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Este artigo visa abrir reflexão sobre os beneficios das técnicas corporais 
no tratamento de síndromes músculo/esqueléticas. Entre as patologias, a 
atenção será centrada no quadro de Fibrornialgia. 

A Fibrornialgia é uma síndrome crônica caracterizada por queixa dolorosa 
músculo-esquelética difusa e pela presença de pontos dolorosos em regiões 
anatornicamente detenninadas" (WOLFE et al., 1990), agravada pelo repouso 
e pelo início do movimento. Outras manifestações que podem acompanhar o 
quadro são rigidez muscular e fadiga crônica, parestesias, cefaléia tensional, 
dor torácica atípica, síndrome do cólon irritável, fenômeno de Raynaud, queda 
de concentração, distúrbio do sono (não restaurador: interrupção freqüente, 
acordar cansado ou com dor), sensação de "inchaço" nas articulações, 
síndromes rniofaciais, disfunção temporo-mandibular, síndromes das pernas 
inquietas e movimentos periódicos das pernas, assim como a presença de 
alguns distúrbios psicológicos, em especial Depressão e Ansiedade 

Apesar de ser uma síndrome dolorosa freqüente e de ter sido descrita há 
mais de 150 anos, o seu estudo esteve prejudicado por muito tempo devido 
à confusão existente na terminologia e à sobreposição à outras síndromes 
dolorosas como: artrite, artrose, artrite reumatóide, entre outras. Apenas nas 
últimas décadas é que o conceito tem evoluído e atualmente difere da visão 
que se tinha há 20 - 50 anos. Durante as décadas de 50 - 60 o termo 
Fibrosite foi utilizado de forma pouco específica: muitos autores a 
consideravam uma causa freqüente de dores musculares, enquanto outros 
acreditavam tratar-se de um reumatismo psicogênico relacionado à tensão 
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emocional. Foi apenas em 1976 que o termo Fibromialgia foi proposto por 
HENCH e em 1977 - SMYTHE & MOLDOFSKY propuseram critérios 
para seu diagnóstico, porém apenas em 1983 que se consagrou como uma 
entidade clínica. Por ser, então, ainda muito recente, é comum observarmos 
que ainda hoje o paciente tenha passado por diversos especialistas até que 
se estabeleça o diagnóstico correto. 

Os critérios propostos para o diagnóstico são dor difusa por cerca de 3 
meses e, dos 18 pontos sensíveis à dor existentes no corpo humano, pelo 
menos 11 destes precisam apresentar sensibilidade à palpação. 

A Fibromialgia é mais freqüente no sexo feminino, e a idade de seu início 
varia entre 29 e 37 anos, sendo a idade de seu diagnóstico entre 34 e 57 
anos. As manifestações tendem a ter início insidioso na vida adulta, mas no 
entanto boa parte dos casos referem apresentar os sintomas dolorosos desde 
a inf'ancia. Data de 1985 o reconhecimento da fibromialgia juvenil. Queixas 
músculo-esqueléticas são muito comuns na infância e na adolescência, e a 
faixa etária mais freqüente é entre 8 e 21 anos. Aqui, a predominância do 
sexo feminino não é tão acentuada como na fase adulta. Na fase juvenil as 
manifestações dolorosas tendem a "agregar-se" em famílias ditas "dolorosas". 
A presença de sintomatologia entre os membros de uma mesma família e ao 
longo de gerações pode relacionar-se a mecanismos genéticos, ambientais 
ou comportamentais. 

A origem da fibromialgia está relacionada à interação de fatores genéticos, 
neuroendócrinos, psicológicos e distúrbios do sono. As alterações nos 
mecanismos de percepção de dor atuam como fator que predispõe o indivíduo 
à fibromialgia, frente à processos dolorosos, à esforços repetitivos, à artrite 
crônica, à situações estressantes como cirurgias ou traumas, processos 
infecciosos, condições psicológicas e até retirada de alguns tipos de 
medicações como corticosteróides entre outros. Apesar de extremamente 
dolorosa e incapacitante, ela não ocasiona comprometimento articular 
inflamatório ou restritivo; as relatadas: fraqueza muscular, adormecimento e. 
tremor em extremidades não são comprovados em exame neurológico, que 
é normal; os exames laboratoriais e estudos radiológicos são igualmente 
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normrus. 

Foi falado acima acerca das possíveis alterações emocionais: não se pode 
afirmar que a fibromialgia seja uma condição psiquiátrica primária, porém 
fatores psicológicos apresentam atuação importante em grande parte dos 
pacientes. Estudiosos acreditam como mais aceitável que distúrbios 
psicológicos como a ansiedade, depressão e estresse sejam secundários à 
condição dolorosa crônica. Em consultório, porém, tenho percebido que 
grande parcela dos pacientes em atendimento apresentam distúrbios 
emocionais também anteriores à percepção da síndrome, como também 
dificuldade em enfrentar situações dificeis, na maioria buscando núnimizar ou 
ignorar seus sentimentos, levando à uma alteração na auto-percepção e 
conseqüentemente também em sua imagem corporal. Para corroborar com 
estes dados que venho percebendo há estudos que, frente a avaliação 
psiquiátrica dos pacientes, percebem estes distúrbios da função mental como 
uma das faces da expressão da fibromialgia, alguns ainda consideram como 
uma variante da síndrome depressiva (BLUMER & KLERMAN - 1982), e 
outros ainda como um "distúrbio do espectro afetivo" (HUDSON & POPE 
-1989) em função de sua associação não só com síndrome da fadiga crônica, 
enxaqueca, mas também com a depressão, síndrome do pânico, bulimia, 
dentre outras desordem do comportamento. Este enfoque explicaria o fato 
da fibromialgia, assim como as outras entidades acima citadas, beneficiarem
se do uso de medicações antidepressivas. 

No geral, o tratamento da fibromialgia precisa ter por objetivo o aumento 
da analgesia central e periférica, a melhora dos distúrbios do sono, a busca 
por minimizar os distúrbios de humor e assim melhorar a qualidade de vida 
dos indivíduos afetados. Para tanto, o tratamento tem se dividido em 
medicamentoso (com o uso de antidepressivos, antiinflamatórios e 
miorrelaxantes) e não medicamentoso. Pacientes queixam-se de dor difusa e 
crônica, de dificillocalização, distúrbio do sono e fadiga. Fadiga esta com 
início logo ao despertar e duração maior do que uma hora e reaparecendo no 
meio da tarde. Falam ainda de rigidez matinal e sono superficial, acordando 
frente a qualquer estímulo, além de um despertar precoce.A grande maioria 
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destas queixas retorna, segundo relato dos pacientes, após a interrupção da 
terapia medicamentosa e com o agravante ainda de em muitos casos se fazer 
necessário doses cada vez mais fortes, para manter o mesmo efeito inicial. É 
freqüente, então, médico e pacientes se frustrarem com o retorno destes 
sintomas logo após suspensão desta terapia medicamentosa. Logo percebeu
se que o farmacológico quando utilizado isoladamente não apresentava bons 
resultados, apresentando baixa eficácia. 

Desde meados da década de 80, tem-se incluído o tratamento não 
farmacológico proposto para servir como método auxiliar que inclui medidas 
de terapia fisica tais como: exercícios fisicos, alongamento e hidroterapia, 
bem como atividades que melhorem a performance cardio-respiratória (sempre 
realizados de modo lento e progressivo). Também sugere-se psicoterapia em 
casos de ansiedade ou depressão extrema. A acupuntura tem sido utilizada 
no tratamento de síndromes dolorosas. Ainda outras modalidades incluem 
técnicas de relaxamento, eletroestimulação transcutânea e terapia 
comportamental. 

Não existe ainda um tratamento realmente específico que promova a cura 
definitiva desta enfermidade, apenas sugestões de medidas que parecem estar 
sendo eficazes, porém propostas de modo isolado, ficando a cargo do paciente 
buscar efetivar as sugestões propostas. 

Jung coloca que "corpo e mente são os dois aspectos do ser vivo ( .... ) e 
que os dois agem simultaneamente" e explica esta simultaneidade com o 
princípio da sincronicidade: "faz com que os fatos de certa maneira aconteçam 
juntos como se fossem um só, apesar de não captarmos esta integração". 

Esta correlação corpo/mente como "os dois lados da mesma moeda", 
integrados e dependendo um do outro para equilíbrio mútuo é exatamente o 
ponto de partida para o tratamento aqui proposto. 

Em trabalho de pesquisa que tive oportunidade de realizar com grupo de 
atletas da modalidade Ginástica Olímpica percebeu-se não apenas a presença 
do quadro de fibromialgia em crianças, como, neste grupo portador da 
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síndrome, elevada dificuldade em lidar com a ansiedade; enquanto que os 
não portadores mostravam tanto um grau menor de ansiedade como uma 
melhor capacidade em lidar com ela. Em consultório percebo quadro 
semelhante: ansiedade elevada prejudicial ao comportamento, dificuldade na 
percepção das tensões corporais e na diferenciação soltura/tensão, tentativa 
em minimizar os fatores estressores do dia a dia, e em alguns casos traumas 
específicos como fator desencadeante. No geral percebe-se que a forma de 
lidar com dificuldades do cotidiano procurando minimizar sua importância, 
associado ao pouco tempo dispendido a si próprio e à auto percepção de 
suas necessidades e desejos são os fatores primordiais. Com base nestes 
dados: na percepção de que pessoas com quadro de fibromialgia mostram
se no geral mais tensas e com estilo de vida mais agitado, tendem a apresentar 
alterações na percepção da imagem corporal, tendem a minimizar e não 
enfrentar pequenas dificuldades do dia a dia, comecei a valer-me das técnicas 
psico-corporais. O intuito seria buscar um tratamento que enfocasse o 
indivíduo e suas queixas como um todo, e não apenas como sintomas isolados 
e logo, com tratamentos isolados que deixam o paciente cada vez mais confuso 
e desmotivado. 

Jung coloca que o caminho para tornar-me neurótico "é dizer ou crer em 
algo que não concorde comigo, com o que sou". 

Em consultório não raro ouvimos de pacientes com disfunções músculo
esqueléticas frases como: "isto não é importante o suficiente para me 
incomodar ou para merecer minha atenção". Esta postura encontra-se de tal 
modo enraizada que o próprio paciente já não se dá mais conta dela. 

Tenho percebido aqui, o trabalho corporal como de grande valia, pois 
tem sido através do toque que os "nós" tem se desatado e as dificuldades 
reprimidas tem emergido. Tem sido pela consciência destas dificuldades que 
o paciente tem começado a aprender e buscar meios de superá-las, muitas 
vezes gerando mudanças de comportamento significativas. E, no geral, é neste 
momento se percebe uma evolução no quadro da fibromialgia, e em alguns 
casos cheguei a acompanhar pacientes que conseguiram diminuir 
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consideravelmente a quantidade de medicamentos necessários (sob supervisão 
médica). 

O que se percebe é que o relaxamento proporciona uma comutação dos 
processos fisiológicos, de suas autoregulações, ritmo, memória, reagibilidade 
e coordenações, retroagindo sobre a afetividade, alterando de modo intenso 
também as reações da personalidade. E segundo Sandor, o resultado 
ultrapassa o simples descanso, alcançando o "desatar interno, a introspecção 
e reprodução construtiva de antigas vivências, atingindo-se assim novas 
coordenações e estrutura psicobilogicas". 

Entre as técnicas utilizadas estão: calatonia, descompressão fracionada, 
treinamento autógeno de Shultz, técnicas de Feldrenkrais, eutonia entre outros, 
buscando-se através delas o recondicionamento psico-fisiológico. 

Através destas técnicas tenho conseguido trabalhar no paciente a 
consciência de fatores que agravam o quadro como, por exemplo, posturas 
forçadas e pouco naturais que exigem muito da musculatura já dolorida, ou 
ainda perceber como se sentar em trabalho, em ambiente social e em casa, 
ou o peso excessivo que pode ser prejudicial pois a musculatura pode não 
estar preparada, peso corporal elevado que pode agravar o quadro, em suma, 
a percepção de si mesmo - sua auto-imagem, e de si próprio no espaço, a 
consciência de que não basta ir buscar remédios no médico, ou andar, ou 
alongar-se apenas, e sim uma atitude positiva frente às situações do dia a dia, 
a lembrança de que precisam buscar um sistema de vida mais tranqüilo, 
equilibrado e saudável, a consciência que, como já colocou Feldenkrais, não 
se substitui apenas uma atividade por outra, mas efetiva-se uma mudança no 
modo como o ato é realizado, é uma mudança em toda sua dinâmica, uma 
mudança que se inicia "dentro" para então direcionar -se para "fora". 

Segundo Jung "a psique quando perde o equilíbrio, perturba a ordem 
natural, destro i a própria criação". Meu objetivo tem sido o restabelecimento 
deste equilíbrio interno pela consciência de suas perturbações com o auxílio 
da psicoterapia corporal. 

Jung coloca que "o indivíduo precisa de dificuldade que são necessárias à 
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saúde, e que somente seu excesso é desnecessário". O objetivo do trabalho 
é preparar o indivíduo para conseguir enfrentar com sucesso as dificuldades 
futuras. Um dos elementos chaves da fibromialgia é saber que a excessiva 
preocupação com os pequenos problemas está na raiz da enfermidade. Por 
isto é importante buscar uma mudança de mentalidade tanto no enfermo como 
nos que o rodeiam, buscando este ambiente familiar mais relaxado, livre das 
exigências constantes. 

É conveniente, por exemplo, marcar objetivos diários que se possa cumprir, 
incluir momentos cuja atenção será para si próprio, momento de lazer entre 
outros programas visando o bem estar e equilíbrio interno. 

É favorecendo a consciência de suas perturbações atuais que se pode 
fortalecer no paciente o crescimento de forças internas, o "retomar das rédeas" 
de si próprio e suas emoções, o enfrentar suas dificuldades, o ser capaz de 
enfrentar o futuro e suas adversidades, e com isto a possibilidade de contribuir 
para a diminuição dos efeitos destes tipos de síndromes como a Fibromialgia. 
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