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Resumo
Fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática, caracterizada 

por dor, fadiga, alterações psicossomáticas e no estado de humor. A 
afetividade positiva e negativa aparecem como um fator importante 
por estarem relacionadas com o mecanismo de bem estar subjetivo 
pessoal e interferir nos sintomas físicos e psicossomáticos. Objeti-
vamos avaliar o nível de afeto positivo e negativo e correlacioná-los 
com o impacto da FM e a dor em mulheres com FM. Mediante 
estudo descritivo transversal, 39 mulheres com FM foram avaliadas 
quanto à afetividade através da Escala de Afeto Positivo e Negativo 
(PANAS), limiar de dor (algometria) e impacto da FM (FIQ). O 
grupo de mulheres com FM apresentou média de afeto positivo 
menor e média de afeto negativo maior que aquela preconizada 
pela Associação Americana de Psicologia (APA). O teste de Spear-
man evidenciou correlação entre: afeto positivo e limiar de dor (r 
= -0,32; p = 0,04), afeto positivo vs negativo (r = 0,39; p = 0,01), 
afeto negativo e FIQ (r = 0,72; p < 0,0001) e FIQ e limiar de dor (r 
= -0,43; p = 0,005). Estes resultados evidenciam a associação entre 
as variáveis afetivas e +siológicas e sugerem alteração importante 
nos estados afetivos que pode estar interferindo nos mecanismos 
de percepção dolorosa e funcionalidade na FM.
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Fibromyalgia (FM) is a non-in6ammatory rheumatic disease 

of unknown etiology, characterized by pain and fatigue, as well as 
psychosomatic and changes in mood. �e positive and negative 
a8ectivity appears as an important factor for being related to the 
mechanism of subjective well-being, physical and psychosomatic 
symptoms of FM. We aimed to assess the positive and negative 
a8ect and correlate with pain and the impact of FM in women. 
Upon cross-sectional study 39 women with FM were evaluated with 
Positive and Negative A8ect Schedule (PANAS), pain threshold 
(algometry) and Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). �e 
woman with FM had lower positive a8ect and higher negative a8ect 
than recommended by the American Psychological Association 
(APA). �e Spearman correlation test showed correlation between 
positive a8ect and pain threshold (r = -0.32, p = 0.04), negative vs. 
positive a8ect (r = 0.39, p = 0.01), negative a8ect and FIQ (r = 0.72, 
p < 0.0001) and FIQ and pain threshold (r = -0.43, p = 0.005). 
�ese data show signi+cant change in positive and negative a8ect in 
women with FM, interfering in hyperalgesia and low functionality.
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Introdução

Fibromialgia (FM) é uma síndrome reumática não 
articular, de etiologia desconhecida, caracterizada por dor 
musculoesquelética difusa, crônica e presença de sítios anatô-
micos especí+cos dolorosos à palpação, denominados “tender 
points”, localizados especialmente no esqueleto axial. Dentre 
os sintomas frequentemente associados ao quadro doloroso 
encontram-se a fadiga, distúrbios do sono, rigidez muscular 
matinal, ansiedade e depressão [1]. Além da presença de sinto-
mas físicos, a FM também apresenta, comumente, alterações 
psicossomáticas e no estado de humor que se agravam em 
momentos de estresse físico ou emocional [2]. 

O I Consenso Brasileiro do Tratamento da Fibromialgia 
[3] preconiza a associação entre a terapêutica medicamento-
sa, a orientação da prática de exercícios musculoesqueléticos 
e a terapia cognitivo-comportamental, respeitando-se a 
individualidade de cada caso. É necessário reportar então, 
os estudos entre as interações físicas e psicossomáticas de-
vido ao entrelace de sintomas, para que possamos escolher 
o melhor curso de tratamento. As habilidades emocionais 
são variáveis   preditivas de menor dor percebida e a literatura 
descreve importante relação entre os estados afetivos e os 
resultados clínicos em doenças como a FM, porém, esse tipo 
de relação ainda merece maior investigação [4,5]. Em meio 
aos estudos de estados de humor e comportamento social, 
a afetividade positiva e negativa aparece como um fator 
importante por estarem relacionadas com o mecanismo de 
bem estar subjetivo pessoal, interação social e de relaciona-
mento interpessoal [5].  

Pressman e Cohen [6] observaram em estudos de auto-
-relato de saúde, que indivíduos que apresentavam altos níveis 
de estados afetivos negativos e dé+cits de afeto positivo relata-
vam mais sintomas do que aqueles com níveis normais. Essas 
alterações no estado de humor e afetividade estão relacionados 
à piora dos quadros de hipersensibilidade a dor, baixa função 
física e distúrbios psicossomáticos [5,7,8].

Alguns estudos [9,10] têm mostrado que o afeto positivo 
possui um efeito bené+co sobre indicadores psicológicos e 
+siológicos de bem-estar, especialmente em resposta a estí-
mulos afetivos negativos e as suas consequências deletérias. 
Contudo, existe agora uma forte evidência de que mulheres 
com dor crônica como na FM possuem grande di+culdade em 
manter os níveis de afeto positivo devido aos episódios de dor.

A vida afetiva merece, portanto, atenção durante a ava-
liação e prescrição do tratamento em mulheres com FM. 
Esse entendimento pode ser uma alternativa de intervenção 
pouco levada em consideração pelo +sioterapeuta e demais 
pro+ssionais da saúde, mais de grande importância para en-
tender as relações entre os distúrbios psicossomáticos e físicos 
encontrados na FM. Desse modo, objetivamos avaliar o nível 
de afeto positivo e negativo e correlacioná-los com o impacto 
da FM e o sintoma de dor em mulheres com FM. 

Material e métodos

Através de um estudo descritivo transversal, foram estu-
dadas mulheres com diagnóstico clínico de FM, residentes na 
cidade de Natal, Rio Grande do Norte, que frequentaram o 
setor de Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes 
e a Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Potiguar no 
período de maio a setembro de 2012. O estudo foi realizado 
com 39 mulheres com +bromialgia com faixa etária de 32 a 
71 anos. Todas as participantes possuíam diagnóstico médico 
de FM predito através dos critérios do American College of 
Rheumatology (1990) [1].

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte parecer 
número 274/2010. As participantes foram informadas sobre 
os propósitos da pesquisa, podendo participar mediante o 
preenchimento e assinatura de um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido.

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: (a) 
possuir diagnóstico médico de FM; (b) capacidade cognitiva 
de entender o intuito da pesquisa e de responder aos ques-
tionários; (c) não estar realizando a menos de 1 mês qualquer 
tratamento +sioterapêutico ou de reabilitação física. Adotamos 
como critérios de exclusão: (a) comprovação de algum dé+cit 
cognitivo; (b) presença de di+culdades físicas e/ou orgânicas, 
caso estas comprometam a aplicação dos questionários e 
limitem os testes algésicos; (c) portadoras de doenças endó-
crinas, reumáticas e/ou auto-imune, tais como: síndrome 
da fadiga crônica, pubalgia, dor pélvica crônica, depressão 
atípica, síndrome do cólon irritável, artrite reumatóide, gota 
e lúpus; (d) pacientes que fazem uso de medicamentos cor-
ticoesteróides, analgésicos, antiin6amatórios, psicoativos e 
antidepressivos na semana dos testes algésicos e da aplicação 
dos questionários; (e) história de desordens psiquiátricas 
como depressão grave, dependência de álcool ou substância 
entorpecente, esquizofrenia e desordens de personalidade. 

Para todas as pacientes os procedimentos experimentais 
foram aplicados na seguinte sequência: (1) aplicação dos ques-
tionários de afeto positivo e negativo (PANAS), questionário 
de impacto da FM (FIQ); (2) testes algésicos com algometria. 

Aplicação dos questionários e exame físico

O afeto positivo e afeto negativo foram medidos pela 
PANAS [11]. A PANAS surge da necessidade de desenvolver 
medidas validadas, breves e fáceis de administrar para avaliar 
alterações de afetividade na população. Esse questionário 
consiste em um conjunto de palavras que descrevem diferentes 
sentimentos e emoções dispostas em duas escalas de humor 
com 10 itens cada. Cada item possui uma pontuação de 1 a 
5 pontos (1 = “muito ligeiramente ou nada” a 5 = “extrema-
mente”) para indicar à medida que os entrevistados sentiram 
os sentimentos e emoções durante as semanas anteriores à 
entrevista. Para a pontuação do afeto positivo, são somados os 
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itens 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16,17, e 19 da escala. A pontuação 
pode variar de 10 a 50, com escores mais altos representando 
níveis mais elevados de afeto positivo. A pontuação do afeto 
negativo é realizada somando os itens 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 
15, 18, e 20, também variando de 10 – 50 onde os escores 
menores representam baixos níveis de afeto negativo. A As-
sociação Americana de Psicologia (APA) [12] de+niu que o 
escore médio para afeto positivo é descrito como 33,3 ± 7,2 
e para o afeto negativo média de 17,4 ± 6,2.

Foi utilizada a versão portuguesa da PANAS, validada por 
Galinha et al. [12]. A análise de consistência interna calculou 
um valor de alpha de Conbrach a= 0,86 para subescala de 
afeto positivo e a= 0,91 para a subescala de afeto negativo.

A capacidade funcional foi avaliada pela versão brasileira 
do FIQ, validada por Marques et al. [13]. Este é um questio-
nário auto-aplicável que compreende aspectos funcionais do 
indivíduo ao longo das últimas semanas, composto por três 
questões do tipo escala Likert (escala de respostas gradativas) 
e sete perguntas classi+cadas numa escala visual analógica 
(EVA). Todas as escalas variam de 0 a 10, onde uma pon-
tuação alta indica elevado impacto negativo e uma maior 
severidade dos sintomas. O score total do FIQ é graduado de 
0 a 100 pontos, sendo as maiores pontuações relacionadas 
ao alto impacto da doença na funcionalidade do indivíduo, 
consequentemente piorando sua qualidade de vida [14].

O teste de sensibilidade dolorosa foi realizado nos 18 
pontos preditos pelo ACR, como preconizado por Okifuji 
et al. [15] com intervalo de cerca de 5 a 10 segundos entre 
eles, de forma perpendicular a pele, aplicados pelo mesmo 
avaliador devidamente capacitado. Foi utilizado um algô-
metro de pressão (Pain Diagnostics and �ermography®, 
Great Neck, NY, USA) com uma ponta de borracha de 1 
cm de diâmetro, sendo quanti+cados em termos de limiar 
à dor à pressão, na unidade de kg/cm2. O limiar de dor é 
de+nido como o ponto em que um estímulo de pressão cada 
vez maior e não dolorosa torna-se uma sensação de pressão 
dolorosa [16]. O examinador posiciona a ponta de borracha 
sobre a área de exame e gradualmente aumenta a pressão com 
aproximadamente 1 kg/cm2 por segundo. O limiar de dor foi 
descrito quando a paciente relatar início da percepção dolorosa 
através da frase “comecei a sentir dor”. Foi solicitado que as 
participantes repetissem exatamente essa frase para completa 
padronização do exame. 

Análise estatística

A análise estatística dos dados foi realizada através do uso 
do software estatístico SPSS versão 19.0 e GraphPad Prism 5.  
As variáveis quantitativas contínuas foram avaliadas segundo 
os seus valores médios e seus respectivos desvios-padrão. A 
normalidade de distribuição da amostra foi avaliada através 
do teste de Shapiro-Wilk. Para testar a correlação entre as 
variáveis foi utilizado o teste de correlação de Spearman. O 
nível de signi+cância adotado foi de 5%.

Resultados

A Tabela I apresenta as características gerais da amostra. O 
grupo de mulheres com FM apresentou média de afeto positi-
vo menor (27,7 ± 4,6) e média do afeto negativo maior (26,2 
± 5,9) que a média preconizada pela APA (33,3 ± 7,2/17,4 ± 
6,2 respectivamente) (Tabela I). 

Tabela I - Descrição de dados demográ%cos e das variáveis do estudo. 

Variáveis Fibromialgia (n = 39)

M/DP

Idade 53,1 ± 9,5

Estado civil (%)

   Casada 56,41% 

   Solteira 15,38%

   Viúva 10,25% 

   Divorciada 15,38%

   Não respondeu 2,56%

Renda (%)

   > 4 salários mínimos 25,64%

   2 a 3 salários mínimos 41,02%

   até 1 salário mínimo 33,33%

FIQ 63,5 ± 16,9

Limiar de dor 1,8 ± 0,6

Afeto positivo 27,7 ± 4,6

Afeto negativo 26,2 ± 5,9

M ± DP; dados dispostos em média e desvio padrão; FIQ: questionário 

de impacto da fibromialgia; Limiar de dor em kg/cm2. 

Foi observada correlação negativa moderada entre o estado 
de afeto positivo e o limiar de dor (r = -0,32; p = 0,04) (Figura 
1). O estado de afeto positivo apresentou correlação positiva 
moderada quando correlacionado ao estado afetivo negativo (r 
= 0,39; p = 0,01) (Figura 1). A análise dos dados demonstrou 
também correlação positiva forte entre o afeto negativo e o 
FIQ, indicando que quanto maior o impacto da FM sob a 
funcionalidade dos pacientes maior é o estado de afetividade 
negativa (r = 0,72; p < 0,0001) (Figura 1). O FIQ também 
apresentou correlação moderada negativa em relação ao limiar 
de dor (r = -0,43; p = 0,005), demonstrando que quanto menor 
o limiar de dor maior será o impacto sob a funcionalidade das 
mulheres com FM. Não foi observado correlação entre o afeto 
negativo e dor.

Discussão

O objetivo deste estudo foi avaliar o papel potencial de 
alterações na afetividade positiva e negativa em mulheres com 
FM e correlacioná-la com a saúde física mediante avaliação 
da dor e funcionalidade. Foram observados níveis baixos de 
afetividade positiva bem como níveis altos de afetividade ne-
gativa nas mulheres com diagnóstico clínico de +bromialgia. 
Essas alterações no estado afetivo se correlacionam com a 
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sensibilidade dolorosa elevada, quanti+cada a partir do limiar 
doloroso à pressão, e a funcionalidade das pacientes.  

Figura 1 - Correlações de Sperman signi%cativas entre as variáveis de 

afeto positivo e negativo e sensibilidade dolorosa à pressão (limiar de 

dor em Kg/cm2) e impacto da %bromialgia na funcionalidade (FIQ).
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As pacientes com FM possuem percentagens elevadas de 
comorbidades psiquiátricas como depressão e distúrbios de 
ansiedade, apresentando uma tendência, portanto, de relatar 
níveis mais elevados de afeto negativo e menores de afeto 
positivo [5]. Estudos [17,18] descrevem que as alterações de 
afeto negativo em relação aos episódios de dor nem sempre são 
consistentes entre indivíduos de vários grupos de patologias, 
como ocorre na artrite reumatoide. Por exemplo, nem todos os 
pacientes com níveis elevados de dor possuem problemas afe-
tivos negativos, corroborando com nosso estudo onde não foi 
encontrada correlação signi+cativa entre dor e afeto negativo. 
Strand  et al. [18] ressalta em estudo realizado em pacientes 
com artrite reumatoide que o afeto positivo possui grande 
in6uencia na redução do afeto negativo durante um quadro 
de dor crônica e pode ser um fator de resiliência, ajudando 
pacientes que possuem quadros álgicos a tolerarem melhor do 
que aqueles com níveis mais baixos de afeto positivo.

Em mulheres com FM a presença de dor crônica parece 
ter correlação importante com alterações afetivas positivas 
[19], resultado também encontrado em nosso estudo. Em 
pesquisa realizada por Finan et al. [19] os pacientes com FM 
apresentaram perturbação da afetividade positiva quando 
comparado como grupo de pacientes com osteoartrose. O 
dé+cit na manutenção do estado afetivo positivo parece ser 
causado por incapacidade de manter o estado de afeto posi-
tivo em face da dor e dos altos níveis de afetividade negativa. 
Observamos então a dependência da afetividade positiva 
aos sintomas de hipersensibilidade à dor (hiperalgesia) e a 
manutenção de altos níveis de afeto negativo, possivelmente, 
causados pelos distúrbios de humor consideravelmente pre-
sentes na FM como depressão, ansiedade e estresse [17-19]. 

Ainda existe controvérsia em torno da relação afeto po-
sitivo vs afeto negativo e a melhor forma de mensurar essas 
variáveis. O estudo do afeto positivo separadamente do afeto 
negativo nos proporciona uma oportunidade de discriminar 
entre estados afetivos que podem caracterizar melhor as di+-
culdades emocionais de pacientes com FM [19]. O Modelo 
Dinâmico de Afeto (DMA) [17] descreve que o espaço afetivo 
entre o afeto positivo e afeto negativo +ca diminuído em 
momentos de dor ou de outras formas de estresse, resultando 
numa relação bipolar entre os dois estados de afeto, geralmente 
representado por altos níveis de afeto negativo e baixos níveis 
de afeto positivo, fato claramente encontrado em nosso estu-
do. Neste caso, problemas com a regulação afetiva seria mais 
aparente durante os dias em que ocorre a piora do quadro de 
dor e os pacientes com FM frequentemente relatam níveis 
mais elevados de dor do que indivíduos com outras condições 
de dor crônica. Em adição aos efeitos potencialmente nocivos 
de um dé+cit de afeto positivo, há alguma razão para suspeitar 
que uma elevação na afetividade positiva possa ter consequ-
ências negativas para alguns pacientes com FM. Evidências 
recentes [20,21] em pacientes com FM sugerem que eventos 
positivos estão associados com aumento de noti+cações de 
fadiga no dia seguinte. 
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O entendimento atual das relações afetivas da FM e seus 
sintomas físicos estão longe de ser compreendidos. A ma-
nutenção de um estado bom de afetividade positiva mostra 
alguns benefícios para pacientes com FM, mas há pouca 
informação sobre como a manutenção desse estado varia de 
dia para dia e se os efeitos bené+cos da afetividade positiva são 
sustentados a partir de um dia para o outro [18-19].

Observa-se, portanto, uma alteração importante nos 
estados afetivos positivos e negativos em mulheres com FM, 
correlacionando-se com o sintoma de hipersensibilidade à dor 
e à funcionalidade. Também foi observada uma associação 
entre os estados de afeto positivo e negativo. Trabalhos futuros 
são necessários para elucidar os possíveis mecanismos subja-
centes à complexidade das alterações afetivas em pacientes 
com FM e as relações destas com os sintomas físicos. 

Conclusão

As mulheres com FM apresentam alteração importante 
nos estados afetivos positivos e negativos associados ao sinto-
ma de hiperalgesia e de baixa funcionalidade. Observou-se a 
relação da afetividade positiva aos sintomas de dor e a manu-
tenção de índices altos de afetividade negativa em pacientes 
com grande impacto da FM. 
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