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RESUMO
Objetivo: Analisar a correlação entre o impacto da qualidade de vida na
Fibromialgiae,catastrofismodador,sintomasdepressivos,oíndicedeansiedadee
anotadadoremfibromiálgicas.
Métodos: Os resultados desse trabalho fazem parte de um ensaio clínico
randomizadoemandamento(CAAE0005317.5.0000.5307).Orecrutamentodeu-
seportelefone.Foramcontatadas82mulheres,onde37pacientesforamexcluídas
porpossuiralgumadoençainflamatóriaassociada.Foramrecrutadas,45mulheres
de18a65anosquepossuíssemdiagnósticomédicoconfirmadodeFibromialgia.
Todas as pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Foram aplicados os seguintes instrumentos: Questionário sobre o Impacto da
Fibromialgia (QIF), Índice de Depressão de Beck II (BDI-II), Escala de Pensamento
CatastróficosobreaDor(PCS),ÍndicedeAnsiedadeTraço-Estado(IDATE)eaEscala
AnálogoVisualdaDor(EAV).Osdadosforamtabuladoseanalisadosnoprograma
SPSS20.0,consideroudiferençasignificativaquandoP<0,05.
Resultados:Aidademédiadaspacientesfoide49,7+9,8anos.Foiobservado
que quanto maior o Impacto da Fibromialgia na qualidade de vida, maior a
catastrofizaçãodador(P=0,002;RhoSpearman=0,454)emaioranotadadordas
pacientes (P=0,013;Rho Spearman=0,372). Houve umacorrelação positivaentre
esseimpactocomotraçodeansiedade(P=0,043;RhoSpearman=0,303)ecomo
índicededepressão(P=0,000;RhoSpearman=0,532).
Conclusão: Opresenteestudosugerequeháumacorrelaçãopositivaentreo
impactodafibromialgiaeacatastrofização,ador,aansiedadeeadepressão.
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i) Care; ii) JusVce; iii) Loyalty/Ingroup; iv) Authority; v) SancVty/Purity; and vi)
Liberty/Freedom. At the same Vme, the Transcranial Direct Current
SVmulaVon(tDCS)hasbeenshowntobeanefficienttechniqueneuromodulaVon
incausalstudybetweencorVcalstructuresandcogniVvefuncVonssuchasmoral
judgement. Therefore, the aim of this study was to invesVgate the effect
ofexcitatorymodulaVonofrightDorsolateralPrefrontalCortex(rDLPFC)andMedial
Prefrontal Cortex (MPFC) during the judgement of Moral FoundaVons Vigne�es
(MFV), in respect to wrongness scale. 60 undergraduate students parVcipated in
thisstudy,dividedinthreegroups:1)rDLPFC;2)MPFC;and3)ShamtDCS.Theresult
showed: i) significant variaVon of moral judgement between foundaVons;
significantdifferencesofmoraljudgementbetweenMPFCmodulaVoncompared
to rDLPFC and sham. The findings suggest a main role of MPFC on moral
judgement,whereexcitatorymodulaVonincreasedthejudgementofwrongness
compared to both other modulaVon groups. Further studies are needed to
confirmthehypothesesraisedhere.
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Methods: The results of this study are part of a randomized clinical trial in
progress (CAAE 0005317.5.0000.5307). Recruitment took place over the
phone.82womenwerecontacted,which37patientswereexcludedbecause
theyhadsomeassociatedinflammatorydisease.Therefore,45women,aged
18to65years,whohadaconfirmedmedicaldiagnosisofFibromyalgia,were
recruited. All patients signed the Informed Consent Term. The following
instruments were applied: Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), Beck
Depression Inventory II (BDI-II), Pain Catastrophizing Scale (PCS), State Trait
Anxiety Inventory (STAI), and Visual Analog Pain Scale (VAS). The data were
tabulated and analyzed in the SPSS 20.0 program, considered a significant
differencewhenP<0.05.
Results: Themeanageofthepatientswas49,7+9,8years. Itwasobserved
thatthehigherwastheimpactofFibromyalgiaonqualityoflife,thegreaterthe
catastrophic pain (P = 0.002; Rho Spearman = 0.454) and the higher the pain
scoreofthepatients (P=0.013;RhoSpearman=0.372).Therewasapositive
correlationwiththisimpactandanxietytrait(P=0.043;RhoSpearman=0.303)
andthisimpactwiththedepressionindex(P=0.000;RhoSpearman=0.532).
Conclusions:Thepresentstudysuggestthatthere isapositivecorrelation
between the impact of fibromyalgia and catastrophism, pain, anxiety and
depression.
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ABSTRACT
Objective:ToanalyzethecorrelationbetweentheimpactsofFibromyalgiaon
quality of life and, pain catastrophism, depression symptoms, anxiety index and
painscoreinfibromyalgics.
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RESUMO
Objetivo: Evidências sugerem que, na fibromialgia (FM), existem sistemas
inibitórios defeituosos, indexados pela inibição intracorVcal do córtex motor, bem
comoareorganizaçãocorVcal,quelevaaumaumentoanormaleintensodador.O
uso de anVdepressivos em síndromes dolorosas crônicas é frequente, sendo
anVdepressivotricíclico(AT)umdosmaisuVlizados.Osdadosdestetrabalhofazem
parte da linha de base de um ensaio clínico randomizado (CAAE
0005317.5.0000.5307). Como analise exploratório, objeVvamos visualizar o efeito
dousodeanVdepressivostricíclicosnoresultadodotestedeCPM.
Métodos: Foram recrutados 45 pacientes destros, do sexo feminino, com
idadesentre19e65anos,comdiagnósVcodeFM.Elasrelataramadorporpelo
menos três meses com intensidade igual ou maior a 6 na EAN (escala análoga
numérica).FoiaplicadoumquesVonáriodemográficopararegistrarasinformações
clínicas das pacientes. Foi realizado o teste de modulação condicionada da dor
(CPM).
Resultados: A idademédia daspacientesfoi 49,7+9,8anos.Pacientescom
fibromialgia uVlizam anVdepressivos como parte do tratamento para dor e
alteraçõesemocionais;dividimosaspacientesemdoisgrupos:asqueuVlizavamAT
(n=7) e as que não uVlizavam (n=38). Observamos que o grupo de uVlizava AT
apresentou maiores níveis no CPM (Mann Whitney P=0,027) e dor (P<0,05),
demonstrandoumsistemamaisprejudicado.
Conclusão: Os resultados sugerem que o sistema modulatório descendente 
da dor em pacientes fibromiálgicas em uso de AT apresenta-se mais 
compromeVdo, e talvez por isso que essas pacientes também apresentam maiores 
níveis de dor. 
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