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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo apreender e compreender através do método de história de
vida, o relato de uma das integrantes do projeto de extensão “Grupo de apoio as pessoas com
fibromialgia”. Interligando o conteúdo bibliográfico sobre a doença e a história de vida da paciente.
Segundo Junior, et al. (2012) a fibromialgia é uma síndrome clínica comumente observada na prática
médica
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musculoesquelética crônica associada a variados sintomas, pode ser confundida com diversas outras
doenças reumáticas e não reumáticas, quando estas cursam com quadros de dor difusa e fadiga crônica.
O tratamento deve ser multidisciplinar, individualizado e contar com a participação ativa do paciente.
Assim, essa pesquisa tem como metodologia a utilizar a história de vida como método investigativo
qualitativo por meio de entrevista, a qual será gravada, como instrumento para conhecer e compreender
como se deu a construção da sua identidade em relação a doença. Sendo esse projeto voltado a história
de vida de uma pessoa com fibromialgia, por meio do método de relato de história de vida, pretende-se
encontrar as variáveis de identidade, ordinais e sociais presentes no percurso do adoecimento e
tratamento. Segundo Gaulejac (2005, Silva, et al. 2007) o objetivo do método da história de vida do
acesso a uma realidade que ultrapassa o narrador. Espera-se com o seu término, por meio do relato de
história de vida, encontrar aspectos subjetivos de um dos participantes e pontos relacionados ao
desenvolvimento da doença e sua história de vida.
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