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RESUMO 

Fibromialgia (FM) é uma síndrome ainda de origem desconhecida, atinge 

principalmente as articulações, músculos, tendões e outros tecidos moles, 

causando dores por todo o corpo por longos períodos. Estudos afirmam que 

pacientes fibromiálgicos apresentam sensibilidade maior à dor, como também 

apresentam limitações nos movimentos, como por exemplo, redução na 

velocidade da marcha e no controle postural. O objetivo do estudo foi avaliar os 

ajustes posturais, a sensibilidade cutânea e a amplitude de movimento nas 

articulações de membros inferiores em pacientes com FM em comparação com 

um grupo sem FM (grupo controle). Participaram deste estudo 20 voluntários, 

sendo 10 de cada grupo (FM e Controle). As avaliações realizadas foram: FIQ 

(Fibromyalgia Impact Questionnaire), questionário que avalia a severidade da 

síndrome, somente para voluntárias com FM; Avaliação da sensibilidade 

cutânea; Avaliação Postural Quantitativa e Qualitativa. Os resultados obtidos 

deste estudo mostraram que os pacientes com FM apresentaram pontuação 

alta no FIQ, como também, redução na amplitude de movimento e desvio 

postural à esquerda quando comparados com o grupo controle. A partir destes 

resultados, é possível concluir que os pacientes com FM apresentam alteração 

nos ajustes posturais e amplitude de movimento que pode afetar a realização 

das atividades diárias e consequentemente a qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Fibromialgia, postura, análise de movimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Fibromyalgia (FM) is a disease of unknown origin, mainly affects the joints, 

muscles, tendons and other soft tissues, causing pain throughout the body for 

long periods. Some studies indicate that fibromyalgia patients present greater 

sensitivity to pain, but also have limitations in movement, such as reduction in 

walking speed and postural control. The aim of this study was to evaluate 

postural adjustments, cutaneous sensitivity and range of motion in the lower 

limb joints in FM patients compared to a group without FM (control group). 

Twenty volunteers participated in this study, 10 of each group (FM and Control). 

The evaluations were: FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire), questionnaire 

that evaluates the severity of the disease, only for volunteers with FM; 

Assessment of cutaneous sensitivity; Quantitative and Qualitative Postural 

Evaluation. The results obtained from this study showed that patients with FM 

presented a high score in the FIQ, as well as a reduction in the range of motion 

and left postural deviation when compared to the control group. Based on these 

results, it was possible to conclude that the patients with FM present an 

alteration in the postural adjustments and range of motion that can affect the 

performance of daily life activities and consequently the quality of life. 

 

Key-words: Fibromyalgia, posture, movement analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

Fibromialgia (FM) é uma síndrome ainda de origem desconhecida, 

atinge principalmente as articulações, músculos, tendões e outros tecidos 

moles, gerando dores por todo o corpo durante longos períodos. Estudos 

mostram que os pacientes fibromiálgicos apresentam sensibilidade maior à dor. 

É uma das síndromes reumatológicas mais frequentes, comumente a FM cursa 

com sintomas de fadiga, intolerância ao exercício, sono não reparador, 

acarretando cansaço ao acordar, problemas de memória e concentração, 

ansiedade, formigamentos/dormências, dores de cabeça, tontura e alterações 

intestinais1,2,3. Na FM, ou em outra síndrome dolorosa crônica, o sentimento de 

incapacidade pode estar motivado por aspectos sociais e psicológicos. A 

explicação de indisposição para o trabalho pode ser rotina quando fatores 

psíquicos forem determinantes ou quando a dor ou a fadiga aparentam menos 

graves do que apresentados4. Pacientes com FM podem ter sua movimentação 

prejudicada pelo medo de que sua sensibilidade à dor seja aumentada5. Elas 

também passam a mostrar um recrutamento muscular pior ao de pacientes que 

não tem problemas dolorosos, apresentando funcionalidades motoras 

diferentes, caminhadas com comprimentos de passada irregular, assim como 

tempo e velocidades diferentes, cinemática angular das articulações e forças 

de reação do solo. Na marcha, os pacientes com FM utilizam os flexores de 

quadril em vez de seus flexores plantares de tornozelo. Assim, indivíduos com 

síndrome de fibromialgia caminham com maior dependência das musculaturas 

do quadril para impulsionar o controle da marcha6. Por ser uma síndrome de 

origem desconhecida, tratamentos para este tipo de síndrome ainda não foram 

totalmente definidos. 

Dentro deste contexto, o controle postural (CP) pode ser considerado o 

pilar do sistema de controle motor do corpo humano, que produz estabilidade e 

condições ideais para o movimento, como as habilidades básicas do corpo, 

seja ela para tarefas de casa ou para a realização de outras atividades7. A 

sustentação da postura ereta é uma tarefa de grande importância e complexa 

para o corpo humano, pois refere-se a regulagem e domínio de vários 

segmentos corporais. Desta forma, ficar de pé exige mudanças do corpo para 

manter o equilíbrio e estabilidade. Esta mudança provém do sistema vestibular, 

sistema somatossensorial e sistema visual8. O CP demanda de uma 
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comunicação completa entre o sistema neural e musculoesquelético, o que 

inclui as relações biomecânicas entre os elementos corporais9. 

Desta forma, estudos mostraram que, o CP está comprometido em 

mulheres com FM, visualizado na marcha, apresentando desníveis 

significantes em relação ao grupo saudável10. Mulheres com síndrome da 

fibromialgia apresentam pior desempenho no teste de postura estática, mais 

proeminente em bases de suporte reduzidas com os olhos fechados11. Além 

disso, os pacientes com fibromialgia têm comprometimento do controle postural 

e baixa eficácia do equilíbrio, que estão associados à dor, à falta de força 

muscular e ao aumento dos sintomas12. Por afetar principalmente a 

musculatura dos membros inferiores, pacientes com FM realizam maior rotação 

de quadril13, o que pode acarretar problemas articulares, disfunções motoras na 

caminhada ou outra atividade diária e problemas musculares, podendo reduzir 

a qualidade de vida3,5,10. Resultados de pesquisas recentes mostram que 

indivíduos com fibromialgia têm deslocamento superficial do centro de pressão 

maior do que indivíduos sadios e desempenho prejudicial à postura em 

comparação com grupo controle. Centro de pressão é o ponto de aplicação do 

resultado das forças verticais atuando sobre uma superfície de suporte (ex. 

plataforma de força). Isso pode ser explicado por mudanças sensoriais 

induzidas por condições dolorosas crônicas que afetam os músculos. Além 

disso, a alteração do desempenho postural é maior, destacando o estado de 

fragilidade dos sujeitos e o risco de queda na condição de fadiga. Assim, uma 

simples caminhada pode induzir a fadiga e uma possível diminuição da 

sensibilidade do sistema proprioceptivo14. Em Testes de organização sensorial, 

apontam resultados mais baixos em relação ao grupo saudável, bem como a 

relação à pontuação vestibular, visual e somatossensorial na posturografia 

dinâmica, apesar de terem exame clínico neurológico normal1. Dor, fadiga, 

depressão e ansiedade podem influenciar diretamente o balanço postural, que 

é uma tarefa complexa envolvendo a rápida integração de mecanismos visuais, 

vestibulares e proprioceptivos, resultando em uma atividade neuromuscular 

apropriada para a manutenção do equilíbrio1,8. 

Entretanto, não estão totalmente elucidadas quais são as alterações que 

ocorrem nos ajustes posturais em função da FM. Além disso, ainda não se 

sabe, se estes pacientes apresentam alterações na sensibilidade cutânea e na 
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amplitude de movimentos das articulações de membros inferiores que 

poderiam influenciar estes ajustes posturais, como também, a realização das 

atividades diárias.  

Desta forma, uma revisão de literatura foi realizada sobre a FM para 

compreender melhor como esta síndrome acomete as pessoas e sobre suas 

possíveis causas. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

Nesta revisão de literatura foi tratada a caracterização da síndrome, 

possíveis causadores da FM, seus impactos na qualidade de vida de pacientes 

com FM e seus possíveis tratamentos para diminuição do avanço da síndrome. 

Assim como estudos que demonstram a análise do padrão de movimentos de 

pacientes com FM, sendo comparado com diferentes grupos, em diferentes 

situações. 

2.1 Caracterização da Fibromialgia 

O Consenso Brasileiro de Tratamento da Fibromialgia (CBTF) define a 

FM como síndrome de dor crônica sendo investigada como estado de saúde 

complexo e heterogêneo. É um dos problemas reumatológicos mais 

constantes, sendo sua particularidade a dor musculoesquelética extensa e 

crônica, mais comum em mulheres. Apesar de ser uma síndrome admitida há 

um grande tempo, a FM tem sido seriamente estudada somente há três 

décadas. Ainda se conhece pouco sobre sua patogênese e sua etiologia. Até 

então, os tratamentos existentes não eram considerados muito eficientes, já 

que essa patologia não tem cura15. É habitual a associação da FM a outras 

patologias que colaboram com o sofrimento e a diminuição da qualidade de 

vida destes pacientes. Entre as patologias mais comuns, destacam-se a 

depressão, ansiedade, síndrome da fadiga crônica, síndrome miofascial, 

síndrome do cólon irritável e síndrome uretral inespecífica16. Distúrbios no 

sono, que acarretam cansaço e alterações de humor, redução da força 

muscular, rigidez muscular, alta sensibilidade em certos pontos anatômicos 

(Tender Points entre 11 e 18 pontos), parestesias de extremidades, sensação 

subjetiva de edemas e distúrbios cognitivos, são alguns dos problemas mais 

perceptíveis na FM17. 
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Dentro deste contexto, os Tender Points (Figura 1) são bilateralizados e 

encontrados nas inserções musculares suboccipitais, nas superfícies anteriores 

dos espaços intertransversos de C5-C7, no ponto médio da borda superior do 

trapézio, acima da borda medial da espinha escapular, ao nível das segundas 

junções costocondrais, 2 cm abaixo dos epicôndilos laterais do úmero, nos 

quadrantes superiores externos das nádegas (glúteo); atrás da proeminência 

trocantérica, ao nível do coxim adiposo medial acima da interlinha articular do 

joelho. Entre os distúrbios que indicam dor crônica, a FM tem provocado ainda 

mais a curiosidade de pesquisadores devido ao amplo número de pacientes 

que procuram clínicas e ambulatórios de diversas especialidades médicas 

como a Reumatologia, a Ortopedia, a Neurologia, além da Fisioterapia e da 

Educação Física, com queixas similares com o seu diagnóstico18. 

 

 

Figura 1. Representativa esquemática da localização dos Tender Points, adaptada segundo o 

Colégio Americano de Reumatologia.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, o tratamento 

farmacológico convencional é formado por medicamentos tricíclicos, que 

podem expressar efeitos miorrelaxante, analgésicos e em casos específicos, a 

prescrição de tratamento com o hormônio de crescimento recombinante, que 

tem mostrado eficiência na diminuição das dores em pacientes com FM, 

concomitantemente à redução no número de tender points3,19. Os analgésicos 

mais utilizados são a dipirona e o paracetamol, em terapia coadjuvante ao 

12 MS 

 

6 MI 
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cloridrato de tramadol. Estes contribuem para a melhora do quadro da dor, mas 

não para a redução do número de tender points3. Em geral, o tratamento é feito 

por um médico especializado em reumatologia, contudo devido à dificuldade e 

variedade dos sintomas, demanda de uma equipe de profissionais que seja 

composta por médico para cuidar das questões clínicas, psicólogo para tratar 

com as questões emocionais e profissionais de educação física e fisioterapia 

para lidar com as mudanças do sistema musculoesquelético19. Como 

procedimento não farmacológico, o CBTF declara que o exercício físico é 

necessário ser praticado pelo menos duas vezes por semana15. 

Uma das suspeitas da evolução da dor na FM acontece através de 

desorientação em nível do Sistema Nervoso Central (SNC) e Sistema Nervoso 

Periférico (SNP) de respostas a estímulos. Quanto ao SNC, a hipótese é que 

no paciente com FM há uma hiperestimulação no processamento da dor 

modulada corticalmente20. Com relação à hipótese do SNP e a evolução da 

dor, ocorre por meio de variações na sensibilidade nociceptiva no músculo 

esquelético21. 

Em consequência dos variados sintomas identificados na FM, o paciente 

procura diferentes especialistas até obter o diagnóstico correto, podendo sofrer 

ainda mais com a demora da descoberta da síndrome para que então receba 

as orientações devidas sobre o tratamento apropriado. A FM não é igual entre 

os seus acometidos, mesmo que tenha uma tipologia, uma especificidade 

sintomatológica na síndrome, a peculiaridade única dirá mais a respeito do que 

sofre e sobre o uso que faz de sua dor15. 

Estudo Brasileiro referente a problemas reumatológicos mostra que a 

FM foi a segunda síndrome reumatológica mais habitual, após a osteoartrite. 

Os autores observaram a prevalência de 2,5% na população, sendo 15,8% dos 

casos em mulheres jovens (menos de 35 anos), 40,8% em pacientes de meia-

idade (35-44 anos) e 1,3% em pacientes idosos (65-74 anos)22. A FM atinge, 

em média, oito vezes mais mulheres do que homens, talvez pela menor 

produção de serotonina e substância P, implicando em maior impacto negativo 

sobre a qualidade de vida e atividades da vida diária dos seus portadores23. 

O reconhecimento clínico de determinadas doenças, em resultado da 

ausência de etiologia precisa, é obtido normalmente através de critérios de 

classificação, contudo, diferenças étnicas, culturais, sociais e econômicas entre 
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os diferentes públicos do mundo podem provocar as manifestações clínicas e o 

reconhecimento dessa síndrome24. O limiar de estimulação necessário para 

transferir um estímulo sensorial é significativamente reduzido na FM, sendo 

uma das principais características do processo neurobiológico, que afeta 

amplamente todo o sistema e é capaz de converter informações subclínicas em 

sensações desagradáveis ao longo de diferentes partes do corpo25.  

2.2 Análise do Padrão de Movimento 

O padrão de movimento, segundo a literatura, em mulheres com FM é 

prejudicado pela fraqueza muscular, dores generalizadas, que afetam o 

equilíbrio, sendo uma das queixas mais frequentes em pacientes com FM. Este 

desequilíbrio pode interferir diretamente na qualidade de vida e predispor os 

pacientes com FM a maior risco de queda e incapacidades físicas15. Assim, 

COSTA e colaboradores (2017) verificaram que tanto a marcha quanto o 

equilíbrio foram severamente prejudicados na FM, e que as queixas subjetivas 

associadas à FM podem contribuir para a incapacidade funcional nesses 

pacientes. Os autores destacam ainda, que a velocidade da marcha foi menor 

em pacientes com FM em comparação com o grupo controle, devido às 

reduções significativas no comprimento do passo e na frequência do ciclo. As 

análises de equilíbrio também revelaram diferenças entre o grupo de FM e 

grupo controle no balanço do corpo nos eixos medial-lateral e anterior-

posterior. Os pacientes com FM caminharam menos distância em 6 min (6MWT 

- Teste de caminhada de seis minutos) e demoraram mais para se levantar e 

caminhar uma distância de 3 metros (TUG - Tarefa programada e ativa) em 

comparação com o grupo controle. Além disso, avaliações sobre o esforço 

auto-percebido (escala Borg Effort) após o desempenho em testes de 6MWT e 

TUG foram maiores no grupo de FM. Os resultados apontam para deficiências 

no equilíbrio em pacientes com FM, em comparação com o grupo controle, 

conforme avaliado por auto-relatos, testes de função motora padronizados e 

parâmetros cinemáticos extraídos das gravações de vídeo dos pacientes. No 

estudo de Costa e colaboradores (2017) também foi descoberto que a 

intensidade da dor, rigidez, fadiga, depressão e ansiedade foram os fatores 

mais relevantes para explicar alguns déficits de marcha e equilíbrio na FM. 

Além disso, também foi encontrado que os pacientes com FM apresentaram 

padrão anormal de mudanças corporais durante tarefa de equilíbrio, que 
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poderia estar associada a mudanças no sistema de controle motor e explicar 

um maior risco de quedas. Portanto, atividades específicas direcionadas para a 

modificação desses padrões alterados de marcha e equilíbrio podem ser 

incluídas em programas de intervenção física regulares para FM. Esses 

achados apontam que a reabilitação ideal e prevenção de queda na FM exigem 

uma avaliação abrangente de ambas as respostas psicológicas à dor e 

deficiências físicas durante o controle postural e marcha26.  

Dentro deste contexto, PIERRYNOWSKI e colaboradores (2005), 

realizaram estudo com 22 mulheres com FM e 11 mulheres saudáveis sobre a 

sinergia muscular alterada.  A análise da marcha proporcionou o tempo, o 

comprimento e a velocidade de cada sujeito, a força de reação do solo e a 

cinemática da articulação das extremidades inferiores destes pacientes. Para 

este estudo, foram utilizados equipamentos antropométricos para medir 

comprimento e circunferência dos membros, sistema de aquisição de dados 

cinemáticos 3D OptoTrak (Northern Digital Inc., Waterloo, Ont.) para medir o 

movimento do membro inferior direito a 50 Hz e plataforma de força Advanced 

Mechanical Technology Inc (AMTI) para medir a força 3D da perna direita e a 

posição a 600 Hz. Apenas o lado direito foi analisado, uma vez que a FM é 

uma síndrome sistemática e simétrica e não há evidências de que a marcha 

seja preferencialmente afetada em um lado do corpo. Desta forma, os 

resultados mostraram que o grupo FM e controle apresentam comprimento, 

velocidade, ângulo articular e força de reação do solo semelhante, entretanto, o 

padrão de recrutamento muscular foi diferente. Especificamente, pacientes com 

FM adotam padrão locomotor com foco nos flexores do quadril e não nos 

flexores plantares do tornozelo6. 

Além disso, o estudo de AUVINET e colaboradores (2006) concluíram 

que estas alterações na marcha (redução no comprimento e na velocidade da 

marcha) podem ser um mecanismo compensatório para reduzir a dor27. Em 

relação ao controle postural, Russek e Fulk (2010) estudaram 32 pacientes 

com FM com o uso da Escala de Confiança de Equilíbrio Específico da 

Atividade, Berg Balance test, NeuroCom Balance Master Test de Organização 

Sensorial e limites de estabilidade. Os autores relataram que pacientes com 

FM apresentam pior desempenho no controle postural, que pode estar 
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relacionado a perdas nos sistemas sensoriais (visual, somatossensorial e 

proprioceptivo)28.  

JONES e colaboradores (2009) realizaram estudo com 34 indivíduos 

com FM e 32 indivíduos do grupo controle. As avaliações foram realizadas pelo 

Teste de Avaliação de Sistemas de Equilíbrio (BESTest), que classificou o 

equilíbrio pela Escala de Confiança de Balanço de Atividades (ABC) sendo 

relatado o número de quedas nos últimos 6 meses. Os pacientes com FM 

apresentaram comprometimento considerável do equilíbrio, ou seja, resultados 

prejudicados em todos os componentes do BESTest quando comparados com 

o grupo controle, representados pelos limites de estabilidade, ajustes posturais 

antecipatórios, orientação sensorial e estabilidade na marcha. Estes pacientes 

também apresentaram desempenho pior ao grupo controle em relação a 

confiança de equilíbrio. O FIQ correlacionou-se significativamente com o 

BESTtest e a escala ABC. Os pacientes com FM relataram total de 37 quedas 

e o grupo controle foi registrado 6 quedas nos últimos seis meses. Os 

resultados apontam que a FM pode afetar mecanismos periféricos e/ou centrais 

do controle postural, consequentemente prejudicando a postura corporal, os 

ajustes posturais, uma maior incidência de quedas e uma capacidade reduzida, 

por déficits cognitivos ou dor, podendo resultar em desaceleração da marcha 

durante uma tarefa cognitiva. Esses resultados apoiam fortemente que 

pacientes com FM têm múltiplos problemas de equilíbrio relacionados a 

quedas. Assim, os autores concluem que o equilíbrio postural é comprometido 

em pacientes com FM, devido à deficiência de sistemas sensoriais, sistemas 

músculo-esqueléticos e processamento central, todos os quais podem ser 

afetados pela FM29.  

Entretanto por não haver certeza dos problemas posturais que a FM 

pode causar nestes pacientes, as justificativas deste estudo buscaram 

encontrar nas avaliações das variáveis posturais, tanto quantitativas quanto 

qualitativas, possíveis problemas que podem ocorrer em pacientes com FM 

quando comparadas a pacientes sem FM, bem como na amplitude de 

movimento de ambos membros inferiores, visando identificar problemas na 

flexibilidade e na qualidade de vida de pacientes com FM, bem como verificar 

possíveis perdas na sensibilidade cutânea de ambos os pés. Assim, a partir 

desta análise de movimento específica, será possível diagnosticar possíveis 
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problemas posturais, de sensibilidade e de amplitude de movimento para 

compreender estas alterações em função da síndrome. Além disso, será 

possível prescrever exercícios físicos específicos para reverter possíveis 

acometimentos no movimento. 

3. OBJETIVOS E HIPÓTESES 

O objetivo deste estudo foi avaliar os ajustes posturais, sensibilidade 

cutânea dos pés e amplitude de movimento nas articulações de ambos os 

membros inferiores em pacientes com FM.  

As hipóteses deste estudo são:  

- O grupo FM apresentam desvios posturais e desempenho inferior na 

avaliação postural; 

- Pacientes com FM apresentam desempenho reduzido nos testes de 

sensibilidade cutânea;  

- A FM acarreta menor amplitude de movimento para ambos os membros 

inferiores. 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Delimitação da pesquisa e aspectos éticos  

Essa pesquisa se definiu como estudo de característica descritiva 

transversal30 envolvendo pacientes com e sem FM do município de Vitória/ES. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética (ANEXO 1) Todos os pacientes, 

após consentir a participar do estudo, assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICES A e B) conforme as normas 

estabelecidas na Resolução n°466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

4.2. Participantes 

Dez pacientes, com diagnóstico clínico de fibromialgia entre 45 e 60 

anos, segundo os parâmetros definidos pelo Colégio Americano de 

Reumatologia (1990)31, há mais de um ano, sem nenhuma outra 

síndrome/doença e dez voluntários sem FM (grupo controle) entre 45 e 60 

anos, sem síndromes de ordem reumáticas participaram deste estudo. Os 

critérios de exclusão foram: ausência de doenças neurológicas e 

osteomusculares, ausência de doenças cardiovasculares, gravidade das 

manifestações clínicas, fadiga e distúrbio do sono31. 
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4.3. Procedimentos Experimentais 

Este estudo foi realizado no Laboratório de Força e Condicionamento 

(LAFEC) da Universidade Federal do Espírito Santo. O FIQ (Fibromyalgia 

Impact Questionnaire) foi aplicado apenas para as pacientes com fibromialgia. 

Este questionário avalia o impacto da síndrome e da qual a média é 

exatamente proporcional ao impacto. Assim, quanto maior a pontuação, pior é 

o estado que se encontra o paciente. É composto por 19 questões, 

organizadas em 10 itens que avaliam a capacidade funcional, volume da dor, 

problemas relacionados ao sono, ansiedade, estresse seguido de depressão e 

bem-estar global32. Para as voluntárias de ambos os grupos, foram aplicadas 

as seguintes avaliações, nesta sequência: 1) Avaliação da sensibilidade 

cutânea por meio do kit de miofilamentos da SORRI-Bauru para investigar se 

estes pacientes sofrem de algum tipo de perda sensorial nos pés 33; 2) 

Avaliação quantitativa postural através do Software de Análise Postural – 

SAPO; 3) Análise qualitativa do alinhamento postural. A avaliação quantitativa 

é uma avaliação que determina padrões de desempenho que possam ser 

medidos através de números, por isso a utilização do SAPO para analisar se 

há diferença na postura de pacientes com FM em comparação com o grupo 

controle34; 4) Avaliação da Amplitude de movimento nas articulações de 

membros inferiores (quadril, joelho e tornozelo)35 dos membros direito e 

esquerdo. 

4.4. Tarefa Experimental 

4.4.1. FIQ 

O questionário (ANEXO 2) é constituído por perguntas relacionadas com 

a capacidade funcional, condição profissional, problemas psicológicos e 

sintomas físicos. É constituído por 19 perguntas, sistematizado em 10 grupos. 

O primeiro grupo de perguntas analisa as capacidades dos pacientes com FM 

de executar as tarefas diárias (andar, limpar, cozinhar e a mobilidade de uma 

forma geral). Nos dois grupos seguintes, os pacientes com FM assinalam o 

número de dias da semana anterior, em que se sentiu bem ou em que faltou ao 

trabalho. Os últimos sete grupos destacam as capacidades de trabalho, dor, 

fadiga, cansaço matinal, rigidez, ansiedade e a depressão32. 

 

 



18 

 

4.4.2. Sensibilidade Cutânea 

Para garantir a confiabilidade do teste, é fundamental obedecer 

rigorosamente um protocolo padronizado. A voluntária ficou deitada com os 

olhos fechados. Os pontos do pé foram avaliados na região dorsal e na região 

plantar (Figura 2). Na região dorsal, foi um ponto no pé direito e esquerdo entre 

o primeiro e o segundo dedo. Na região plantar, foram nove pontos no pé 

direito e no pé esquerdo, sendo três deles na ponta dos dedos (1º, 3º e 5º 

dedo), três abaixo dos dedos (1º, 3º e 5º dedo), dois no meio do pé e um no 

calcanhar33. 

 

Figura 2. Representativa dos pontos de sensibilidade cutânea, adaptado Semmes-Weinstein. 

 

4.4.3. Avaliação Postural Quantitativa e Qualitativa 

Avaliação Postural Quantitativa 

O participante se manteve na posição ereta em quatro condições 

diferentes: vista anterior, vista posterior, vista lateral direita e vista lateral 

esquerda. Marcadores reflexivos foram posicionados nos seguintes pontos 

anatômicos: trago direito/esquerdo, acrômio direito/esquerdo, espinha ilíaca 

ântero-superior e póstero-superior direita/esquerda, trocânter maior do fêmur 

direito/esquerdo, ponto medial da patela direita/esquerda, linha articular do 

joelho direito/esquerda, tuberosidade da tíbia direita/esquerda, maléolo medial 

e lateral direito/esquerdo, processo espinhoso T3, ângulo inferior da escápula 

direito/esquerdo, ponto sobre a linha média da perna direita/esquerda, ponto 

sobre o tendão do calcâneo direito/esquerdo na altura média dos dois 

maléolos, calcâneo direito/esquerdo, processo espinhoso C7, trocânter maior 
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do fêmur direito/esquerdo, ponto entre a cabeça do 2º e 3º metatarso 

direito/esquerdo34. 

Avaliação Postural Qualitativa 

O participante se manteve na posição ereta, assim como na condição da 

avaliação postural quantitativa e foi avaliada em três condições diferentes: vista 

anterior, vista posterior, vista lateral.  

 

4.4.4. Avaliação da Amplitude de Movimento 

  As medidas da amplitude de movimento de flexão/extensão do quadril, 

flexão/extensão do joelho, dorsiflexão/flexão plantar do tornozelo, do mesmo 

modo que, as medidas da adução/abdução do quadril foram obtidas com um 

goniômetro universal. As pacientes ficaram deitadas nos movimentos de 

flexão/extensão, adução e abdução do quadril, assim como para flexão de 

joelho. Para os movimentos de rotação medial/lateral do quadril, extensão do 

joelho, dorsiflexão/plantiflexão do tornozelo, todas ficaram sentadas. A técnica 

de registro das aferições mais comum teve como base uma escala de 0 a 180 

graus, sendo que o movimento de extensão do joelho foi medido a partir do 

ângulo de 90º graus. Para tal, foram utilizados os padrões de PALMER & 

EPLER36,37 E PALMER, EPLER & DISABATINO38 para o posicionamento dos 

eixos e dos braços do goniômetro, para os graus de amplitude de movimento, 

para as posições do integrante sobre a maca e para as posições de fixação das 

articulações avaliadas. Para alcançar uma medida com goniômetro confiável, 

usamos posições e pontos de referência anatômicos específicos dos testes 

para alinharmos os braços e o eixo do goniômetro. Uma única mensuração por 

sessão é tão confiável quanto à média de várias mensurações39. Segundo 

PALMER & ELPLER38, o teste de amplitude de movimento possibilita uma 

informação limitada a respeito dos movimentos articulares. Além disso, 

possibilita as informações acerca das capacidades dos tecidos contráteis, que 

são os músculos, mas tem como delimitação a motivação e o esforço que será 

realizado pelo indivíduo examinado. Contudo, para os fins desta pesquisa, foi 

considerada a amplitude de movimento de forma passiva no membro inferior 

direito e esquerdo devido às funções exercidas pela mesma para preservação 

da postura equilibrada. 
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4.5. Equipamentos 

4.5.1. Sensibilidade cutânea: Estesiômetro 

O Estesiômetro da SORRI-Bauru auxilia na avaliação e no 

monitoramento do grau de sensibilidade cutânea à compreensão de forças 

utilizadas como impulsos aos nervos sensíveis ao contato suave e à pressão. 

As ações são construídas em etapas analisando os limiares práticos 

classificados como mais complexos para as mãos e os pés, envolvidos em seis 

faixas entre 0,05gf (0,49mN) e 300gf (2,94N) 33. 

4.5.2. Avaliação Quantitativa – SAPO 

O espaço de coleta foi uma sala de piso liso e regular com cortinas 

pretas para não influenciar, tecnicamente, postos no fundo da sala para 

possibilitar um maior contraste dos marcadores. Em termos gerais, para a 

coleta de dados, foram utilizados dois fios de prumo, uma câmera de vídeo e 

um tripé. Para ajustar o espaço bidimensional (2D), foram utilizados dois fios de 

prumo como referências dos eixos ortogonais “x” e “y” equidistantes e obter, 

assim, as respectivas coordenadas horizontal e vertical. A câmera ficou a 1 

metro do participante. As pacientes estavam descalços e usando uma bermuda 

ou leg, preferencialmente, lycra preta e uma regata preta ou top34. 

4.5.3. Amplitude de movimento: Goniômetro 

  A análise com goniômetro foi utilizada para medir a amplitude de 

movimento de membros inferiores destes pacientes. É um instrumento de 

medida construído para medir ou traçar ângulos, assim foi possível avaliar os 

problemas relacionados a angulações de pacientes com FM. Essa técnica tem 

como benefício o baixo custo e não se utiliza de nenhuma forma invasiva para 

suas aferições40. 

4.6. VARIÁVEIS DEPENDENTES 

4.6.1. Sensibilidade cutânea  

 Os filamentos padrões seguiram uma ordem do menor para o maior. Os 

filamentos se definem da seguinte forma: filamento verde, nominal de 0,05gf, é 

quando a sensibilidade está dentro da faixa da normalidade para mãos e pés; 

O filamento azul, nominal de 0,2gf, é quando há uma sensibilidade diminuída 

da mão, com dificuldade quanto à discriminação fina, mas ainda sim 

considerada normal para o pé; O filamento violeta, nominal de 2,0gf, quando 

existe sensibilidade protetora diminuída, permanecendo o suficiente para 
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prevenir lesões e há a dificuldade com a discriminação de forma e temperatura; 

O filamento vermelho, nominal de 4,0gf, há perda de sensibilidade protetora 

para a mão, e às vezes, para o pé, sujeito vulnerável a lesões e perda de 

discriminação de quente/frio; O filamento laranja, nominal de 10,0gf, é a perda 

da sensação protetora para o pé, ainda podendo sentir pressão profunda e dor; 

O filamento magenta/rosa, nominal de 300gf, permanência da sensibilidade à 

pressão profunda e dor33. Foram dez pontos medidos, como mostrado na 

Figura 2, seguindo a ordem do ponto 1 ao ponto 10. 

4.6.2. Avaliação Postural Quantitativa e Qualitativa  

Na avaliação quantitativa postural, as variáveis analisadas foram: 

alinhamento horizontal da cabeça e tronco, ângulo entre os dois acrômios e as 

duas espinhas ilíacas ântero-superiores. Em relação aos membros inferiores, 

foi avaliado o ângulo frontal do membro inferior direito e esquerdo, assimetria 

no comprimento dos membros inferiores, ângulo Q dos joelhos direito e 

esquerdo. Todas estas variáveis foram medidas em centímetros para 

quantificar os desvios posturais. Na avaliação qualitativa as variáveis 

analisadas foram: alinhamento postural medido em tipos de categorias na vista 

lateral (1: ideal, 2: cifose-lordose, 3: dorso plano, 4: desleixado, 5: militar), 

posterior e anterior (1: ideal, 2: desvio à esquerda, 3: desvio à direita, 4: 

compensado), segundo Kendall, Mccreary & Provance41. 

4.6.3. Avaliação da Amplitude de Movimento 

Amplitude de movimento articular em flexão/extensão do quadril e 

joelho, dorsiflexão/flexão plantar do tornozelo e adução/abdução do quadril 

medido em graus tanto no membro inferior direito quanto no esquerdo. 

 

4.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para verificar a normalidade e homogeneidade dos dados foram 

empregados respectivamente, o teste de Shapiro Wilk e o teste de Levene. Os 

dados que apresentaram normalidade e homogeneidade foram: variáveis 

clínicas (idade, características antropométricas), amplitude de movimento e 

variáveis da análise postural quantitativa. ANOVA one-way foi realizada para os 

dados de idade, características antropométricas e da análise postural 

quantitativa entre os grupos (FM e controle). Em relação à variável amplitude 

de movimento, foi realizada uma ANOVA com medidas repetidas, tendo grupo 
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(FM e controle) e membro (direito e esquerdo), como fatores, sendo este último 

tratado como medida repetida. Testes post-hoc com ajuste de Bonferroni foram 

realizados para os efeitos principais e interação. Entretanto, os dados das 

variáveis de sensibilidade cutânea e avaliação postural qualitativa não 

apresentaram distribuição normal, desta forma, testes de Mann-Whitney foram 

realizados para detectar possíveis diferenças entre os grupos para estas 

variáveis. O nível de significância adotado em todas as análises foi p 5%. 

5. RESULTADOS 

Os resultados confirmam que a FM é um problema que pode afetar a 

qualidade de vida das pacientes que sofrem dessa síndrome. O FIQ mostrou-

se positivo na avaliação da dor e seus impactos na síndrome, mostrando que 

as voluntárias do projeto apresentam escore considerado alto, 

consequentemente diminuindo as possibilidades no desempenho das tarefas 

diárias. Pacientes com FM tem uma amplitude de movimento de membros 

inferiores reduzida quando comparada com o grupo controle, ou seja, sua 

flexibilidade pode ser menor, que pode afetar o desempenho funcional de uma 

forma negativa. Além disso, foram encontradas diferenças na sensibilidade 

cutânea tanto no pé direito quanto no esquerdo, evidenciando que pacientes 

com FM tem uma sensibilidade nos pés diminuída. Em relação aos ajustes 

posturais da análise quantitativa, a análise estatística não revelou diferença 

entre os grupos, entretanto, na análise qualitativa, foi encontrada diferença 

entre os grupos. Pacientes com FM apresentaram alinhamento postural com 

desvio à esquerda quando comparado com o grupo controle. Estes resultados 

estão apresentados nos tópicos abaixo. 

5.1. Características Clínicas 

A Tabela 1 apresenta as características antropométricas de todas as 

pacientes. A ANOVA não revelou diferença entre os grupos em relação à idade 

(F1,19= 1,15, p=0,29), estatura (F1,19= 0,12, p=0,73), massa corporal (F1,19= 

0,013, p=0,91) e IMC (F1,19= 0,01, p=0,916).  

Neste estudo, a média ± desvio padrão da média do FIQ score no Grupo 

FM (único avaliado, pois este questionário refere-se apenas a pacientes com 

FM) foi de 79,30 ± 10,28, sendo o máximo 100, ou seja, a síndrome afeta 
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significativamente a saúde e pode ser que afete também a qualidade de vida 

dessas pacientes que sofrem com a FM. Os resultados encontrados estão 

apresentados na Tabela 2, reafirmando a confiabilidade do FIQ para mensurar 

a dor e os sintomas destas pacientes. 

Variáveis FM Controle p 

Idade (anos) 48,5 (7,4) 51,5 (4,8) 0,29 

Massa Corporal (kg) 70,1 (7,5) 70,6 (11,9) 0,91 

Estatura (m) 1,62 (0,06) 1,63 (0,05) 0,74 

IMC (kg/m2) 26,7 (2,5) 26,6 (3,6) 0,92 
 

Tabela 1. Dados expressos em média ± DP. Características clínicas e antropométricas dos 

grupos FM e controle. 

ITENS ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 AO 10 TOTAL 

VALORES 3,63 ± 1,62 7,87 ± 2,54 3 ± 2,97 64,80 ± 6,37 79,30 ± 10,28 

 

Tabela 2. Média e desvio padrão (entre parênteses) dos itens do FIQ. 

 

5.2. Amplitude de Movimento 

ANOVA revelou efeito de grupo (F9,10= 18,52, p=0,001) para os 

movimentos, extensão, rotação medial e lateral, abdução e adução de quadril e 

flexão e extensão de joelho e de membro (F1,18=5,41, p=0,031) apenas para 

os movimentos de rotação lateral e medial. Os valores dos ângulos dos 

movimentos de extensão, adução, rotação medial e lateral do quadril e flexão e 

extensão do joelho foram menores para o grupo FM quando comparados com 

o grupo controle. Além disso, ANOVA também revelou efeito de interação entre 

membro e grupo (F1,18=5,01, p=0,038) para o movimento rotação medial do 

quadril. Assim, apenas para o grupo FM, foi verificada diferença entre 

membros, sendo que o membro direito apresentou amplitude de movimento 

maior quando comparado com o membro esquerdo. Esses resultados podem 

ser observados nas Figuras 3, 4 e 5. 
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Figura 3. Média e desvio padrão da amplitude de movimento (°) para os grupos FM e controle. 

* (p≤0,05). 

 

Figura 4. Média e desvio padrão da amplitude de movimento (°) para os grupos FM e controle. 

* (p≤0,05) 
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Figura 5. Média e desvio padrão da amplitude de movimento (°) para os grupos FM e controle.  

 

5.3. Teste de Sensibilidade Cutânea 

Teste de Mann Whitney revelou diferença significativa entre os grupos 

(FM e controle) para os seguintes pontos cutâneos, p1 (U=22, p=0,024) e p10 

(U=25, p=0,038) do membro direito, com também, p1 (U=11, p=0,002), p8 

(U=24, p=0,036) e p10 (U=12.5, p=0,002) do membro esquerdo. Os pacientes 

com FM apresentaram sensibilidade reduzida nos p1 e p10 do pé direito e nos 

p1, p8, e p10 do pé esquerdo quando comparados com o grupo controle. As 

avaliações mostraram que pacientes com FM podem ter sensibilidade menor 

quando comparada com pacientes sem FM. Os resultados estão apresentados 

na Tabela 3.  

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Tabela 3: Mediana ± II dos pontos testados (p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, 

10 e total) para os grupos FM e controle. 

5.4. Avaliação Postural Quantitativa (SAPO) 

ANOVA não revelou efeito de grupo para as variáveis posturais 

analisadas nas vistas anterior (F1,18=0,20, p=0,656), lateral direita 

(F1,18=1,50, p=0,236), esquerda (F1,18=0,25, p=0,624) e posterior 

(F1,18=1,71, p=0,207). As Tabelas 4 (vista anterior), 5 (vista lateral) e 6 (vista 

posterior) apresentam as variáveis relacionadas à análise da avaliação postural 

quantitativa.  

 

 

 

 

 

 

 

Pontos FM CONTROLE P 

 Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

P1 2,5 [2-3] * 1,5[1-2] * 3 [2-3] * 1[1-3] * 0,02* 0,002* 

P2 1,5 [1-3,25] 1[1-3] 2 [1-3] 1[1-2] 0,40 0,70 

P3 2 [1-3] 1[1-2,25] 2 [1-3] 2[1-3] 0,29 0,70 

P4 2,5 [1-3,75] 2[1-3] 1,0 [1-3] 2[1-3] 0,55 0,21 

P5 2,5 [2-3,25] 2[1,7-3] 2,5 [1-3] 2,5[1,7-3] 0,26 0,65 

P6 
2,5 [1,7-

3,2] 
1,5[1-2,2] 2 [1-3] 2,5[1-3] 0,12 0,97 

P7 2 [1-3,7] 2[1-3] 2 [1-3] 2[1-3] 0,94 0,52 

P8 3 [2,7-3] 3[2-3] * 2,5[2-3] 2[1-3] * 0,65 0,03 * 

P9 2,5[1-3] 2,5[1-3] 2[1-3] 2[1-3] 0,69 0,94 

P10 4[3-5,25] * 3[2,7-3,2] * 3,5[3-5] * 2,5[2-3] * 0,04 * 0,002 * 

Ptotal 23[18,5-34] 21,5[15,5-2] 21,5[17,2-32,2] 22[16,5-24] 0,22 0,52 
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VARIÁVEIS FM CONTROLE P 

CABEÇA    

AHC 1,58 (0,7) 2,08 (0,8) 0,7 

TRONCO    

AHA 1,13 (0,8) 0,54 (0,3) 0,5 

AHEIAS -0,09 (0,3) 0,38 (0,3) 0,4 

AAEIAS -1,22 (0,8) -0,14(0,5) 0,3 

MEMBROS INFERIORES    

AFMID -5,73 (1,1) -6,28(1,3) 0,7 

AFMIE -5,25 (1,3) -6,06 (1,4) 0,7 

ACMI -0,9 (1,2) -1,10 (0,4) 0,9 

AHTT 0,9 (1,16) 0,11 (0,7) 0,5 

AQD 10,6 (2,3) 7,5 (1,4) 0,3 

AQE 9,7 (2,5) 10,2 (1,2) 0,8 

Tabela 4: Média ± DP das variáveis posturais na vista anterior para os grupos FM e controle. 

Legenda: AHC (Alinhamento horizontal da cabeça), AHA (Alinhamento horizontal dos 
acrômios, AHEIAS (Alinhamento horizontal das espinhas ilíacas AP, AAEIAS (ângulo entre os 
dois acrômios e das duas espinhas ilíacas), AFMID (Ângulo frontal do membro inferior direito), 
AFMIE (Ângulo frontal do membro inferior esquerdo), ACMI (Diferença no comprimento dos 
membros inferiores (D-E)), AHTT (Alinhamento horizontal das tuberosidades das tíbias), AQD 
(Ângulo Q direito), AQE (Ângulo Q esquerdo)  

 

VARIÁVEIS FM CONTROLE P 

CABEÇA Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

AHC 47,4(3,3) 42,2(2,4) 42,5(6,9) 43,9(2,6) 0,24 0,62 

AVC 28,6(4,8) 23,7(3,13) 44,9(9,05) 20,9(2,2) 0,10 0,47 

TRONCO       

AVT -4,5(0,6) -5,2(0,7) -3,9(0,7) -4,5(0,7) 0,52 0,51 

AQ -8,7(-1,4) -11,7(1,9) -9,5(1,6) -11,6(1,2) 0,7 0,78 

AVC 1,1(0,3) 1,02(0,2) 1,5(0,2) 0,9(0,3) 0,35 0,92 

AHP -14,3(2,1) -12,9(2,3) -14,2(1,6) -12,5(1,5) 0,96 0,87 

MEMBROS   
INFERIORES 

      

AJ 2,9(1,2) -0,7(2,2) 0,5(1,4) -1,8(1,8) 0,33 0,70 

AT 82,9(0,7) 84,2(1,07) 83,8(0,8) 85,2(0,8) 0,43 0,46 

Tabela 5: Média ± DP das variáveis posturais na vista lateral (direita e esquerda) para os 
grupos FM e controle. 

Legenda: AHC (Alinhamento horizontal da cabeça (C7)), AVC (Alinhamento vertical da cabeça 
(acrômio)), AVT (Alinhamento vertical do tronco), AQ (Ângulo do quadril (tronco e coxa)), AVC 
(Alinhamento vertical do corpo), AHP (Alinhamento horizontal da pélvis), AJ (Ângulo do joelho), 
AT (Ângulo do tornozelo). 
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VARIÁVEIS FM CONTROLE P 

AHET3 8,6 (8,2) 21,5 (5,4) 0,20 

APTD 3,08 (5,2) 6,37 (6,9) 0,25 

APTE 5,49 (6,9) 6,43 (2,03) 0,97 

Tabela 6: Média ± DP das variáveis posturais na vista posterior para os grupos FM e controle. 

Legenda: AHET3 (Assimetria horizontal da escápula em relação à T3), APTD (Ângulo 
perna/retropé direito), APTE (Ângulo perna/retropé esquerdo).  

 

 

5.5. Avaliação Postural Qualitativa 

Testes de Mann Whitney apontou diferença significativa entre os grupos 

apenas para a vista anterior (U=21,5, p=0,021). Os resultados mostraram que o 

grupo FM apresentou um alinhamento postural com desvio à esquerda (2,5 

[1,75-3,0]) e o grupo controle apresentou um alinhamento ideal (1,0 [1-2]) nesta 

vista. A Tabela 7 apresenta os dados da mediana e o intervalo interquartil nas 

vistas anterior, lateral e posterior. 

 

VISTAS FM Controle p 

Anterior 2,5 [1,75-3] 1 [1-2] 0,02 

Lateral 3 [1-4,25] 2 [1-2,25] 0,12 

Posterior 3 [2-3] 1,5 [1-3,25] 0,14 

Tabela 7: Mediana ± II da avaliação qualitativa para os grupos FM e controle. 

 

6. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar em dois grupos (FM e 

CONTROLE), o impacto de diferentes avaliações, sendo elas: amplitude de 

movimentos nas articulações de membros inferiores, sensibilidade cutânea dos 

pés e ajustes posturais qualitativos e quantitativos, sobre os aspectos físicos 

(amplitude/flexibilidade membros inferiores), clínicos (sensibilidade cutânea dos 

pés), posturais (ajustes posturais) e comportamentais (FIQ).  
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 A hipótese de pesquisa deste trabalho foi confirmada, assim, pacientes 

com FM apresentaram um pior desempenho nos testes de amplitude de 

movimento, sensibilidade cutânea e avaliação postural qualitativa. Entretanto, a 

única hipótese não confirmada, foi que os pacientes com FM apresentaram 

ajustes posturais semelhantes ao grupo controle. Nos próximos itens, serão 

discutidos os principais achados desta pesquisa.  

6.1. FIQ 

Os dados deste trabalho corroboram com a avaliação que é pelo feita 

pelo FIQ, que se mostrou confiável para mensurar a dor e qualidade de vida 

das pacientes com FM. BENNET (2005), afirma que escores <70 significam 

que a fibromialgia é moderada, enquanto escores ≥70 significam que a 

fibromialgia é grave42. ASSUMPÇÃO e colaboradores (2002) realizaram estudo 

para verificar o poder discriminante de alguns instrumentos na avaliação da 

qualidade de vida de pacientes com FM e concluiu que o FIQ é o melhor 

instrumento que discrimina pacientes com FM de pacientes sem FM quando 

pretende-se avaliar o impacto da FM na qualidade de vida43. Neste sentido, 

GOLDENBERG e colaboradores (1995) utilizaram o FIQ como protocolo para 

avaliar a qualidade de vida em pacientes com FM e verificaram que os baixos 

índices da qualidade de vida também estavam associados à incapacidade para 

o trabalho44. Neste estudo a média dos escores foi de 79,30, portanto, significa 

que a FM, no grupo FM deste estudo, foi considerada grave e 

consequentemente é fator que pode diminuir a qualidade de vida dessas 

pacientes, prejudicando suas atividades diárias. 

6.2. Amplitude de Movimento 

Para amplitude de movimento nas articulações de membros inferiores, 

foram encontradas diferenças de grupo para os movimentos de extensão, 

rotação medial e lateral, abdução e adução de quadril e flexão e extensão de 

joelho e de membro apenas para os movimentos de rotação lateral e medial. 

Também foi revelado efeito de interação entre membro e grupo para o 

movimento rotação medial do quadril. Assim, apenas para o grupo FM foi 

verificada diferença entre membros, sendo que o membro direito apresentou 

amplitude de movimento maior quando comparado com o membro esquerdo. 
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Os dados obtidos pelas pacientes de que seu lado dominante, de maior força, é 

o lado direito, isso nos possibilita supor que as funcionalidades do membro 

direito podem ter menor nível de dor, possibilitando uma melhor amplitude de 

movimentos com menos restrições do que o membro inferior esquerdo. 

KISNER e COLBY (1998) realizaram estudo onde afirmam que para 

desempenhar a maioria das tarefas cotidianas funcionais, tarefas de trabalho 

ou recreativas, é fundamental uma boa amplitude de movimento onde a dor 

não seja capaz de interferir. Assim, a falta de flexibilidade e amplitude de 

movimento, pode acarretar em uma diminuição nas capacidades físicas, 

restrições ou lentidão para realização das tarefas diárias45. Com base na 

literatura e em nossos dados, é possível afirmar que mulheres com FM 

dispõem de desempenho menor na flexibilidade de seus movimentos de 

membros inferiores por causa da dor e encurtamento muscular, logo, 

acarretando em outros problemas, como, aumento da dor, dificuldade de 

mobilidade, dificuldades em tarefas diárias e diminuição das capacidades 

funcionais. Estes resultados foram encontrados pelo fato de as voluntárias com 

FM apresentar maiores dificuldades para realizar os movimentos articulares 

propostos, devido ao alto grau de comprometimento da FM, comprovado pelo 

escore grave (79,30) do FIQ. Além disso, nossos dados revelam que pacientes 

com FM têm maiores dificuldades também em movimentos na articulação do 

quadril e do joelho, isso pode ser causado pela alta sensibilidade dos tender 

points localizados nos glúteos (quadrante superior e lateral das nádegas), 

trocânter maior (posterior à proeminência troncatérica) e joelho (coxim 

gorduroso medial, próximo à linha articular), consequentemente afetando o 

desempenho funcional destes pacientes, já que pode haver compensação para 

diminuição dos níveis da dor.  

A terapia não farmacológica, através de exercícios físicos, é uma boa 

estratégia de tratamento para pacientes com FM. Dentro deste contexto, 

HECKER e colaboradores (2011) realizaram estudo com 24 voluntárias do 

sexo feminino com FM, divididas aleatoriamente em dois grupos para 

tratamento de cinesioterapia e hidrocinesioterapia, sendo composto por 12 

voluntárias de cada grupo. As intervenções através da hidrocinesioterapia e da 

cinesioterapia consistiram em exercícios de alongamento muscular, exercícios 
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aeróbios de baixa intensidade, movimentação ativa sem carga e finalizando 

com alongamento. Os resultados mostrados pelos dois grupos apresentaram 

grande eficácia no incremento da qualidade de vida das voluntárias e na 

flexibilidade de membros inferiores, não sendo encontrada diferença entre os 

dois métodos empregados. Nesse sentido, pode-se afirmar que a atividade 

física regular, contendo exercícios aeróbios de baixa intensidade e exercícios 

de alongamento muscular, realizados ou não no ambiente aquático, é um 

recurso indispensável para o tratamento de pacientes acometidas por FM, uma 

vez que permite melhora nos aspectos referentes à qualidade de vida46. Da 

mesma forma, WILHELM e SANTOS (2013), realizaram estudo sobre os 

benefícios da hidrocinesioterapia na fibromialgia e verificaram que o protocolo 

de tratamento hidrocinesioterapêutico foi capaz de reduzir os sintomas da 

fibromialgia, proporcionando a diminuição do número de tender points, a 

diminuição da dor, o aumento da amplitude de movimentos nas articulações de 

membros superiores e inferiores e na manutenção da força muscular47. Além 

disso, KISNER e COLBY (1998) também afirmam que exercícios de 

alongamentos podem ser uma alternativa para incentivar a melhora da 

mecânica corporal, por meio da manutenção da amplitude de movimentos sem 

dor, além das possibilidades de destacar a consciência de movimentos 

corporais adequados para pessoa com FM, acarretando na diminuição da dor e 

à melhora da qualidade de vida45. MATSUTANI (2003) mostra em seu estudo 

que, exercícios de alongamento muscular foram os principais motivadores pela 

diminuição da dor na sensibilidade dos tender points e da qualidade de vida48. 

Sendo assim, a atividade física comprova-se como uma boa alternativa 

para o tratamento de pacientes com FM que tem sua qualidade de vida 

afetada43,44, assim como seus movimentos articulares que são reduzidos 

devido a dor. 

6.3. Avaliação Postural (Qualitativa e Quantitativa – SAPO) 

 Neste estudo , a avaliação quantitativa, realizada pela ferramenta SAPO, 

não revelou diferença nos ajustes posturais entre os grupos. Os dados da 

análise quantitativa apresentaram alta variabilidade que pode ter dificultado a 

análise estatística detectar diferenças entre os grupos neste alinhamento 
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postural. Esta análise quantitativa poderia ser utilizada para fazer associações 

com outras variáveis analisadas neste estudo. Entretanto, na avaliação 

qualitativa foi encontrada diferença de grupos apenas para vista anterior, 

apresentando alinhamento postural com desvio à esquerda para o grupo com 

FM e o grupo controle apresentou um valor ideal nessa vista. KENDALL e 

colaboradores (1995) afirmam que, o alinhamento postural estático transporta a 

força gravitacional entre as estruturas integradas para sustentar o peso 

corporal. Afirmam também que, o ideal seria que houvesse o mínimo de 

dificuldade e sobrecarga para os músculos e ligamentos41. Neste contexto, 

alguns autores afirmam que o mau alinhamento corporal pode modificar a 

distribuição de carga, assim como a pressão nas superfícies articulares, 

cooperando para a degeneração articular e tensões musculares 

prejudicadas49,50,51. Como pacientes com FM tem dores confirmadas em pontos 

musculares e articulações (tender points)43,44, é possível dizer que, com os 

dados obtidos neste estudo, esse alinhamento postural com desvio a esquerda 

na vista anterior pode estar sendo influenciado pelos valores dos escores 

avaliados pelo FIQ, sendo considerado estado grave da síndrome. Desta 

forma, este alinhamento postural com desvio à esquerda pode aumentar a 

sobrecarga nas articulações e apesar de não ter sido feita correlação, este 

desvio à esquerda, pode estar relacionado com a redução da amplitude de 

movimento no lado esquerdo. Desta forma, este alinhamento com desvio à 

esquerda apresentado pelos pacientes com FM pode ser uma compensação 

para reduzir a carga imposta pelo déficit da amplitude de movimento no lado 

esquerdo.  

6.4. Sensibilidade Cutânea 

Os estudos mostram que os pacientes com FM relataram problemas 

com a sensibilidade cutânea31. Os achados deste estudo estão de acordo com 

a literatura. Assim, a avaliação da sensibilidade cutânea dos pés mostrou 

diferença significativa entre os grupos. No pé direito os pontos que tiveram 

diferença foram os pontos 1 e 10, já para o pé esquerdo as diferenças foram 

encontradas nos pontos 1, 8 e 10. Com base nesses dados podemos afirmar 

que pacientes com FM tem sensibilidade cutânea nos pés diminuída quando 

comparadas a um grupo sem FM. Além disso, isso nos possibilita dizer que, 
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por afetar os dois membros, tanto o pé direito quanto o esquerdo, pode ser um 

indicador de avanço da síndrome, já que há na literatura relatos de dores na 

sensibilidade cutânea em pacientes com FM31. No entanto, os dados das 

avaliações realizadas (amplitude de movimento, avaliação postural qualitativa e 

sensibilidade cutânea) apresentam concordância que os pacientes com FM 

apresentam problemas no lado esquerdo do corpo, pois a ADM foi menor, o 

desvio à esquerdo e perda da sensibilidade em mais pontos do lado esquerdo. 

Assim, estes dados ressaltam a importância deste estudo na análise de 

movimento dos pacientes com FM para diagnosticar problemas nos ajustes 

posturais e de amplitude de movimento e realizar a prescrição correta da 

terapia com exercícios físicos. Desta forma, sabe-se que a atividade física tem 

um grande benefício para a melhora da qualidade de vida, melhora na 

sensibilidade a dor, melhora na diminuição dos tender points e melhora nas 

capacidades funcionais do dia a dia45,46,47,48, por isso pode-se dizer que a 

atividade física pode contribuir com a melhora da sensibilidade cutânea. Como 

tratamento não farmacológico, pode ser que realizar atividades físicas em 

diferentes solos contribua para a melhora da sensibilidade cutânea, seriam 

necessários estudos nessa área para confirmar tal hipótese. Estudos mais 

profundos talvez sejam necessários para correlacionar outros fatores 

influenciadores da FM com a sensibilidade cutânea.  

Este estudo apresenta algumas limitações, como por exemplo, 

dificuldade no posicionamento dos marcadores do protocolo SAPO pelo perfil 

das voluntárias ser de sobrepeso. Assim, esta dificuldade na localização dos 

pontos pode ter influenciado o cálculo dos dados posturais, além do pequeno 

número amostral. Sabendo que a atividade física é um importante tratamento 

não farmacológico na síndrome, ainda é preciso avaliar seus efeitos nas 

avaliações que foram realizadas neste estudo, com a hipótese de que tratar da 

sensibilidade cutânea, com a ação do exercício físico em diferentes solos, pode 

ser benéfica para pacientes com este problema. Além disso, como sugestão 

para futuros estudos, o próximo passo é investigar a influência da gravidade da 

síndrome nos ajustes posturais, ADM e sensibilidade cutânea. Como também, 

verificar se a amplitude de movimento reduzida pode afetar os ajustes 
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posturais. Desta forma, análises de correlação e de regressão podem ser 

realizadas para verificar estas hipóteses.   

Os resultados deste estudo concluem que a amplitude de movimentos 

das articulações de ambos os membros inferiores é menor em pacientes com 

FM, há diferença e interação entre ambos os membros e grupo para o 

movimento de rotação medial e lateral do quadril e apenas no grupo FM foi 

verificada uma diferença entre membros, sendo que o membro direito 

apresentou uma amplitude de movimento maior quando comparado com o 

membro esquerdo, sensibilidade cutânea diminuída em pacientes com FM, 

avaliação qualitativa houve diferença de grupo na vista anterior, sendo o grupo 

FM tendo um alinhamento postural com desvio a esquerda e o grupo controle u 

alinhamento postural ideal e para os ajustes posturais não foram encontradas 

diferenças na avaliação quantitativa utilizando o SAPO como ferramenta de 

avaliação.  
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ANEXO 1. Parecer do comitê de ética 
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ANEXO 2. Questionário sobre o impacto da fibromialgia (QIF) 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(Fibromialgia) 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(PACIENTES COM FM) 

 
O senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa científica 
intitulada “Influência da fibromialgia nos ajustes posturais, na sensibilidade 
cutânea e na amplitude de movimentos de membros inferiores” que será 
desenvolvida no Laboratório de Força e Condicionamento (LAFEC) do Centro 
de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo 
(CEFD/UFES), sob a responsabilidade da professora Natalia Madalena Rinaldi. 
 
Justificativa 
A Fibromialgia (FM) é uma síndrome ainda de origem desconhecida, atinge 
principalmente as articulações, músculos, tendões e outros tecidos moles, 
causando dores por todo o corpo durante longos períodos. Pesquisas afirmam 
que pacientes fibromiálgicos apresentam maior sensibilidade à dor. Pacientes 
com FM podem ter sua movimentação prejudicada pelo medo de que seu 
sentimento a dor seja aumentada. Estudos mostraram que a síndrome afeta o 
Controle Postural de mulheres com FM, principalmente na marcha, 
apresentando desníveis significantes em relação ao grupo saudável. Porém, 
não se sabe quais são as alterações que ocorrem nos ajustes posturais em 
função da FM. Também é desconhecido se estes pacientes apresentam 
modificações na sensibilidade cutânea e na amplitude de movimento nas 
articulações de membros inferiores que poderia influenciar estes ajustes 
posturais. 
 
Objetivos 
O objetivo será avaliar os ajustes posturais, a sensibilidade cutânea e a 
amplitude de movimento nas articulações de membros inferiores em pacientes 
com FM. Há a hipótese de que o grupo controle apresente um melhor 
desempenho no controle postural, uma melhor sensibilidade cutânea e maior 
amplitude de movimentos de membros inferiores em relação ao grupo 
acometido da fibromialgia devido às limitações físicas. 
 
Procedimentos 
No Laboratório de Força e Condicionamento (LAFEC) do Centro de Educação 
Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES), 
os testes clínicos realizados estão apresentados na respectiva sequência: 1) 
Questionário de Impacto na Fibromialgia (FIQ): o senhor (a) irá responder 
algumas perguntas sobre sua condição física atual; 2) Avaliação da 
sensibilidade cutânea plantar: será realizada por meio do kit de Estesiômetro, 
que consiste em seis monofilamentos de nylon, com diferentes tamanhos, que 
irão exercer leve pressão ao tocar a pele da mão e do pé; 3) Avaliação Postural 
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Quantitativa e Qualitativa: O participante deverá manter a posição ereta e sua 
postura será avaliada em quatro vistas diferentes: frente, costas, lados direito e 
esquerdo. Marcadores reflexivos serão posicionados nos seguintes pontos 
anatômicos, ombro, tronco, cotovelo, quadril, joelho, tornozelo e pés; 4) 
Avaliação da Amplitude de Movimento de Membros Inferiores, serão avaliadas 
os movimentos de flexão/extensão (dobrar e estender) do quadril e do joelho, 
dorsiflexão/flexão plantar (dobrar e estender) do tornozelo e adução/abdução 
(afastar as pernas para o lado) do quadril. 
 
Duração e local da pesquisa 
A pesquisa será realizada em um dia no Laboratório de Força e 
Condicionamento (LAFEC) do Centro de Educação Física e Desportos da 
Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES). A coleta de dados da 
pesquisa terá duração aproximada de 01 hora (60 minutos). 
 
Riscos e desconfortos 
Os testes realizados nesta pesquisa utilizam métodos não invasivos e 
apresentam um risco mínimo de desconforto físico, mental e emocional. Um 
examinador experiente e devidamente treinado estará sempre ao seu lado para 
amenizar os possíveis desconfortos relacionados aos testes e avaliações que 
podem ser abandonados a qualquer tempo da pesquisa sem qualquer prejuízo 
e/ou reagendados para uma nova data junto ao pesquisador. Ao responder o 
questionário FIQ, o senhor (a) poderá sentir cansaço mental, desconforto de 
ordem emocional e/ou constrangimento ao responder às questões.  Na 
avaliação da sensibilidade cutânea, o senhor (a) poderá sentir um leve 
desconforto na pele por causa do miofilamentos do estesiômetro. Na avaliação 
quantitativa e qualitativa, o senhor (a) poderá sentir um leve incomodo nas 
regiões onde serão posicionados os pontos reflexivos. Na avaliação da 
amplitude de movimentos de membros inferiores, o senhor (a) poderá 
apresentar um leve desconforto muscular. Para minimizar os riscos e garantir a 
segurança da sua execução, um examinador experiente e devidamente 
treinado estará acompanhando a realização dos testes fornecendo apoio e 
suporte sempre que necessário. No caso de qualquer sintoma de cansaço 
físico e/ou desconforto, o senhor (a) poderá solicitar a interrupção do teste, 
prolongamento do intervalo de descanso ou abandonar a avaliação sem 
qualquer prejuízo. 
 

Benefícios 
Esta pesquisa possibilitará a avaliação individualizada do estado de saúde, do 
desempenho nos ajustes posturais, na sensibilidade cutânea e na amplitude de 
movimentos de membros inferiores em pacientes com FM, com o intuito de 
elaborar uma intervenção motora para amenizar estas possíveis alterações 
clínicas. Os resultados obtidos nesta pesquisa serão significativos para ampliar 
os saberes e fortificar a área de pesquisa, visto que a fibromialgia ainda é uma 
síndrome que requer mais estudos. 
 
Acompanhamento e assistência 
Durante a participação nesta pesquisa, o senhor (a) será sempre 
acompanhado (a) por um examinador e sua participação não irá te trazer 
despesas ou custos. 
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Garantia de recusa em participar da pesquisa e/ou retirada de 
consentimento 
O senhor (a) não é obrigado (a) a participar da pesquisa, podendo deixar de 
participar dela em qualquer momento de sua execução, sem que haja 
penalidades ou prejuízos decorrentes de sua recusa. Caso decida retirar seu 
consentimento, o senhor (a) não mais será contatado (a) pelo pesquisador. 
 
Garantia de manutenção do sigilo e privacidade 
Os pesquisadores se comprometem a resguardar sua identidade durante todas 
as fases da pesquisa, inclusive após publicação. Assim que você for incluído 
no estudo receberá um número de código. A associação deste código ao seu 
nome fica restrita a um número mínimo necessário de pesquisadores. Uma vez 
constituído o banco de dados seu nome é excluído e todas as análises são 
feitas apenas com conhecimento de código não havendo assim possibilidade 
de que alguém venha a levantar sua identidade ao examinar os dados da 
pesquisa. 
 
Garantia de ressarcimento financeiro 
Este projeto apresenta garantia de ressarcimento dos custos aos pacientes. 
Assim, este projeto irá cobrir possíveis despesas apresentadas pelos 
pacientes. 
 
Garantia de indenização 
Este projeto apresenta garantia de indenização, em caso de dano decorrente 
da participação na pesquisa. 
 
Esclarecimento de dúvidas 
Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, o 
senhor (a) pode contatar os pesquisadores Natalia Madalena Rinaldi e Gabriel 
Santos de Moraes nos telefones: (27) 4009-2638, (27) 3039-4870, ou e-mail: 
gabriellsm7@gmail.com. 
 
Em caso de denúncias e/ou intercorrências:  
Em caso de denúncias e/ou intercorrências na pesquisa o senhor (a) pode 
contatar o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Humanas e 
Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo (CEP/CCHN/UFES) 
através do telefone (27) 3145-9820, e-mail cep.goiabeiras@gmail.com ou 
correio: Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, Prédio 
Administrativo do Centro de Ciências Humanas e Naturais, Campus 
Universitário de Goiabeiras, Av. Fernando Ferrari, nº 514, CEP 29.075-910, 
Vitória - ES, Brasil. O CEP/UFES tem a função de analisar projetos de 
pesquisa visando à proteção dos pacientes dentro de padrões éticos nacionais 
e internacionais. 
 
Declaro que fui verbalmente informado e esclarecido sobre o presente 
documento, entendendo todos os termos acima expostos, e que 
voluntariamente aceito participar deste estudo. Também declaro ter recebido 
uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de igual teor, 

mailto:gabriellsm7@gmail.com
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assinada pelo (a) participante e pelo(a) pesquisador(a) principal ou seu 
representante, rubricada em todas as páginas. 
Vitória, _____ de ___________2017. 
 
___________________________________ 
Participante da pesquisa/Responsável legal  
 
 
Na qualidade de pesquisador responsável pela pesquisa “Influência da 
fibromialgia nos ajustes posturais, na sensibilidade cutânea e na 
amplitude de movimentos de membros inferiores”, eu, NATALIA 
MADALENA RINALDI, declaro ter cumprido as exigências do (s) item(s) IV.3 e 
IV.4 (se pertinente), da Resolução CNS 466/12, a qual estabelece diretrizes e 
normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 
 
__________________________________ 
Natalia Madalena Rinaldi/Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (grupo 
controle) 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(GRUPO CONTROLE) 

 
O senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa científica 
intitulada “Influência da fibromialgia nos ajustes posturais, na sensibilidade 
cutânea e na amplitude de movimentos de membros inferiores” que será 
desenvolvida no Laboratório de Força e Condicionamento (LAFEC) do Centro 
de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo 
(CEFD/UFES), sob a responsabilidade da professora Natalia Madalena Rinaldi. 
 
Justificativa 
A Fibromialgia (FM) é uma síndrome ainda de origem desconhecida, atinge 
principalmente as articulações, músculos, tendões e outros tecidos moles, 
causando dores por todo o corpo durante longos períodos. Pesquisas afirmam 
que pacientes fibromiálgicos apresentam maior sensibilidade à dor. Pacientes 
com FM podem ter sua movimentação prejudicada pelo medo de que seu 
sentimento a dor seja aumentada. Estudos mostraram que a síndrome afeta o 
Controle Postural de mulheres com FM, principalmente na marcha, 
apresentando desníveis significantes em relação ao grupo saudável. Porém, 
não se sabe quais são as alterações que ocorrem nos ajustes posturais em 
função da FM. Também é desconhecido se estes pacientes apresentam 
modificações na sensibilidade cutânea e na amplitude de movimento nas 
articulações de membros inferiores que poderia influenciar estes ajustes 
posturais. 
 
 
Objetivos 
O objetivo será avaliar os ajustes posturais, a sensibilidade cutânea e a 
amplitude de movimento nas articulações de membros inferiores em pacientes 
com FM. Há a hipótese de que o grupo controle apresente um melhor 
desempenho no controle postural, uma melhor sensibilidade cutânea e maior 
amplitude de movimentos de membros inferiores em relação ao grupo 
acometido da fibromialgia devido às limitações físicas. 
 
Procedimentos 
No Laboratório de Força e Condicionamento (LAFEC) do Centro de Educação 
Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES), 
os testes clínicos realizados estão apresentados na respectiva sequência: 1) 
Avaliação da sensibilidade cutânea plantar: será realizada por meio do kit de 
Estesiômetro, que consiste em seis monofilamentos de nylon, com diferentes 
tamanhos, que irão exercer leve pressão ao tocar a pele da mão e do pé; 2) 
Avaliação Postural Quantitativa e Qualitativa: O participante deverá manter a 
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posição ereta e sua postura será avaliada em quatro vistas diferentes: frente, 
costas, lados direito e esquerdo. Marcadores reflexivos serão posicionados nos 
seguintes pontos anatômicos, ombro, tronco, cotovelo, quadril, joelho, tornozelo 
e pés; 3) Avaliação da Amplitude de Movimento de Membros Inferiores, serão 
avaliadas os movimentos de flexão/extensão (dobrar e estender) do quadril e 
do joelho, dorsiflexão/flexão plantar (dobrar e estender) do tornozelo e 
adução/abdução (afastar as pernas para o lado) do quadril. 
 
Duração e local da pesquisa 
A pesquisa será realizada em um dia no Laboratório de Força e 
Condicionamento (LAFEC) do Centro de Educação Física e Desportos da 
Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/UFES). A coleta de dados da 
pesquisa terá duração aproximada de 01 hora (60 minutos). 
 
Riscos e desconfortos 
Os testes realizados nesta pesquisa utilizam métodos não invasivos e 
apresentam um risco mínimo de desconforto físico, mental e emocional. Um 
examinador experiente e devidamente treinado estará sempre ao seu lado para 
amenizar os possíveis desconfortos relacionados aos testes e avaliações que 
podem ser abandonados a qualquer tempo da pesquisa sem qualquer prejuízo 
e/ou reagendados para uma nova data junto ao pesquisador.  Na avaliação da 
sensibilidade cutânea, o senhor (a) poderá sentir um leve desconforto na pele 
por causa do miofilamentos do estesiômetro. Na avaliação quantitativa e 
qualitativa, o senhor (a) poderá sentir um leve incomodo nas regiões onde 
serão posicionados os pontos reflexivos. Na avaliação da amplitude de 
movimentos de membros inferiores, o senhor (a) poderá apresentar um leve 
desconforto muscular. Para minimizar os riscos e garantir a segurança da sua 
execução, um examinador experiente e devidamente treinado estará 
acompanhando a realização dos testes fornecendo apoio e suporte sempre que 
necessário. No caso de qualquer sintoma de cansaço físico e/ou desconforto, o 
senhor (a) poderá solicitar a interrupção do teste, prolongamento do intervalo 
de descanso ou abandonar a avaliação sem qualquer prejuízo 
 
 

Benefícios 
Esta pesquisa possibilitará a avaliação individualizada do estado de saúde, do 
desempenho nos ajustes posturais, na sensibilidade cutânea e na amplitude de 
movimentos de membros inferiores em pacientes com FM, com o intuito de 
elaborar uma intervenção motora para amenizar estas possíveis alterações 
clínicas. Os resultados obtidos nesta pesquisa serão significativos para ampliar 
os saberes e fortificar a área de pesquisa, visto que a fibromialgia ainda é uma 
síndrome que requer mais estudos. 
 
Acompanhamento e assistência 
Durante a participação nesta pesquisa, o senhor (a) será sempre 
acompanhado (a) por um examinador e sua participação não irá te trazer 
despesas ou custos. 
 
Garantia de recusa em participar da pesquisa e/ou retirada de 
consentimento 
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O senhor (a) não é obrigado (a) a participar da pesquisa, podendo deixar de 
participar dela em qualquer momento de sua execução, sem que haja 
penalidades ou prejuízos decorrentes de sua recusa. Caso decida retirar seu 
consentimento, o senhor (a) não mais será contatado (a) pelo pesquisador. 
 
Garantia de manutenção do sigilo e privacidade 
Os pesquisadores se comprometem a resguardar sua identidade durante todas 
as fases da pesquisa, inclusive após publicação. Assim que você for incluído 
no estudo receberá um número de código. A associação deste código ao seu 
nome fica restrita a um número mínimo necessário de pesquisadores. Uma vez 
constituído o banco de dados seu nome é excluído e todas as análises são 
feitas apenas com conhecimento de código não havendo assim possibilidade 
de que alguém venha a levantar sua identidade ao examinar os dados da 
pesquisa. 
 
Garantia de ressarcimento financeiro 
Este projeto apresenta garantia de ressarcimento dos custos aos pacientes. 
Assim, este projeto irá cobrir possíveis despesas apresentadas pelos 
pacientes. 
 
Garantia de indenização 
Este projeto apresenta garantia de indenização, em caso de dano decorrente 
da participação na pesquisa. 
 
Esclarecimento de dúvidas 
Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, o 
senhor (a) pode contatar os pesquisadores Natalia Madalena Rinaldi e Gabriel 
Santos de Moraes nos telefones: (27) 4009-2638, (27) 3039-4870, ou e-mail: 
gabriellsm7@gmail.com. 
 
Em caso de denúncias e/ou intercorrências:  
Em caso de denúncias e/ou intercorrências na pesquisa o senhor (a) pode 
contatar o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Humanas e 
Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo (CEP/CCHN/UFES) 
através do telefone (27) 3145-9820, e-mail cep.goiabeiras@gmail.com ou 
correio: Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, Prédio 
Administrativo do Centro de Ciências Humanas e Naturais, Campus 
Universitário de Goiabeiras, Av. Fernando Ferrari, nº 514, CEP 29.075-910, 
Vitória - ES, Brasil. O CEP/UFES tem a função de analisar projetos de 
pesquisa visando à proteção dos pacientes dentro de padrões éticos nacionais 
e internacionais. 
 
Declaro que fui verbalmente informado e esclarecido sobre o presente 
documento, entendendo todos os termos acima expostos, e que 
voluntariamente aceito participar deste estudo. Também declaro ter recebido 
uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de igual teor, 
assinada pelo (a) participante e pelo(a) pesquisador(a) principal ou seu 
representante, rubricada em todas as páginas. 
 
 

mailto:gabriellsm7@gmail.com
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Vitória, _____ de ___________2017. 
 
___________________________________ 
Participante da pesquisa/Responsável legal  
 
 
Na qualidade de pesquisador responsável pela pesquisa “Influência da 
fibromialgia nos ajustes posturais, na sensibilidade cutânea e na 
amplitude de movimentos de membros inferiores”, eu, NATALIA 
MADALENA RINALDI, declaro ter cumprido as exigências do (s) item (s) IV.3 e 
IV.4 (se pertinente), da Resolução CNS 466/12, a qual estabelece diretrizes e 
normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 
 
__________________________________ 
Natalia Madalena Rinaldi/Pesquisadora responsável 
 


