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Introdução e objetivos: A fibromialgia é uma condição reumática não-
deformante caracterizada por dor muscular crônica, fadiga, rigidez matinal
e sono não reparador. A estimulação transcraniana por corrente contínua
(ETCC) é uma técnica promissora para modular a atividade cerebral,
potencial recurso para o tratamento de alterações neuropsiquiátricas. O
objetivo deste estudo foi de avaliar os efeitos terapêuticos da ETCC no
córtex motor primário (M1) na sintomatologia da fibromialgia em um grupo
de 30 participantes.

Métodos: Os participantes foram alocados aleatoriamente em dois grupos,
Grupo A recebeu corrente do tipo sham e o Grupo B recebeu corrente ativa
em M1 com intensidade de 2 mA e 20 minutos, por duas semanas. Coletadas
medidas na Linha de Base, após duas semanas e no follow up utilizando-se
os questionários: Inventário Resumido da Dor (BPI), Escala de Depressão de
Hamilton (HDRS) e Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ). Foi
realizada análise descritiva e frequência dos dados, teste “t” Student,
pareado, com um nível de significância de 95% (p <0,05), utilizando-se o
programa estatístico SPSS, versão 20.0 para Windows. Projeto aprovado
pelo CEP institucional, CAAE 39796914.5.0000.5188.

Resultado: Na avaliação inicial, a pontuação do Inventário Resumido da
Dor foi de 5,04, Escala de Depressão de Hamilton foi 20,4 e o Questionário
de Impacto da Fibromialgia foi 56,29. No pós-tratamento, os questionários
apresentaram melhoras: BPI com 3,46, HDRS com 15,79 e FIQ com 38,09.
Ao realizar a comparação de médias pré e pós-intervenção observou-se
significância estatística (p<0,05). Após o follow up, a pontuação do BPI foi
3,08, HDRS foi 12,03 e FIQ foi 30,75, demonstrando a eficácia da ETCC para
o alívio da dor e da sintomatologia depressiva em pacientes com síndrome
fibromiálgica.

Discussão e conclusão: Por se tratar de uma investigação exploratória
inicial, utilizou-se uma pequena amostra de pacientes. Consideramos
importante que as pesquisas futuras avaliem a possibilidade de



generalização destes resultados e hipóteses em amostras clínicas maiores,
além de um maior número de avaliações posteriores ao tratamento,
verificando a estabilidade e durabilidade dos efeitos observados.
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