheres com fibromialgia. Foram selecionadas 40 mulheres com idades entre 20 e 60 
anos, randomizadas em dois grupos de 20 pacientes: exercícios respiratórios 
aquáticos (EX) e controle (CT). O grupo EX realizou exercícios durante uma hora, 
quatro vezes por semana, durante quatro semanas. O programa foi elaborado para 
seguir uma seqüência incluindo: I) aquecimento (5 minutos); II) exercícios 
respiratórios, constituídos de cinco padrões respiratórios diferentes e realizados 
concomitantemente a movimentos de tronco e membros (45 minutos); III) relaxamento 
(10 minutos). Ambos os grupos realizaram ainda atividades recreacionais, sedentárias, 
uma hora por semana, uma vez por semana, durante quatro semanas. Foram 
aplicados questionários antes e depois das intervenções para avaliar a qualidade de 
vida e capacidade funcional (“Medical Outcome Study 36 – Item Short Form” - SF-36, 
“Fibromyalgia Impact Questionnaire” - FIQ), ansiedade (“Hamilton Anxiety Scale” -
HAS) e qualidade do sono (“Pittsburg Sleep Quality Index” - PSQI). O número de
pontos dolorosos e dor (VAS – escala visual analógica) também foram avaliados. Na 
avaliação inicial não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos no 
número de pontos dolorosos, dor e escores de todos os questionários aplicados. Após 
as intervenções, o grupo EX, comparado com o grupo CT, apresentou melhora dos 
escores do questionário SF-36 (aspectos físicos p=0,001, dor p=0,001, vitalidade 
p=0,009, aspectos sociais p=0,001, aspectos emocionais p=0,001), FIQ (escore total 
p=0,049, faltas ao trabalho p=0,036, fadiga p=0,013, cansaço matinal p=0,007), dor 
(VAS p=0,029), dispnéia (VAS p=0,004), ansiedade (HAS p=0,005) e qualidade do 
sono (PSQI p=0,004). Conclui-se que um programa de exercícios respiratórios 
aquáticos melhora a qualidade de vida, capacidade funcional, dor, dispnéia, ansiedade 
e qualidade do sono em pacientes com fibromialgia, podendo se tornar uma medida 
terapêutica relevante no tratamento destes pacientes.

Descritores: 1.FIBROMIALGIA/terapia  2.DOR/terapia  3. SONO  
4.ANSIEDADE/terapia  5.QUALIDADE DE VIDA  6.DISPNÉIA/terapia  7.ENSAIOS 
CLÍNICOS CONTROLADOS ALEATÓRIOS   8.TERAPIA POR 
EXERCÍCIO/métodos  9.FISIOTERAPIA (Especialidade)/métodos 
10.HIDROTERAPIA/métodos



Summary

Ide MR. Efficacy of Aquatic Respiratory Exercise-Based Program in Patients with 
Fibromyalgia: randomized clinical trial [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2008. 39 p.

Fibromyalgia syndrome is a chronic rheumatic condition with unknown etiology and 
unclear pathogenesis. It is characterized by pain, sleep disturbances and fatigue. 
Psychological symptoms are also observed, including mood disturbance, anxiety, 
depression, phobia and panic syndrome, contributing to the complex disease 
symptomatology, as well as to the reduced quality of life and impaired functional 
capacity observed in these patients. Due to an incomplete understanding of the 
disease mechanisms, in addition to multiple, non visible symptoms typical of FMS, a 
patient’s treatment is a challenging task. Widely varied therapeutic approaches ranging 
from physical therapy, massage, acupuncture, aerobic and strengthening exercises to 
cognitive-behavioral therapies have been applied with variable efficacy. This study 
assessed the effects of aquatic respiratory exercise-based program in the quality of life, 
functional capacity, pain, dyspnea, anxiety and quality of sleep in patients with 
fibromyalgia syndrome. Forty women, aged between 20 and 60, were randomly 
assigned into 2 groups of 20 patients: aquatic respiratory exercise-based program (EX) 
and control group (CT). EX group performed the exercise program, for 1-hour, 4 times 
a week, for 4 weeks, which included: I) warm-up; II) respiratory exercises, consisting of 
5 different breathing patterns, along with upper, lowers limbs and trunk movements 
(45min); III) relaxation exercises. Both groups were included in supervised-recreational 
activities, for 1-hour, once a week, for 4 weeks. Questionnaires were applied before 
and after intervention to assess quality of life and functional capacity (Medical Outcome 
Study 36–Item Short Form - SF-36, Fibromyalgia Impact Questionnaire - FIQ), anxiety 
(Hamilton Anxiety Scale - HAS) and quality of sleep (Pittsburg Sleep Quality Index -
PSQI). Number of tender points and pain (VAS – visual analogue scale) were also 
evaluated. At baseline there was no difference between groups, including number of 
tender points, pain and questionnaire responses. After intervention, EX group, 
compared with CT group, showed improvement in SF-36 scores (physical functioning 
p=.001, bodily pain p=.001, vitality p=.009, social functioning p=.001, emotional role 
p=.001), in FIQ (total score p=.049, work missed p=.036, fatigue p=.013, morning 
tiredness p=.007) plus in VAS-pain (p=.029), VAS-dyspnea (p=.004), anxiety (HAS 
p=.005), and quality of sleep (PSQI p=.004). Short-term aquatic respiratory exercise-
based program improved quality of life, functional capacity, pain, dyspnea, anxiety and 
quality of sleep in patients with fibromyalgia and may be a relevant addition to the 
treatment of these patients.

Key words: 1.FIBROMYALGIA/therapy 2.PAIN/therapy 3.SLEEP 
4.ANXIETY/therapy  5.QUALITY OF LIFE 6.DYSPNEA/therapy 7.RANDOMIZED 
CLINICAL TRIAL  8.THERAPY BY EXERCISES/methods 9.PHYSICAL THERAPY
(Specialty)/methods  10.HYDROTHERAPY/methods
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1. Introdução

A fibromialgia é uma patologia crônica, de causa e cura desconhecida. Afeta 

seus portadores de maneira prolongada e intensa, levando a dor generalizada, 

distúrbios do sono e fadiga. Os indivíduos acometidos por esta enfermidade 

freqüentemente relatam outros sintomas, como ansiedade, cefaléia, rigidez matinal, 

sensação de edema, parestesia, síndrome do cólon irritável, dispnéia de causa não 

somática e fenômeno de Raynaud (Mease, 2005). Também se observa a presença de 

distúrbios psicossomáticos como depressão, fobia, síndrome do pânico e ansiedade 

(West, 2001; Weinstein e Buckwalter, 2000), aumentando ainda mais a complexidade 

dos sintomas (Thieme et al, 2004) e inevitavelmente prejudicando a qualidade de vida 

e a capacidade funcional do indivíduo acometido. O prejuízo na qualidade de vida 

(Bernard et al, 2000; Martinez et al, 1999; Strombeck et al, 1999) e na capacidade 

funcional dos pacientes com fibromialgia é amplamente reconhecido (Martinez et al, 

1998; Heikkila et al, 2002).

Devido a uma incompleta compreensão da patogênese da doença, somado à 

presença de sintomas atípicos (Stuifbergen et al, 2006) e à ausência de marcadores 

objetivos da atividade da doença (Mease, 2005), o tratamento da fibromialgia é 

desafiador. Diversas modalidades terapêuticas, incluindo fisioterapia, massagem,

acupuntura (Mease, 2005), exercícios aeróbicos e de fortalecimento (Busch et al, 

2005) além de terapias cognitivo-comportamentais (Rossy et al, 1999; Williams, 2003; 

Mease, 2005) apresentaram graus de eficácia variados. Os exercícios aquáticos têm 

sido sugeridos para pacientes com fibromialgia (Vitorino et al, 2006; Assis et al, 2006; 

Gusi et al, 2006; Cedraschi et al, 2004; Jentoft et al, 2001; Mannerkorpi et al, 2000; 

Altan et al, 2004), por seus resultados na melhora da dor e tensão muscular, 

conferindo maior tolerabilidade a essa modalidade terapêutica. 

Os benefícios dos exercícios aquáticos são justificados principalmente pelos 

efeitos físicos da água, empuxo, pressão hidrostática e viscosidade (McNeal, 1997), 

no corpo imerso, que resultam nas propriedades fisiológicas e terapêuticas da 

modalidade. Associado aos efeitos do aquecimento corporal dado pela água aquecida, 

os exercícios aquáticos levam à redução na sensibilidade das terminações nervosas, 

aumentando o limiar da dor (Curkovic et al, 1993). 
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A sensação dolorosa também é reduzida pelo efeito da pressão hidrostática da 

água na superfície corporal (Dönmez et al, 2005). O efeito do calor da água também 

resulta em sedação por mediar a vasodilatação periférica, facilitando a eliminação dos 

mediadores da dor e a ativação do sistema nervoso parassimpático, que aumenta a 

liberação de acetilcolina no sistema nervoso central (Schmidt, 1995). Estes fatores 

levam ao relaxamento muscular e podem facilitar a prática do exercício, especialmente 

em pacientes com fibromialgia, cujo principal sintoma é a dor. Além disso, os 

exercícios aquáticos fornecem benefícios adicionais ao exercício convencional, 

incluindo não só um maior relaxamento físico, como também maior descontração, 

prazer, integração e socialização. O relaxamento é maximizado pelo suporte da água 

e uma perspectiva mental mais positiva pode ser alcançada pela realização do 

exercício sem dor (Bates e Hanson, 1998). Mannerkorpi et al (2000) citam que o 

exercício em água termoneutra é a modalidade ideal para tratamento da fibromialgia, 

uma vez que permite o ajuste individual da intensidade de exercício (velocidade e 

amplitude de movimentos) à fadiga e dor do paciente.

Por outro lado, o exercício respiratório é classicamente utilizado para melhorar 

o desempenho pulmonar, ao promover a mudança de volumes, capacidades, força e 

picos de fluxo respiratórios. Esta modalidade de exercício pode ainda ser utilizada 

objetivando promover relaxamento, dependendo de como é aplicada (Kisner e Colby, 

2002). O uso do exercício respiratório como relaxamento é particularmente relevante 

no mundo oriental, cujos costumes enfatizam sempre a importância da respiração. Os 

padrões respiratórios utilizados variam levemente entre si, mas é consenso utilizar 

respirações profundas, de maneira lenta. Na Ioga, uma das técnicas mais difundidas, o 

padrão respiratório mais comum envolve incursões profundas e lentas, próximas da 

capacidade vital, acompanhadas de apnéia curta ao final da inspiração e da expiração 

(Villien et al, 2005).

Durante os exercícios respiratórios, os esforços devem concentrar-se na 

musculatura abdominal e diafragmática, a fim de alcançar a máxima capacidade 

pulmonar inspiratória, para depois expirar de maneira lenta e controlada (Halvorson, 

2002). Estudos têm demonstrado os efeitos positivos deste tipo de exercício. No 

trabalho de Ye et al (2004) os exercícios respiratórios melhoraram a qualidade de vida 

de indivíduos submetidos a radioterapia por câncer pulmonar, sem que houvesse 

melhora da função pulmonar. Han et al (2004) encontraram redução nos níveis de 

ansiedade, dispnéia e sintomas relacionados ao sistema nervoso central em indivíduos 
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com asma de causas não fisiológicas. Kozasa (2002) observou que exercícios 

respiratórios da Ioga melhoraram a ansiedade, grau de atenção e agilidade motora de 

fibromiálgicos. Kim e Kim (2005) encontraram melhora da ansiedade de indivíduos 

submetidos a transplante de célula tronco após um programa de exercícios 

respiratórios de relaxamento. Existem ainda evidências suficientes para confirmar a 

eficácia de programas de relaxamento na dor crônica, segundo revisão sistemática de 

Carroll e Seers (1998). 

Outros trabalhos demonstraram ainda que o exercício respiratório atenua as 

respostas autonômicas cardíacas (Sakakibara e Hayano, 1996), além de reduzir a 

atividade neuromuscular, que implica em diminuição no aporte de estímulos 

proprioceptivos ao hipotálamo. Esta redução diminui a ativação do sistema nervoso 

central e, por conseqüência, a excitabilidade do córtex cerebral (Kim e Kim, 2005). 

Assim, o relaxamento decorrente dos exercícios respiratórios envolve tanto aspectos 

fisiológicos quanto psicológicos (Kim e Kim, 2005).

Deste modo, a proposta deste estudo baseia-se na possibilidade de que o 

relaxamento e o aumento da consciência respiratória conferidos pelos exercícios 

respiratórios conduzam a uma melhora fisiológica e psicossomática em indivíduos com 

fibromialgia. Os efeitos dos exercícios são ainda potencializados pelas propriedades 

terapêuticas da água aquecida, que facilitam o relaxamento e reduzem a dor. 

Não foram encontrados estudos envolvendo intervenções semelhantes. Assim, 

este trabalho propõe, como alternativa terapêutica inédita para pacientes com 

fibromialgia, um protocolo de exercícios aquáticos que enfatiza a importância da 

consciência respiratória durante todos os movimentos realizados.
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2. Objetivos

 Determinar a eficácia de um protocolo de exercícios respiratórios aquáticos em 

pacientes com fibromialgia, avaliando os seguintes parâmetros: 

 Dor; 

 Dispnéia; 

 Ansiedade; 

 Qualidade do sono;

 Capacidade funcional e

 Qualidade de vida.
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3. Casuística e método

3.1 Pacientes

Foram selecionadas 40 mulheres com fibromialgia (de acordo com os critérios 

do “American College of Rheumatology”) (Wolfe et al, 1990), após fornecimento do 

Consentimento Informado e adequação aos critérios de inclusão e exclusão. Os 

critérios de exclusão envolviam a presença de outras doenças musculoesqueléticas, 

respiratórias, neurológicas, cardiovasculares, doenças de pele ou hidrofobia referidas 

pelas pacientes ou identificadas pelo médico durante o exame clínico realizado antes 

da inclusão no protocolo. As mulheres que participassem de qualquer outra modalidade 

de exercício físico regular ou estivessem institucionalizadas também seriam excluídas. 

Os critérios de inclusão envolviam apresentar disponibilidade de tempo, meios de 

transporte, aceitação da rotina de treinamento (previsão máxima de 25% de faltas) e 

intenção de completar o tratamento.

3.2 Procedimentos

a. Randomização

Após a avaliação inicial, as 40 voluntárias foram randomizadas em um grupo 

de intervenção (EX, n = 20) ou controle (CT, n = 20). As participantes deram entrada 

seqüencial no estudo. Os números para randomização foram criados a partir de uma 

tabela randômica em um escritório central. Neste local, se criou uma seqüência de 

envelopes selados, opacos e numerados em série, garantindo assim o sigilo. Cada 

envelope continha um cartão, com a inscrição de qual grupo a paciente deveria 

participar. Após os procedimentos de avaliação clínica e questionários auto-

administrados abaixo descritos, a voluntária sorteava um desses envelopes. Esta 

pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
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Trinta e cinco voluntárias, com idades entre 20 e 60 anos (média = 46,06), 

concluíram o estudo. No grupo EX, uma paciente foi excluída devido a problema 

vascular e outra devido a excesso de faltas (mais de quatro faltas num total de 16 

sessões). No grupo CT, uma paciente mudou de município, outra não foi encontrada e 

a terceira referiu falta de tempo para participar da reavaliação. A Figura 1 mostra o 

recrutamento e randomização dos indivíduos.

Figura 1 – Recrutamento e randomização dos indivíduos

b. Intervenções

Ambos os grupos (EX e CT) realizaram atividades recreacionais diferentes de 

exercício, uma vez por semana, durante quatro semanas, como palestras sobre temas 

diversos e jogos sedentários. Esta atitude teve como objetivo controlar o fato de que os 

voluntários do grupo intervenção fossem beneficiados apenas por saírem do ambiente 

domiciliar e estabelecerem novos contatos sociais. Oferecendo estas atividades a 

ambos os grupos, acredita-se que uma eventual diferença que possa ocorrer nos 

parâmetros subjetivos entre os grupos seja decorrente exclusivamente dos exercícios 

propostos.

O grupo EX foi submetido a um programa de exercícios respiratórios aquáticos 

em uma piscina com profundidade de 1,05 m, aquecida a 32 ºC, com duração de uma 

hora, quatro vezes por semana, durante quatro semanas. Foi solicitado aos indivíduos 

que mantivessem seus ombros sempre cobertos pela água, dobrando levemente seus 

joelhos. O programa de exercícios respiratórios aquáticos foi realizado conforme 

descrito na Figura 2. 

40 mulheres

20 Exercícios respiratórios aquáticos (EX) 20 Controle (CT)

3 Excluídos Final 172 Excluídos Final 18
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Figura 2 – Descrição do programa de exercícios respiratórios aquáticos
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Cada sessão era organizada em três partes: I) Aquecimento (5 minutos), II) 

Exercícios de tronco e membros (45 minutos) e III) Relaxamento (10 minutos). O 

protocolo utilizou seis diferentes padrões respiratórios, que variavam em profundidade e 

velocidade. Os exercícios foram realizados utilizando bolas, halteres, bastões, arcos e 

flutuadores, de modo a facilitar os movimentos e não se tornarem repetitivos.

c. Avaliação clínica e questionários auto-administrados

Os indivíduos do grupo EX e CT foram avaliados na visita inicial e ao término

do estudo de acordo com o mesmo protocolo, que incluiu avaliação da dor, número de 

pontos dolorosos (“tender points”), dispnéia, ansiedade, qualidade do sono, qualidade 

de vida e capacidade funcional. A avaliação inicial foi realizada previamente à 

randomização. Na avaliação final, o observador era cego em relação ao procedimento 

ao qual a paciente foi submetida.

A dor e dispnéia foram avaliadas através de escala visual analógica - “Visual 

Analogue Scale” (VAS) (escala que varia de 0-10 cm, no qual 0 = ”sem dor” e “sem 

dispnéia” e 10= “dor ou dispnéia insuportável”) (Anexo I). As escalas foram validadas 

para dor e dispnéia por Langley e Sheppeard (1985) e Brunetto et al (2002), 

respectivamente. A contagem do número de pontos dolorosos foi realizada segundo 

os critérios do “American College of Rheumatology” (1990) (Wolfe et al, 1990), por 

examinador extensivamente treinado. 

A ansiedade foi avaliada pela escala Hamilton - “Hamilton Anxiety Scale” 

(HAS), com escores que variam entre zero e 56 (0= “sem ansiedade” e 56= “pior 

ansiedade”) (Hamilton, 1959) (Anexo II).

A qualidade do sono foi avaliada pelo índice de Pittsburgh - “Pittsburgh Sleep 

Quality Index” (PSQI). Os escores do questionário auto-administrado variam entre zero 

e 21 (0= “melhor qualidade de sono” e 21= “pior qualidade de sono”) (Almondes e 

Araújo, 2003). Escores maiores que cinco indicam qualidade de sono ruim (Osório et 

al, 2006) (Anexo III).

A capacidade funcional foi avaliada através do questionário para avaliação 

funcional da fibromialgia – Questionário sobre o Impacto da Fibromialgia 

(“Fibromyalgia Impact Questionnaire”, FIQ, versão em português validada por Marques 

et al, 2006), com escores que variam entre zero e 100 (100= “pior capacidade 

funcional”). O FIQ, questionário auto-administrado, analisa 10 domínios isoladamente 
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(capacidade funcional, sentiu-se bem, faltas ao trabalho, capacidade de trabalhar, dor, 

fadiga, cansaço matinal, rigidez, ansiedade e depressão), com resultados agrupados 

ainda em um escore total (Anexo IV).

A qualidade de vida foi avaliada através do “Medical Outcome Study 36 – Item 

Short Form” (SF-36, versão em português validada por Ciconelli et al, 1999). Trata-se 

de um questionário genérico também auto-administrado, no qual zero corresponde a 

pior qualidade de vida e 100 a melhor qualidade de vida possível. Compreende oito 

domínios: aspectos físicos, capacidade funcional, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental (Anexo V).

3.3 Análise estatística

Os dados foram analisados através do programa “Stata”, versão 8.0. As 

características clínicas e demográficas foram descritas utilizando a média e desvio 

padrão para medidas contínuas e freqüência e percentuais para variáveis categóricas. 

Os escores pré-tratamento foram inicialmente comparados entre os grupos 

utilizando o teste “t” de Student para amostras pareadas, com o objetivo de assegurar 

a semelhança inicial entre os grupos.

As variáveis foram analisadas antes e depois do tratamento. Para cada uma 

das variáveis no grupo controle ou no grupo submetido ao programa de exercícios a 

diferença pré e pós-intervenção foi analisada com o teste "t” de Student para amostras 

pareadas, com objetivo de avaliar se a diferença média é significativamente diferente 

de zero. A comparação entre os dois grupos também foi realizada através do teste “t”

de Student.

Foi considerado um nível de significância de p = 0,05.
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4. Resultados

Avaliação pré-tratamento

Conforme dados apresentados na Tabela 1, a maioria das mulheres 

participantes era branca, casada e apesar da qualidade de sono ruim (escores entre 

11 e 13, em um máximo de 21) e níveis de ansiedade relativamente altos (escores 

entre 27 e 29, para um máximo de 56), não recebiam nenhuma medicação específica. 

Aproximadamente 25% das participantes faziam uso de antidepressivos. 

Tabela 1 – Características da amostra 

EX (n=20) CT (n=20)

Estado civil Solteira 2 1

Casada 15 11

Viúva 2 0

Divorciada 1 3

Etnia Branca 19 19

Afro-descendentes 1 1

Medicamentos em uso Antidepressivo 5 5

Analgésico 8 6

Antiinflamatórios 7 6

Antidiabético 1 0

Antihipertensivo 2 4

Antigástrico 2 2

Colesterol 2 1

Outros 6 10

Na avaliação inicial, os dois grupos (EX e CT) foram semelhantes, não 

apresentando diferença significativa em nenhum dos parâmetros avaliados (Tabela 2). 

Não houve diferença ainda na idade (EX = 46,61 ± 9,80 e CT = 45,47 ± 8,65, p = 

0,718), peso (EX = 65,22 ± 9,28, CT = 63,94 ± 11,76, p=0,722) ou altura (EX = 1,61 ± 

0,09, CT = 1,60 ± 0,08, p = 0,882). No grupo EX, 72,22% dos indivíduos referiram 

dispnéia avaliada pela VAS; percentual semelhante foi observado no grupo CT 

(70,59%). 
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Tabela 2 – Escores pré-tratamento nos indivíduos dos grupos submetidos a exercícios

(EX) e controle (CT), expressos com médias (desvio padrão).

EX (n=20) CT (n=20) p †

Dor VAS (0-10) 7,50 (2,09) 8,47 (1,59) 0,133

Pontos dolorosos, (0-18) 16,33 (2,50) 16,59 (2,18) 0,750

Dispnéia VAS (0-10) 4,28 (3,12) 3,65 (3,08) 0,552

Ansiedade HAS (0-56) 28,83 (10,15) 27,12 (10,37) 0,624

Qualidade do sono PSQI (0-21) 13,17 (4,00) 11,82 (5,05) 0,388

Capacidade funcional 40,28 (19,74) 44,12 (24,38) 0,611

Aspectos físicos 11,11(19,59) 27,94 (9,31) 0,109

Dor 21,22 (13,66) 29,00 (19,05) 0,173

Estado geral de saúde 50,94 (21,18) 45,94 (19,90) 0,477

Vitalidade 32,50 (21,23) 40,15 (26,85) 0,355

Aspectos sociais 43,75 (26,86) 51,54 (29,57) 0,420

Aspectos emocionais 14,82 (26,13) 25,10 (37,58) 0,352

S
F

-3
6 

(0
-1

00
)

Saúde mental 41,11 (22,03) 39,12 (25,89) 0,807

Escore total 66,40 (15,10) 62,2 (17,1) 0,444

Capacidade funcional 4,79 (1,80) 4,17 (2,04) 0,413

Sentiu-se bem 6,83 (2,62) 6,39 (2,82) 0,636

Faltas ao trabalho 7,86 (2,73) 1,67 (2,35) 0,054

Capacidade de trabalhar 6,84 (1,87) 6,28 (2,31) 0,433

Dor 7,39 (1,93) 7,76 (2,05) 0,585

Fadiga 7,21 (1,91) 6,64 (2,79) 0,483

Cansaço matinal 7,60 (1,95) 6,35 (2,69) 0,124

Rigidez 6,14 (2,30) 5,62 (3,05) 0,571

Ansiedade 6,92 (2,21) 6,40 (3,19) 0,575

F
IQ

 0
-1

0

Depressão 6,12 (2,92) 6,35 (2,80) 0,818

VAS–Visual Analogue Scale; HAS–Hamilton Anxiety Scale; PSQI–Pittsburgh Sleep 
Quality Index; SF-36–Short Form 36-Item Health Survey; FIQ–Fibromyalgia Impact 
Questionnaire. Exceto para o SF-36, quanto maior o escore, pior o estado do 
indivíduo. 
† Teste “t” de Student.
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Como exposto na Tabela 2, a população estudada apresentou altos índices de 

dor, com valores médios acima de 7 (máximo de 10), tanto na avaliação pela VAS (EX 

= 7,50 ± 2,09; CT = 8,47 ± 1,59) quanto pelo FIQ (EX = 7,39 ± 1,93; CT = 7,76 ± 2,05). 

Quanto aos demais domínios do FIQ os escores foram semelhantes nos dois grupos e 

sempre acima de cinco, com exceção da capacidade funcional (ARG = 4,79 ± 1,80; CT 

= 4,17 ± 2,04).

A qualidade do sono esteve severamente prejudicada (PSQI > 5) em ambos os 

grupos, bem como a qualidade de vida. Os domínios aspectos físicos, dor e aspectos

emocionais do questionário de qualidade de vida SF-36 estavam particularmente 

comprometidos, com escores próximos a 20, sendo que o valor zero corresponde ao 

estado “pior possível” (Tabela 2).

Os dados obtidos na avaliação inicial das cinco voluntárias que não 

completaram o estudo (dois do grupo EX e três do grupo CT) não eram diferentes dos 

demais (dados não apresentados).

Comparação entre os grupos

Após a conclusão do programa de exercícios, os indivíduos do grupo EX 

apresentaram uma perda de peso significativa e melhora (acima de 25%) também 

estatisticamente significativa da dor-VAS e dispnéia-VAS (apenas 44,44% dos 

indivíduos do grupo EX continuram a referir dispnéia), bem como na ansiedade-HAS 

(progredindo de níveis de ansiedade moderado-severo a ligeiro-moderado). Em 

relação à qualidade do sono (PSQI), os voluntários no grupo EX atingiram, após o 

tratamento, pontuação inferior à observada em indivíduos com fibromialgia, [mediana 

(IC 25-75%)] 12,0 (10-16)], segundo trabalho de Osório et al (2006). Os indivíduos do 

grupo CT apresentaram apenas um decréscimo de 10% da dor-VAS e não 

apresentaram melhora da dispnéia-VAS (70,59% dos indivíduos continuaram com 

dispnéia), ansiedade-HAS e sono-PSQI (Tabela 3).
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Tabela 3 – Peso, dor, pontos dolorosos, dispnéia, ansiedade e qualidade do sono nos 

grupos submetidos a exercícios (EX) e controle (CT).

Médias (desvio 

padrão) da 

diferença pós-pré 

tratamento

IC 95% Comparação 

intra grupo (pré 

vs. pós-

tratamento)

‡ p

EX (n=18) 

vs.

CT (n=17),

† p

EX 1,40 (0,38) 0,59 – 2,21 0,002*Peso, kg

CT -0,12 (0,17) -0,48 – 0,24 0,496

0,001*

EX 2,83 (0,65) 1,47 – 4,20 0,001*Dor, VAS

(0-10) CT 1,00 (0,46) 0,02 – 1,98 0,046*

0,029*

EX 0,89 (0,82) -0,83 – 2,61 0,291Pontos dolorosos, 

0-18 CT -0,59 (0,33) -1,29 – 0,12 0,096

0,110

EX 2,56 (0,71) 1,06 – 4,05 0,002*Dispnéia VAS, 0-10

CT 0,29 (0,79) -1,38 – 1,97 0,714

0,040*

EX 8,00 (2,01) 3,76 – 12,24 0,001*Ansiedade HAS, 0-

56 CT -1,00 (1,21) -5,68 – 3,68 0,657

0,005*

EX 3,22 (1,15) 0,81 – 5,64 0,012*Qualidade do sono 

PSQI, 0-21 CT -2,06 (1,28) -4,77 – 0,65 0,127

0,004*

VAS–Visual Analogue Scale; HAS–Hamilton Anxiety Scale; PSQI–Pittsburgh Sleep 
Quality Index. Escores positivos indicam melhora, para todos os questionários.
*Diferença estatisticamente significativa p < 0,05
‡ Teste “t” pareado
† Teste “t” de Student

O programa de exercícios respiratórios do grupo EX foi associado a uma 

melhora significativa no escore total (redução de 20%, p < 0,001) e em sete outros 

domínios do FIQ (Tabela 4), quando comparados os escores pré e pós-tratamento. 

Por outro lado, os pacientes do grupo CT não apresentaram qualquer melhora no 

escore total ou em qualquer domínio do FIQ. "Faltas ao trabalho", "fadiga" e "cansaço 

matinal" foram os itens que apresentaram redução significativa quando os dois grupos 

foram comparados. 
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Tabela 4 – Capacidade funcional (FIQ) nos grupos submetidos a exercícios (EX) e 

controle (CT).

Médias (desvio 

padrão) da 

diferença pós-pré 

tratamento

IC 95% Comparação intra 

grupo (pré vs. pós-

tratamento)

‡ p

EX (n=18) vs.

CT (n=17),

† p

EX 20,8 (4,60) 11,0 – 30,6 0,001*Escore total

CT 3,00 (5,80) -6,60 – 7,20 0,933

0,050*

EX 0,27 (0,50) -0,78 – 1,33 0,592Capacidade 

funcional CT -0,53 (0,40) -1,38 – 0,32 0,205

0,697

EX 2,70 (0,67) 1,28 – 4,12 0,001*Sentiu-se 

bem CT 0,25 (1,07) -2,01 – 2,51 0,816

0,139

EX 1,35 (0,69) -0,10 – 2,80 0,066Faltas ao 

trabalho CT -0,22 (0,19) -0,17 – 0,62 0,249

0,036*

EX 1,76 (0,60) 0,47 – 3,03 0,001*Capacidade 

de trabalhar CT -0,06 (0,72) -1,58 – 1,46 0,936

0,185

EX 2,28 (0,68) 0,86 – 3,71 0,004*Dor

CT 0,26 (0,44) -0,68 – 1,20 0,568

0,079

EX 2,77 (0,75) 1,19 – 4,35 0,002*Fadiga

CT -0,26 (0,35) -1,01 – 0,48 0,463

0,013*

EX 3,08 (0,71) 1,58 – 4,57 0,001*Cansaço 

matinal CT -0,41 (0,52) -1,51 – 0,70 0,448

0,007*

EX 1,31 (0,71) -0,20 – 2,82 0,084Rigidez

CT 0,21 (0,64) -1,14 – 1,57 0,745

0,476

EX 1,71 (0,53) 0,59 – 2,83 0,005*Ansiedade

CT -0,79 (0,72) -2,32 – 0,74 0,288

0,052

EX 2,11 (0,86) 0,29 – 3,92 0,026*Depressão

CT 0,08 (0,36) -0,68 – 0,85 0,823

0,159

FIQ – Fibromyalgia Impact Questionnaire (0-10, escores positivos indicam melhora dos 
parâmetros do FIQ).
*Diferença estatisticamente significativa p < 0,05
‡ Teste “t” pareado
† Teste “t” de Student.
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Na Tabela 5 é possível observar os escores do questionário SF-36, com 

melhora significativa (≥ 20%) no grupo EX em cinco (aspectos físicos, dor, vitalidade, 

aspectos sociais e emocionais) dos oito domínios, quando comparados ao grupo CT. 

Quando se analisa os resultados pré e pós-tratamento do grupo EX, verifica-se 

melhora em mais outros dois domínios: capacidade funcional e saúde mental. O grupo 

CT apresentou piora nos aspectos físicos, sociais e emocionais.

Tabela 5 – Qualidade de vida (SF-36) nos grupos submetidos a exercícios (EX) e 

controle (CT).

Médias (desvio 

padrão) da diferença 

pós-pré tratamento

IC 95% Comparação intra 

grupo (pré vs. pós-

tratamento)

‡ p

EX (n=18) 

vs.

CT (n=17),

† p

EX -12,22 (5,16) -23,12 – -1,33 0,030*Capacidade 

funcional CT -2,94 (5,04) -13,62 – 7,74 0,568

0,208

EX -29,17 (9,95) -50,16 – -8,17 0,009*Aspectos

físicos CT 20,59 (7,80) 4,06 – 37,12 0,018*

0,001*

EX -23,11 (4,47) -32,54 – -13,68 0,001*Dor

CT 2,00 (3,23) -4,84 – 8,84 0,544

0,001*

EX -4,33 (5,18) -15,27 – 6,61 0,415Estado geral 

de saúde CT -6,53 (4,90) -16,91 – 3,85 0,201

0,761

EX -20,00 (5,73) -32,09 – -7,91 0,003*Vitalidade

CT 2,50 (5,62) -9,42 – 14,42 0,662

0,001*

EX -21,53 (7,62) -37,60 – 5,46 0,012*Aspectos

sociais CT 11,84 (5,30) 0,60 – 23,08 0,040*

0,009*

EX -29,63 (8,89) -48,39 – -10,87 0,004*Aspectos

emocionais CT 17,26 (7,77) 0,78 – 33,73 0,041*

0,001*

EX -18,44 (5,57) -30,21 – -6,68 0,004*Saúde mental

CT -8,18 (5,24) -19,28 – 2,92 0,138

0,190

SF-36 – Short Form 36-Item Health Survey (0-100, escores negativos indicam melhora 
dos domínios do SF-36)
*Diferença estatisticamente significativa p < 0,05
‡ Teste “t” pareado
† Teste "t" de Student.
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5. Discussão

Os resultados encontrados demonstraram melhora da dor, dispnéia, 

ansiedade, qualidade do sono, capacidade funcional e qualidade de vida (nos 

aspectos físicos, sociais e emocionais, bem como vitalidade e dor) dos indivíduos 

tratados. Até o momento não existem outros estudos que utilizem exercícios 

respiratórios aquáticos no tratamento de indivíduos com fibromialgia.

Diversas modalidades terapêuticas não-farmacológicas têm sido propostas 

para o tratamento da fibromialgia com resultados variáveis, incluindo alongamento e 

exercícios aeróbicos (Jones et al, 2006; Assis et al, 2006), fisioterapia, acupuntura, 

massagem e terapias cognitivo-comportamentais (Mease, 2005).

Este estudo propõe um programa de exercícios respiratórios aquáticos, 

acrescido dos efeitos terapêuticos da água aquecida (Curkovic et al, 1993; Dönmez et 

al, 2005). Os benefícios da imersão em água com temperatura elevada em indivíduos 

com fibromialgia foram demonstrados em seis ensaios clínicos. Nestes trabalhos, os 

efeitos positivos observados ocorreram apenas com a imersão simples, sem a 

realização de qualquer modalidade de exercícios (Eksioglu et al, 2007; Ardiç et al, 

2007; Dönmez et al, 2005; Evcik et al, 2002; Neumann et al, 2001; Buskila et al, 2001).

Os exercícios respiratórios têm ainda comprovada eficácia em promover bem-

estar e relaxamento (Kaushik et al, 2006; Kim e Kim, 2005; Meles et al, 2004). 

Algumas das modalidades respiratórias utilizadas nesta pesquisas foram inspiradas na 

técnica respiratória da Ioga, que apresenta efeitos fisiológicos como redução da 

freqüência cardíaca de repouso (Pal et al, 2004), freqüência respiratória (Villien et al, 

2005) e consumo de oxigênio (Raju et al, 1994).

O programa terapêutico utilizado neste trabalho é inédito. Todos os exercícios 

foram realizados com supervisão e individualizados de acordo com o ritmo de cada 

voluntário. Tendo em vista as dificuldades de se controlar pesquisas envolvendo 

exercícios, foi incluído um grupo controle. Além disso, os efeitos do tratamento 

proposto foram avaliados não só pela escala análogo-visual de dor (VAS) e pela 

contagem do número de pontos dolorosos, mas também por quatro diferentes 

questionários (Marques et al, 2006; Ciconelli et al, 1999; Hamilton, 1959; Almondes e 

Araújo, 2003) comumente utilizados em indivíduos com fibromialgia (Mease, 2005). 

Esta pesquisa avaliou mais do que aspectos específicos da doença (FIQ –

“Fibromyalgia Impact Questionnaire”) e qualidade de vida em geral (SF-36), incluindo o 
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estudo de alguns sintomas associados, como qualidade do sono (“Pittsburgh Sleep 

Quality Index” - PSQI), ansiedade (“Hamilton Anxiety Scale” - HAS) e dispnéia (VAS).

A melhora observada da dor revela alguns aspectos importantes. Os indivíduos 

do grupo EX apresentaram uma redução significativa na percepção da dor, avaliada 

pela escala VAS e no domínio “dor” dos questionários SF-36 e FIQ. Entretanto, não foi 

detectada melhora na contagem do número de pontos dolorosos. É importante 

ressaltar que essa contagem só permite uma resposta dicotômica. Portanto, se o 

voluntário tem um ponto específico que dói "muito" e depois da intervenção dói "um 

pouco", o resultado do teste será o mesmo, não sendo alterado o total de pontos 

dolorosos. Um estudo recente (Zucker et al, 2006) salientou que a contagem do 

número de pontos dolorosos é útil como uma ferramenta diagnóstica, mas não é 

adequada como escore quantitativo, por fornecer apenas respostas dicotômicas. 

Deste modo, o trabalho realizado, concordando com outros estudos epidemiológicos 

previamente publicados (Goldenberg et al, 1996; Wolfe, 1998; Montgomery et al, 

1994), também lança dúvidas sobre a utilidade da contagem de pontos como uma 

medida válida para mensurar a eficácia de tratamentos em indivíduos com 

fibromialgia. Cabe ainda ressaltar que o grupo controle apresentou uma redução 

modesta na dor (VAS), de cerca de 10%, que não foi confirmada pelos outros 

instrumentos de análise de dor (questionários SF-36 e FIQ).

Em relação à dispnéia, sabe-se que esse sintoma tem uma fisiopatologia 

complexa e pode estar relacionado à ansiedade ou depressão. Apesar de nem sempre 

estar presente em indivíduos com fibromialgia, 52% dos 200 brasileiros com 

fibromialgia avaliados por Helfenstein e Feldman (2002) relataram algum grau de 

dispnéia. Nessa pesquisa, 25 dos 35 indivíduos (71,43%) que concluíram o estudo 

referiram dispnéia na avaliação inicial. Após o tratamento, a presença e intensidade 

deste sintoma diminuiu apenas no grupo EX.

Uma melhora significativa na ansiedade foi observada no grupo tratado (EX) 

quando avaliada por um instrumento específico (HAS, p = 0,005) e uma forte 

tendência de melhora foi observada pela análise dos escores do FIQ (p = 0,052). 

Acredita-se que tal melhora seja decorrente dos efeitos benéficos da água aquecida 

(Oda et al, 1999) e do relaxamento promovido pelos exercícios respiratórios (Han et al, 

2004; Kim e Kim, 2005), descritos anteriormente. 

Os distúrbios de sono constituem uma das principais características da 

fibromialgia, sendo observados na quase totalidade dos indivíduos. Muitos sintomas 
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desta patologia, como dor, fadiga e rigidez matinal, podem estar relacionados a estes 

distúrbios. Assim, a melhora da qualidade do sono observada nos indivíduos do grupo 

EX teria conseqüências práticas em suas atividades diárias e pode ser, ao menos em 

parte, atribuída aos efeitos dos exercícios respiratórios. Khalsa (2004) verificou os 

efeitos da Ioga (enfatizando meditação e exercícios respiratórios) na qualidade do 

sono de indivíduos saudáveis. O autor encontrou melhora em vários parâmetros do 

sono, incluindo eficiência e tempo total de sono. A utilização de exercícios respiratórios 

objetivando relaxamento é uma importante vantagem do protocolo utilizado neste 

trabalho. Em favor desta modalidade de intervenção, observa-se que a qualidade do 

sono não sofreu melhora nos três estudos que utilizaram apenas exercícios aquáticos 

isoladamente em indivíduos com fibromialgia (Jentoft et al, 2001; Mannerkorpi et al, 

2000; Cedraschi et al, 2004).

Ao se analisar a melhora da capacidade funcional (avaliada através dos 

escores do questionário FIQ), observou-se um importante resultado clínico. A redução 

ocorrida no número de faltas no trabalho (p = 0,036) é relevante e diverge dos 

resultados de todos os estudos que analisaram os efeitos de exercícios aquáticos em 

fibromiálgicos (Mannerkorpi et al, 2000; Jentoft et al, 2001; Cedraschi et al, 2004; 

Assis et al, 2006). Acredita-se que uma melhor qualidade de sono exerce importante 

papel na redução das faltas ao trabalho, da fadiga e da rigidez matinal. Também deve 

ser enfatizada a melhora encontrada nos escores do questionário SF-36, em cinco de 

oito domínios (aspectos físicos, dor, vitalidade, aspectos sociais e aspectos

emocionais). Se considerarmos os resultados pré e pós-tratamento no grupo EX, 

apenas o domínio “saúde geral” não apresentou melhora significativa, que também 

não foi observada em outros estudos envolvendo exercícios aquáticos (Mannerkorpi et 

al, 2000; Vitorino et al, 2006; Cedraschi et al, 2004; Assis et al, 2006).

Este programa de exercícios respiratórios aquáticos foi aplicado por apenas 

quatro semanas e demonstrou um amplo espectro de efeitos benéficos. Estudos 

envolvendo imersão em água aquecida são, em sua maioria, de curta duração. Os 

trabalhos que avaliaram indivíduos com fibromialgia utilizaram períodos de três 

semanas a 10 dias. Dos oito estudos que utilizaram imersão em água aquecida 

(Eksioglu et al, 2007; Ardiç et al, 2007; Dönmez et al, 2005; Sukenik et al, 2001; Evcik 

et al, 2002; Neumann et al, 2001; Zijlstra et al, 2005; Buskila et al, 2001), quatro 

revelaram melhora da pontuação total do FIQ, dois melhoraram a qualidade do sono, 

dois a fadiga, dois a ansiedade e cinco a depressão. Neumann et al (2001) também 
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constatou melhora em cinco domínios do questionário SF-36: aspectos físicos, 

aspectos sociais, dor, saúde mental e vitalidade, após 10 dias de tratamento. 

Obviamente, outros fatores como interação social e mudanças no ambiente de 

convívio podem ser responsáveis por estas alterações positivas. Em nosso estudo, os 

efeitos do relaxamento induzido pela técnica respiratória da Ioga não podem ser 

negligenciados. Essa técnica é recomendada para o tratamento da depressão (Brown 

e Gerbarg, 2005), ansiedade (Brown e Gerbarg, 2005; Kozasa, 2002; Manocha et al, 

2002) e estresse (Brown e Gerbarg, 2005; Pal et al, 2004; Wood, 1993). Além disso, 

melhora a saúde física e mental (Pal et al, 2004; Wood, 1993), aumenta o entusiasmo, 

sensação de alerta (Wood, 1993) e grau de atenção (Kozasa, 2002). O "pranayama" 

também é responsável por efeitos fisiológicos como a redução da freqüência cardíaca 

de repouso (Pal et al, 2004), da freqüência respiratória (Villien et al, 2005), do 

consumo de oxigênio (Raju et al, 1994) e do número e intensidade de palpitações em 

indivíduos com arritmias benignas (Ravindra et al, 2006). Diversas técnicas 

respiratórias utilizadas nesta investigação baseiam-se nos princípios da Ioga 

(penúltima e última respirações da parte B, Figura 2), sendo provavelmente 

responsável por parte dos resultados observados nesta pesquisa.

Não se pode excluir a possibilidade de que a interação entre os terapeutas e os 

indivíduos tratados durante o período de atendimento possa ter influenciado alguns 

dos resultados. As limitações de se utilizar um grupo controle sedentário também não 

são ignoradas pelos autores. Entretanto, devido à alta freqüência semanal da 

aplicação do programa de exercício, que utilizava toda a piscina, não foi possível 

realizar simultaneamente um programa de atividades aquáticas recreativas no grupo 

controle. Estas atividades serão certamente abordadas e incentivadas em protocolos 

futuros. 

A ausência de reavaliações semanais após o término do tratamento é uma 

grande lacuna do presente estudo. A reavaliação permitiria que se mensurasse a 

durabilidade dos resultados encontrados. Entretanto, trata-se do primeiro estudo 

envolvendo esta técnica, enfatizando padrões respiratórios e consciência respiratória. 

Uma vez estabelecida a sua eficácia, novos estudos podem ser desenvolvidos no 

sentido de se definir a melhor relação entre duração e freqüência, bem como o tempo 

de persistência dos efeitos. Será possível também determinar se os exercícios 

respiratórios são mais úteis no início do tratamento ou se devem ser realizados 

concomitantemente a um outro programa, com o objetivo de preparar o indivíduo com 
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fibromialgia para alongamentos ou exercícios aeróbios mais extenuantes, melhorando, 

deste modo, a aderência ao tratamento e conduzindo a resultados clinicamente mais 

significativos e persistentes.
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6. Conclusões

Os resultados desta pesquisa mostram que um protocolo de exercícios 

respiratórios aquáticos, que enfatize a importância da respiração e a consciência 

respiratória durante os exercícios, melhora a dor, dispnéia, ansiedade e qualidade do 

sono de mulheres com fibromialgia. 

Incrementa também a qualidade de vida, nos aspectos físicos, sociais e 

emocionais, dor e vitalidade de mulheres com fibromialgia. É responsável ainda por 

melhora na capacidade funcional, pela redução do número de faltas ao trabalho, da 

fadiga e do cansaço matinal.

Embora mais estudos sejam necessários, nossos resultados sugerem que os 

exercícios respiratórios aquáticos podem tornar-se uma ferramenta útil no manejo de 

pacientes com fibromialgia.
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7. Anexos
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Anexo I – Protocolo de Avaliação Geral

Data:
Identificação

�         Nome:
�         Idade:              Data de Nascimento:             Sexo:                    Raça:
�         Estado civil:                                                  Ocupação:
�         Endereço:                                                                                Telefone:

VAS – Escala visual analógica – Dor 

______________________________________________

0                10

VAS – Escala visual analógica – Dispnéia

______________________________________________

0                10

Anamnese. Queixas:
(   ) Distúrbios no sono

(   ) Fadiga
(   ) Dismenorréia (cólica 
menstrual)
(   ) Membranas mucosas secas
(   )Intolerância ao exercício
(   ) Distúrbios do intestino
(   ) Cefaléia
(   ) Perda cognitiva 
(esquecimento, cansaço mental) 
(   ) Parestesia
(   ) Sensação de frieza em 
extremidades
(   ) edema

(   )  peso
(   )  peso
(   ) estresse
(   ) hiperventilação (FR)
(   ) sensação de edema
(   ) irritabilidade
(   ) náuseas
(   ) cãibras
(   ) parestesia 
(   ) vertigens
(   ) rigidez
(   ) dor torácica
(   ) dispnéia

outros_____________
Medicamentos em uso/dose

Exame músculo-esquelético (idem mapa dos pontos)
         (   )1 (   )2  (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 (   )7 (   )8 (   )9(   )10

(   )11 (   )12 (   )13 (   )14 (   )15 (   )16 (   )17 (   )18
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Anexo II – Hamilton Anxiety Scale (HAS)

Escores: 0= 
ausência;

1= 
intensidade 
ligeira;

2= 
intensidade 
média;

3= 
intensidade 
forte;

4= intensidade 
máxima 
(incapacitante)

HUMOR ANSIOSO-inquietude, temor do pior, apreensão quanto ao futuro ou 
presente, irritabilidade:

0 1 23 4

TENSÃO - sensação de tensão, fatigabilidade, tremores, choro fácil, 
incapacidade de relaxar, agitação, reações de sobressalto: 

0 1 23 4

MEDO - de escuro, de desconhecidos, de multidão, de ser abandonado, de 
animais grandes, de trânsito: 

0 1 23 4

INSÔNIA – dificuldade de adormecer, sonhos penosos, sono interrompido, 
sono insatisfatório, fadiga ao acordar, pesadelos, terrores noturnos: 

0 1 23 4

DIFICULDADES INTELECTUAIS - dificuldade de concentração, distúrbios de 
memória; 

0 1 23 4

HUMOR DEPRESSIVO - perda de interesse, humor variável, indiferença às 
atividades de rotina, despertar precoce, depressão; 

0 1 23 4

SINTOMAS SOMÁTICOS GERAIS (MUSCULARES) - dores e lassidão 
muscular, rigidez muscular, mioclonias, ranger de dentes, voz insegura: 

0 1 23 4

SINTOMAS SOMÁTICOS GERAIS (SENSORIAIS) - visão turva, ondas de 
calor ou frio, sensação de fraqueza, sensação de picada, zumbidos: 

0 1 23 4

SINTOMAS CARDIOVASCULARES - taquicardia, palpitações, dores pré-
cordiais, batidas, pulsações arteriais, sensação de desmaio: 

0 1 23 4

SINTOMAS RESPIRATÓRIOS -sensação de opressão, dispnéia, constrição 
torácica, suspiro, bolo faríngeo: 

0 1 23 4

SINTOMAS GASTROINTESTINAIS - dificuldade de engolir, aerofagia, 
dispepsia, dor pré ou pós-prandial, queimações, empanzinamento, náuseas, 
vômitos, cólicas diarréias, constipação, perda de peso: 

0 1 23 4

SINTOMAS GÊNITO-URINÁRIOS - micções freqüentes, urgência de micção, 
frigidez amenorréia, ejaculação precoce, ausência de ereção, impotência: 

0 1 23 4

SINTOMAS DO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO - secura na boca, 
ruborização, palidez, tendência à sudação, vertigens, cefaléia de tensão: 

0 1 23 4

COMPORTAMENTO NA ENTREVISTA - Geral: tenso, pouco à vontade, 
agitação das mãos, dos dedos tiques, inquietação, respiração suspirosa. 
Fisiológico: eructações, taquicardia em repouso, ritmo respiratório > 20 rpm: 

0 1 23 4

TOTAL:

Pontuação do “Hamilton Anxiety Scale”

A pontuação do questionário é obtida pela soma direta dos escores referidos 

pelo paciente em cada subitem.
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Anexo III – Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)

1) Durante o mês passado, à que horas você foi deitar à noite na maioria das vezes?
HORÁRIO DE DEITAR: _____________

2) Durante o mês passado, quanto tempo (em minuto) você demorou para pegar no sono, 
na maioria das vezes?
QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO: _____________

3) Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das vezes?
HORÁRIO DE ACORDAR:________________

4) Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode ser 
diferente do número de horas que você ficou na cama)
HORAS DE SONO POR NOITE: _______________

Para cada uma das questões seguinte escolha uma única resposta, que você ache mais 
correta. Por favor, responda a todas as questões.

5) Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por causa de:
 a) Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono
(   )nenhuma vez (   )menos de uma vez por semana
(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais

b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo
(   )nenhuma vez (   )menos de uma vez por semana
(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais

c) Levantar-se para ir ao banheiro
(   )nenhuma vez (   )menos de uma vez por semana
(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais

d) Ter dificuldade para respirar
(   )nenhuma vez (   )menos de uma vez por semana
(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais

e) Tossir ou roncar muito alto
(   )nenhuma vez (   )menos de uma vez por semana
(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais

f) Sentir muito frio
(   )nenhuma vez (   )menos de uma vez por semana
(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais

g) Sentir muito calor
(   )nenhuma vez (   )menos de uma vez por semana
(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais

h)Ter sonhos ruins ou pesadelos
(   )nenhuma vez (   )menos de uma vez por semana
(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais
i) Sentir dores
(   )nenhuma vez (   )menos de uma vez por semana
(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais
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j)Outra razão, por favor, descreva:

Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o mês passado?
(   )nenhuma vez (   )menos de uma vez por semana
(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais

6) Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono?
(   )Muito boa (   )ruim
(   )Boa (   )muito ruim

7) Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo médico, 
ou indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por sua conta?
(   )nenhuma vez (   )menos de uma vez por semana
(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais
Qual(is)?

8) Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado enquanto estava 
dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividade social, 
quantas vezes isso aconteceu?
(   )nenhuma vez (   )menos de uma vez por semana
(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais

9) Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para realizar 
suas atividades diárias?
(   )Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo
(   )indisposição e falta de entusiasmo pequenas
(   )Indisposição e falta de entusiasmo moderadas
(   ) muita indisposição e falta de entusiasmo
Comentários do entrevistado (se houver):

10) Você cochila? (   ) Não (   ) Sim 
Comentário do entrevistado (se houver):

Caso Sim –Você cochila intencionalmente, ou seja, pôr que quer?
(   ) Não (   ) Sim
Comentários do entrevistado (se houver):

Para você, cochilar é
(   )Um prazer (   )Uma necessidade (   )Outro – qual?
Comentários do entrevistado (se houver):
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Pontuação do “Pittsburgh Sleep Quality Index”

A soma dos escores de todos os componentes dá o escore total do PSQI.

Componente 1: Qualidade subjetiva do sono:

Examine a questão 6 e atribua a pontuação da seguinte maneira:

         Resposta                               Pontuação

Muito boa 0
Boa 1
Ruim 2
Muito ruim 3

Componente 2: Latência do sono:

1. Examine a questão 2 e atribua a pontuação de a seguinte maneira:
<ou = 15 minutos 0
16-30 minutos 1
31-60 minutos 2
> 60 minutos 3

2. Examine a questão 5 a e atribua a pontuação da seguinte maneira:
Nenhuma vez 0
Menos de 1 vez/semana 1
1 a 2 vezes/semana 2
3 vezes ou mais/semana 3

3. Some a pontuação da questão 2 e 5 a

4. Atribua a pontuação do componente 2 da seguinte maneira
0 0
1-2 1
3-4 2
5-6 3

Componente 3: Duração do sono:

1. Examine questão 4 e atribua a pontuação da seguinte maneira:

>7 horas 0
6-7horas 1
5-6 horas 2
<5 horas 3

Componente 4: Eficiência habitual do sono:

1. Examine a questão 2 e atribua a pontuação da seguinte maneira:

 Escreva o número de horas dormidas (questão 4)

 Calcule o número de horas no leito:

{horário de levantar (questão 3) – horário de deitar (questão 1)}

  Calcule a eficiência do sono:

{nº de horas dormidas/nº de horas no leito} x  100 = eficiência do sono(%)
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 Atribua a pontuação do componente 4 da seguinte maneira:

        Eficiência do sono (%)                   Pontuação
>85% 0
75-84% 1
65-74% 2
<65% 3

Componente 5: Distúrbios do sono:

1. Examine as questões de 5b a 5j e atribua a pontuação para cada questão da 

seguinte maneira:

Nenhuma vez 0
Menos de 1 vez/sem 1
1 a 2 vezes/semana 2
3 vezes/sem ou mais 3

2. Some a pontuação de 5b a 5j

3. Atribua a pontuação do componente 5 da seguinte forma

Soma de 5b a 5j                    Pontuação
0 0
1-9 1
10-18 2
19-27 3

Componente 6: Uso de medicação para dormir:

1. Examine a questão 7 e atribua a pontuação da seguinte maneira:
Nenhuma vez 0
Menos de 1 vez/sem 1
1 a 2 vezes/semana 2
3 vezes/sem ou mais 3

Componente 7: Disfunção durante o dia:

1. Examine a questão 8 e atribua a pontuação da seguinte maneira:
Nenhuma vez 0
Menos de 1 vez/sem 1
1 a 2 vezes/semana 2
3 vezes/sem ou mais 3

2. Examine a questão 9 e atribua a pontuação da seguinte maneira:
Nenhuma 0
Pequena 1
Moderada 2
Muita 3

3. Some a pontuação das questões 8 e 9
4. Atribua a pontuação do componente 7 da seguinte maneira:  
0 0
1-2 1
3-4 2
5-6 3
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Anexo IV – Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ)

1. Com que frequência você 
consegue:

Sempre Quase 
Sempre

De vez em 
quando

Nunca

a) Fazer compras 0 1 2 3
b) Lavar roupa 0 1 2 3
c) Cozinhar 0 1 2 3
d) Lavar louça 0 1 2 3
e) Limpar a casa (varrer, passar 
pano etc.)

0 1 2 3

f) Arrumar a cama 0 1 2 3
g) Andar vários quarteirões 0 1 2 3
h) Visitar parentes ou amigos 0 1 2 3
i) Cuidar do quintal ou jardim 0 1 2 3
j) Dirigir carro ou andar de ônibus 0 1 2 3

2. Nos últimos sete dias, em quantos dias você se sentiu bem?
0       1        2        3         4        5        6        7

3. Por causa da fibromialgia, quantos dias você faltou ao trabalho (ou deixou de trabalhar, se 
você trabalha em casa)?
0       1        2        3         4        5        6        7

4. Quanto a fibromialgia interferiu na capacidade de fazer seu serviço?
_________________________________________________
Não interferiu Atrapalhou muito

5. Quanta dor você sentiu?
_________________________________________________
Nenhuma                                                                         Muita dor

6. Você sentiu cansaço?
_________________________________________________
Não                                                                                 Sim, muito
7. Como você se sentiu ao se levantar de manhã?
_________________________________________________
Descansado                                                          Muito cansado/a
8. Você sentiu rigidez (ou o corpo travado)?
_________________________________________________
Não                                                                                 Sim, muita
9. Você se sentiu nervoso/a ou ansioso/a? 
_________________________________________________
Não, nem um pouco                         Sim, muito
10. Você se sentiu deprimido/a ou desanimado/a?
_________________________________________________
Não, nem um pouco                                                       Sim, muito
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Pontuação do “Fibromyalgia Impact Questionnaire”

O FIQ é composto de 10 questões. A primeira questão avalia a função física. 

São 11 questões pontuadas pela escala de Likert, que envolve valores de 0 (sempre) 

a 3 (nunca). O número de itens respondidos pode não ser o total, visto que algumas 

atividades necessariamente não são desempenhadas por todos. Assim, soma-se 

todos os escores e divide-se pelo número de questões respondidas, o que resultará 

num valor entre 0 e 3. Este valor será multiplicado por 3,33, com o objetivo de gerar 

um valor entre 0 e 10.

O item dois trata do número de dias em que o paciente se sentiu bem. Seu 

escore gera valores invertidos (0=7, 1=6...7=0), entre 0 e 7. Este valor será 

multiplicado por 1,43, com o objetivo de gerar um valor entre 0 e 10.

O item três indica dia sem trabalhar, também gerando valores entre 0 e 7. Este 

valor será multiplicado por 1,43, com o objetivo de gerar um valor entre 0 e 10.

Os outros sete itens incluem escalas análogo-numéricas de 0 a 10, gerando 

valores diretos. Se alguma das questões não for respondida, será realizada a média 

aritmética das demais questões, com o objetivo de gerar um escore entre 0 e 100

(escore total).
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Anexo V – Medical Outcome Study 36 – Item Short Form (SF-36)

1. Em geral, você diria que sua saúde é: (circule uma)

Excelente 1
Muito boa 2
Boa 3
Ruim 4
Muito ruim 5

2. Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora? (circule 

uma)

Muito melhor agora do que a um ano atrás 1
Um pouco melhor agora do que a um ano atrás 2
Quase a mesma de um ano atrás 3
Um pouco pior agora do que há um ano atrás 4
Muito pior agora do que há um ano atrás 5

3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 

comum. Devido a sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso, 

quanto? (circule um número em cada linha)

Atividades Sim.
Dificulta
muito

Sim. Dificulta 
um pouco

Não. Não 
dificulta de modo 

algum
a. Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, 
tais como correr, levantar objetos  pesados, 
participar de esportes.

1 2 3

b. Atividades moderadas, tais como mover uma 
mesa, passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a 
casa.

1 2 3

c. Levantar ou carregar mantimentos. 1 2 3
d. Subir vários lances de escada 1 2 3
e. Subir um lance de escada 1 2 3
f. Curva-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3
g. Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3
h. Andar vários quarteirões 1 2 3
i. Andar um quarteirão 1 2 3
j. Tomar banho ou vestir-se 1 2 3

4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas como o seu 

trabalho ou com alguma atividade diária regular, como conseqüência de sua saúde física?

(circule uma em cada linha)

Sim Não
a. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 
outras atividades?

1 2

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2
c. Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades? 1 2
d. Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p.ex.: necessitou de 
um esforço extra)?

1 2
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5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu 

trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional 

(como sentir-se deprimido ou ansioso)? (circule uma em cada linha)

Sim Não
a. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 
outras atividades?

1 2

b. Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2
c. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto cuidado como 
geralmente faz?

1 2

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, vizinhos, amigos ou em 

grupo? (circule uma)

De forma nenhuma 1
Ligeiramente 2
Moderadamente 3
Bastante 4
Extremamente 5

7 Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? (circule uma)

Nenhuma 1
Muito leve 2
Leve 3
Moderada 4
Grave 5
Muito grave 6

8 Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu trabalho normal (incluindo, 

tanto o trabalho fora de casa quanto o dentro de casa)? (circule uma)

De maneira alguma 1
Um pouco 2
Moderadamente 3
Bastante 4
Extremamente 5

9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se 

aproxime da maneira como você se sente. Em relação as últimas 4 semanas (circule um 

número em cada linha)

Todo 
tempo

A maior 
parte do 
tempo

Uma boa 
parte do 
tempo

Alguma 
parte do 
tempo

Uma 
pequena 
parte do 
tempo

Nunca

a. Quanto tempo você tem 
se sentido cheio de vigor, 
cheio de vontade, cheio de 
forças?

1 2 3 4 5 6

b. Quanto tempo você tem 
se sentido uma pessoa 
muito nervosa?

1 2 3 4 5 6
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c. Quanto tempo você tem 
se sentido tão deprimido 
que nada pode animá-lo?

1 2 3 4 5 6

d. Quanto tempo você tem 
se sentido calmo ou 
tranqüilo?

1 2 3 4 5 6

e. Quanto tempo você tem 
se sentido com muita 
energia?

1 2 3 4 5 6

f. Quanto tempo você tem 
se sentido desanimado e 
abatido?

1 2 3 4 5 6

g. Quanto tempo você tem 
se sentido esgotado?

1 2 3 4 5 6

h. Quanto tempo você tem 
se sentido uma pessoa 
feliz?

1 2 3 4 5 6

i. Quanto tempo você tem 
se sentido cansado?

1 2 3 4 5 6

10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com a as suas  atividades sociais (como visitar amigos, parentes etc.)?

(circule uma)

Todo o tempo 1
A maior parte do tempo 2
Alguma parte do tempo 3
Uma pequena parte do tempo 4
Nenhuma parte do tempo 5

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? (circule um número 

em cada linha)

Definitiva-
mente 

verdadeiro

A maioria das 
vezes 

verdadeiro

Não 
sei

A maioria 
das vezes 

falsa

Definitivamente 
falsa

a. Eu costumo adoecer 
um pouco mais 
facilmente que as outras 
pessoas.

1 2 3 4 5

b. Eu sou tão saudável 
quanto qualquer pessoa 
que eu conheço.

1 2 3 4 5

c. Eu acho que a minha 
saúde vai piorar.

1 2 3 4 5

d. Minha saúde é 
excelente.

1 2 3 4 5
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Pontuação do “Medical Outcome Study 36 – Item Short Form”

Inicialmente, converter os resultados assinalados pelo entrevistado utilizando a 

tabela abaixo.

Questão Pontuação
01 1=5,0     2= 4,4    3=3,4     4=2,0     5=1,0
02 Soma normal
03 Soma normal
04 Soma normal
05 Soma normal
06 1=5;     2=4;       3=3;       4=2;       5=1
07 1=6;     2=5,4;    3=4,2;    4=3,1;    5=2,2    6=1,0
08 Se 8=1 e 7=1          =====6

Se 8=1 e 7=2 a 6    =====5
Se 8=2 e 7=2 a 6    =====4
Se 8=3 e 7=2 a 6    =====3
Se 8=4 e 7=2 a 6    =====2
Se 8=5 e 7=2 a 6    =====1
Se a questão 7 não for respondida, o escore da questão 8 passa a ser o 
seguinte:
1=6,0        2=4,75        3=3,5      4=2,25       5=1,0

09 a, d, e, h = valores contrários (1=6; 2=5;3=4; 4=3; 5=2; 6=1)
Vitalidade = a+e+g+l       Saúde mental – b+c+d+f+g

10 Soma normal
11 a, c = valores normais

b,d = valores contrários (1=5;     2=4;       3=3;       4=2;       5=1)

Após, calcular o valor de cada um dos oito domínios do SF-36 utilizando a 

tabela abaixo.

Questão Limites Variação
Capacidade Funcional 3 (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) 10- 30 20
Aspectos Físicos 4 (a+b+c+d) 4 - 8 4
Dor 7+8 2 - 12 10
Estado  Geral do Paciente 1+11 5 - 25 20
Vitalidade 9  (a+e+g+i) 4 - 24 20
Aspectos Sociais 6+10 2 -10 8
Aspectos Emocionais 5 (a+b+c) 3 - 6 3
Saúde Mental 9 (b+c+d+f+h) 5 - 30 25
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