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Introdução e objetivos: Sabe-se que a catastrofização está relacionada à
dor crônica, sentimentos de incapacidade, graus mais graves de depressão e
ansiedade, maior número de crises migranosas, intolerância ao exercício e
distúrbios do sono. A sua presença pode agravar a percepção destes
sintomas. O objetivo desse estudo é comparar as características clínicas das
mulheres com fibromialgia e migrânea associadas com e sem o nível clínico
de catastrofização.

Métodos: Foi realizado um estudo observacional com 26 mulheres (CAAE
37052114.3.0000.5208), entre 30 e 57 anos (46±8 anos). A Escala de
Catastrofização da Dor (PCS) foi aplicada e utilizando como ponto de corte
uma pontuação ≥ 30 as voluntárias foram divididas em dois grupos, um com
o nível clínico de catastrofização (18 mulheres) e outro sem (8 mulheres).
Foram administrados também o Questionário Internacional de Atividade
Física (IPAQ), o Questionário de Impacto na Fibromialgia Revisado (FIQ-R),
o Migraine Disability Assessment Test (MIDAS), o Índice de Qualidade do
Sono de Pittsburgh (PSQI), o Inventário de Depressão de Beck (BDI) e o
inventário de Ansiedade de Beck (BAI).

Resultado: O tempo de diagnóstico de fibromialgia apresentou diferenças
entre os grupos, mas essa não foi significante (8,54±10,04 vs. 4,88±3,47;
p=0,8003). Também não houve diferença significativa entre os grupos com e
sem catastrofização em relação ao nível de atividade física, incapacidade
devido à migrânea, qualidade do sono e graus de depressão e ansiedade,
entretanto as mulheres com catastrofização exibiram um pior quadro em
relação a esses sintomas avaliados. Ao analisar a qualidade de vida entre os
grupos as mulheres com catastrofização apresentaram escores mais
elevados no FIQ-R do que o grupo sem catastrofização, com diferença
significante (78±12,6 vs. 56,6±22,3; p=0,01).



Discussão e conclusão: Sabe-se que a fibromialgia promove impactos
negativos na qualidade de vida. Uma redução ainda mais acentuada pode
ocorrer quando associada a migrânea e catastrofização, já que a dor se faz
sempre presente, devido a estas doenças, e a catastrofização dificulta a
maneira de lidar com a situação dolorosa. Nosso estudo demonstrou que as
mulheres com fibromialgia e migrânea com níveis clínicos de catastrofização
exibiram piores índices de qualidade de vida do que as sem catastrofização.
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