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RESUMO 

 

A Fibromialgia (FM) é uma síndrome caracterizada por dor musculoesquelética crônica e 
difusa, onde há locais de dor e sensibilidade denominados pontos dolorosos (PDs). O 
principal benefício da massagem Tuiná é o estímulo do fluxo energético (Qi). O objetivo 
deste estudo foi analisar o efeito desta massagem, na dor e qualidade de vida em 
pacientes com FM. Participaram do estudo, quatro mulheres com FM, idade de 54,5±10,5. 
A dor foi avaliada pela escala visual analógica (EVA) e pelo dolorímetro aplicado nos 18 
pontos sugeridos pelo Colégio Americano de Reumatologia (CAR) e dois pontos controle, 
e a qualidade de vida foi avaliada por meio de um instrumento validado, denominado 
Questionário de Impacto da Fibromialgia (QIF). O protocolo de atendimento contou com 
10 sessões de massagem Tuiná, uma vez na semana e percebeu-se que este protocolo 
de intervenção contribuiu de forma expressiva, havendo melhora da dor aguda nas 10 
sessões, item este avaliado pela EVA de dor antes e depois das 10 sessões de 
massagem. O limiar de dor avaliado pelo dolorímetro nos pontos específicos sugeridos 
pelo CAR, avaliados na primeira, quinta e décima sessões de massagem, não melhorou 
na grande maioria dos pontos avaliados, quando comparadas as quinta e décima 
sessões, com a primeira. Com relação ao QIF, houve melhora expressiva nos itens 
referentes à capacidade funcional, capacidade de trabalhar, fadiga, cansaço matinal, 
rigidez, ansiedade e depressão. De modo geral, todas as pacientes, com exceção da 
paciente 3, conseguiram um melhor controle da doença e aumentaram sua capacidade 
funcional.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Massoterapia. Fibromialgia. Dor. Qualidade de vida. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
  

A fibromialgia, também conhecida como síndrome de fibromialgia (FM), é definida 

como sendo uma dor incômoda, profunda e superficial que afeta tecidos moles, não 

inflamatória, de etiologia desconhecida, manisfestando-se no sistema músculoesquelético 

e podendo apresentar sintomas em outros sistemas. O paciente sofre dores difusas que 

acometem também a qualidade de vida. No entanto, não deteriora as articulações ou 

órgãos e não é fatal (PROVENZA et al., 2004). 
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Segundo Teixeira, Lin e Kaziyama (2006), o sintoma característico da FM é a dor 

muscular generalizada, frequentemente acompanhada de rigidez, fadiga e insônia. Muitos 

doentes apresentam anormalidade sensitiva, neurovegetativa, cognitiva, representadas 

por ansiedade, depressão, cefaleia, síndrome do cólon irritável, além de apresentar 

dificuldade de memória. De forma complementar, Marques (2007) afirma que os sintomas 

mais frequentes nos fibromiálgicos são dor, distúrbio do sono, rigidez matinal e fadiga, 

além de depressão e ansiedade. 

A classificação de acordo com os critérios do American College of Rheumatology - 

ACR de 1990 depende primariamente da presença de dor difusa (acima e abaixo da 

cintura, lado direito e esquerdo e axial) e do exame físico dos pontos dolorosos. A 

associação aos critérios de 2010 aumenta a exatidão do diagnóstico (HEYMANN et al., 

2017). 

Estes critérios preliminares (HEYMANN et al., 2010), foram elaborados 

exclusivamente para pacientes em estudos científicos. São baseados no número de 

regiões dolorosas do corpo e na presença e gravidade da fadiga, do sono não reparador e 

da dificuldade cognitiva, bem como da extensão de sintomas somáticos. 

Segundo Heymann et al. (2010) a estratégia para tratamento ideal para a FM 

requer uma abordagem multidisciplinar com a combinação de modalidades de 

medicamentos e outras medidas conservadoras. Destas, a modalidade mais indicada 

como tratamento não farmacológico são o relaxamento e o exercício físico aeróbico. 

A subjetividade dos sintomas da FM expande sobremaneira as possibilidades dos 

diagnósticos diferenciais a serem consideradas pelo médico. A dor crônica difusa, a 

preponderância em mulheres e a falta de dados objetivos de imagem e de exames 

laboratoriais são algumas das características que podem gerar confusão diagnóstica, uma 

vez que esses sintomas estão presentes em um grande número de outras doenças. Em 

pacientes com suspeita diagnóstica de FM, foi mostrado que o reumatologista confirma o 

diagnóstico clínico em 71% dos casos. O diagnóstico diferencial principal foi artralgia 

inespecífica e artrite reumatóide. Quando avaliados por médico de família a concordância 

foi de 87% com o diagnóstico do reumatologista (HEYMANN et al., 2017). 

Em revisão sistemática e meta-análise recente, foram incluídos estudos desde 

1990 e avaliadas a massagem Sueca, a massagem do tecido conectivo, a drenagem 

linfática, a liberação miofascial, o shiatsu e a combinação de diferentes estilos de 

massagem sobre a melhora da dor e do limiar de pressão da dor, fadiga, ansiedade, 

depressão e qualidade de vida relacionada ao sono e à saúde de fibromiálgicas. Os 

autores concluíram que existe evidência moderada que a liberação miofascial apresenta 
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efeitos positivos sobre múltiplos sintomas da FM, especialmente sobre dor, ansiedade e 

depressão. Quando comparou-se a massagem do tecido conectivo ou o shiatsu com 

orientações e sessões educativas, houve evidências limitadas que defendem a aplicação 

dos dois tipos de massagem. A drenagem linfática manual pode ser melhor que a 

massagem do tecido conectivo nas variáveis rigidez e depressão. A massagem sueca 

parece não ser benéfica para o fibromiálgico. De um modo geral, a maioria das 

massagens melhorou os sintomas relacionados à qualidade de vida de pacientes 

fibromiálgicos (YUAN; MATSUTANI; MARQUES, 2015). Porém, a massagem Tuiná não 

foi abordada neste estudo de revisão e meta-análise, justificando o interesse em 

pesquisar esta técnica de massagem. 

Sabendo-se que a fibromialgia é uma patologia que acomete tanto o corpo físico, 

por meio das dores musculoesqueléticas e possíveis sintomas de síndrome do cólon 

irritável entre outras patologias, quanto do corpo emocional do paciente, por meio de 

alterações psiquiátricas, foi realizada a técnica Tuiná, que além de abordar esses dois 

corpos do paciente trabalha também o campo energético, trazendo uma melhora mais 

satisfatória no âmbito de relaxamento, tanto o muscular quanto o mental, auxiliando no 

alívio de dores. A massagem Tuiná, que significa “empurrar e agarrar”, ou anmo que 

significa “pressionar e esfregar”. Todos estes termos são sinônimos, embora podemos 

distingui-los pela manipulação e movimentos de tecidos profundos mais fortes e firmes 

(Tuiná) e pelas batidas e massagens mais suaves (anmo) (ERGIL, 2009). 

  Esta terapia baseia-se nas teorias do Qi (energia vital), Xue (sangue) e Zang Fu 

(órgãos internos) e guia-se pela teoria dos Jing Luo (meridianos colaterais). Desta forma, 

esta terapia é constituída por um conjunto de técnicas manipulativas mais vigorosas, onde 

para além das mãos podem ser utilizados os punhos, cotovelos, antebraços e joelhos 

como forma de tratamento. A massagem Tuiná é praticada no exterior do corpo 

produzindo efeitos no seu interior, contribuindo para a desobstrução dos condutos, 

promovendo a circulação da energia e do sangue, que regula as funções dos órgãos 

internos e lubrifica os tendões e ossos, permite prevenir e tratar algumas patologias e 

melhorar o bem-estar físico e psicológico da pessoa (ERGIL, 2009). 

 As técnicas baseadas na MTC, incluindo a Tuiná, atuam nas três partes do nosso 

corpo – o imaterial, que compreende o espírito, mente e o emocional da pessoa; o 

ambiente intermediário que pertence tanto ao imaterial quanto ao material, onde 

encontramos nosso “animador” principal, a energia; e por fim o lado material ou físico-

fisiológico. Todas as doenças que acometem os seres humanos tem como causa principal 

algum distúrbio iniciado no seu lado emocional superior, em sua mente, seu espírito, no 
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lado psíquico; desce para um nível menos sutil, intermediário onde está situada a energia 

da pessoa, e por fim passará para o corpo físico, suas funções e partes constituintes (LIN, 

2015). 

A massagem Tuiná apresenta como benefícios o relaxamento do corpo e da 

mente aliviando a tensão diária do ser humano. Pessoas com problemas de circulação, 

hipertensão, insônias, ou dores de cabeça, podem sair da massagem com uma enorme 

sensação de bem estar e relaxamento (LIN, 2015). 

Muitas vezes são tratados os processos mentais, psicológicos da pessoa e com a 

devida melhora dos sintomas deste plano são deixadas as memórias que se acumulam 

no corpo físico. Muitos dos tratamentos focam apenas em um dos nossos “corpos” e 

podem não liberar as mesmas situações que foram guardadas nos demais. Dessa 

maneira, como a massagem atua sempre do nível material para o energético e por fim 

chegando ao mental ou espiritual, todos serão afetados (LIN, 2015). 

Desta forma, os objetivos do estudo foram investigar os efeitos da massagem 

Tuiná, nas variáveis: dor nos pontos específicos da fibromialgia, número de pontos 

dolorosos e qualidade de vida em mulheres com fibromialgia. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este é um estudo de quatro casos de pacientes com FM selecionadas de forma 

aleatória, que concordaram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE). Todas elas estavam sob acompanhamento médico, com tratamento 

medicamentoso individualizado, e foram convidadas por conveniência. Não foram 

incluídas mulheres que estivessem fazendo algum outro tratamento não farmacológico 

como, por exemplo, hidroginástica, academia, fisioterapia, entre outros. Também não 

poderiam ter três faltas consecutivas. 

Os procedimentos experimentais foram realizados no ambulatório de 

massoterapia do Instituto Federal do Paraná – Campus Londrina. 

Para a avaliação das pacientes foram utilizados alguns instrumentos. Um deles foi 

uma ficha de avaliação elaborada pelas próprias pesquisadoras com base nos principais 

sintomas da patologia, anamnese, índices de massa corporal realizada no primeiro dia de 

avaliação seguido pela massagem. A Escala Visual Analógica (EVA) foi usada para 

avaliar a dor aguda antes e após as dez sessões. A EVA tem como objetivo quantificar de 

forma subjetiva a percepção de dor. O instrumento consiste em uma linha de 10 (dez) cm 

de comprimento, que representa a escala subjetiva de dor ou do sintoma a ser avaliado, 
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onde uma extremidade 0 (zero) cm se refere a “normal ou nenhuma dor” e a outra 10 

(dez) cm a sensação “muito dolorido”. O paciente deve indicar na linha um ponto que 

melhor represente a sensação de dor sentida por ele naquele momento. A distância em 

centímetros da extremidade zero (0 cm) até o ponto indicado pelo sujeito foi considerada 

como a medida de dor.  

Para mensurar de forma quantitativa o limiar da dor, foi utilizado o dolorímetro 

(Figura 1) na primeira, quinta e décima sessões. Ao utilizar o dolorímetro (modelo Fisher), 

foi considerado PD positivo aquele com valor abaixo de 2,6 kg/cm², limite que equivale ao 

de 4,0 kg/cm², valor definido usando um dolorímetro com ponta de 1,54 cm de diâmetro, 

enquanto o modelo aqui descrito tem apenas 1,0 cm, portanto, por regra de três, este 

valor corresponde a 2,6 kg/cm² (MARQUES et al., 2007). 

 

 

Figura 1: Dolorímetro modelo Fisher 

  

Para avaliar a qualidade de vida específica de pacientes fibromiálgicas foi usado 

um instrumento validado, o questionário de Impacto de Fibromialgia (QIF) também na 

primeira, quinta e décima sessões. Esse questionário, de auto preenchimento, é 

específico para avaliar o impacto da fibromialgia na qualidade de vida e medir a 

capacidade funcional, capacidade para o trabalho, depressão, ansiedade, sono, dor, 

rigidez, fadiga e bem-estar. É composto por 19 questões, organizadas em 10 itens, com 

diferentes opções de respostas para cada item, sendo que para cada resposta possível é 

atribuída uma pontuação. Somados os pontos de todas as respostas apura-se o score, 

sendo que quanto maior for o escore, maior será o impacto da fibromialgia na qualidade 

de vida (MARQUES et al., 2007). A partir dos dados obtidos, foi calculada a média dos 

primeiros dez itens relacionados à capacidade funcional (fazer compras, lavar roupas, 

cozinhar, lavar louça, arrumar a casa, arrumar a cama, andar alguns quarteirões, visitar 
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amigos e parentes, limpar o quintal, dirigir), e para os demais itens foi calculada a média 

de cada um. 

Foram calculados, a média e o desvio padrão (DP) dos valores do limiar de dor 

obtidos em cada um dos 18 pontos recomendados pelo Colégio Americano de 

Reumatologia e dois pontos controle (acrômios direito e esquerdo). 

O protocolo de massagem Tuiná teve duração de uma hora, sendo realizadas dez 

sessões em cada paciente, uma vez por semana. A paciente encontrava-se vestida ao 

longo de toda a massagem. Com o intuito de harmonizar os tsubôs, pontos energéticos da 

MTC, foram realizados três movimentos circulares para direita e três para a esquerda, de 

acordo com (MERCATI, 2000). A técnica foi realizada em todo o corpo, começando em 

decúbito ventral, com o movimento de TUI FA no topo cabeça. Foram realizados 30 

minutos no decúbito ventral e 30 minutos no dorsal, terminando a sequência na face, em 

decúbito dorsal. Foram utilizados os seguintes movimentos: 

• TUI FA - Manobra de empurrar 

• GUAN FA - Manobra de rolamento 

• NA FA - Manobra de apertar, amassar 

• YI ZHI CAN - Manobra de empurrar com o dedo 

• AN FA - Manobra de pressão com o polegar, dedo e cotovelo 

• YAO FA - Rotação 

• PAI FA - Tapotagem 

• MOU FA - Movimento da moeda (fricção com toda a palma da mão”, eminência tênar 

e polpa do polegar 

• BAN FA - Vibração 

• CUO FA - Manobra de fricção com palma da mão (rolinho) 

• NIEN FA - Empurrar e torcer pequenas articulações 

• ALONGAMENTOS 

OBS: Não foi utilizada a manobra CA FA, pelo fato das pacientes terem reclamado de dor. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todas as quatro pacientes tinham o diagnóstico de fibromialgia, sendo que a 

paciente 1, apresentava dor nas articulações, dor de cabeça e problemas de memória. A 

paciente 2 também apresentava dor nas articulações e problemas gastrointestinais. A 

paciente 3, apresentava diagnóstico de artrose, insônia, dor nas articulações, dor de 
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cabeça, ansiedade, problema de memória, problemas de concentração, nervosismo, 

depressão e problemas gastrointestinais. A paciente 4, apresentava diagnóstico de artrite 

reumatoide e dor nas articulações.  

Na tabela 1 seguem os dados iniciais das quatro pacientes, dados estes 

coletados no dia de avaliação e primeiro atendimento de massagem. 

TABELA 1 - Dados iniciais das quatro participantes. 

Dados das participantes Média (D.P) 

Idade (anos) 54,5± 10,5 

Peso (Kg) 68±8 

Altura (m) 1,58 

IMC (Kg/m²) 27,3±3 

Número de PD 8±4 

Legendas: IMC: Índice de Massa Corporal; D.P: Desvio Padrão 
Fonte: as autoras 
 

Na tabela 2 são apresentados os resultados da EVA inicial e final de cada sessão, 

onde pôde se perceber a melhora da dor aguda após todas as dez sessões. 

 

TABELA 2 – Média da dor medida por meio da EVA antes e depois de cada sessão. 

Sessões EVA (cm) antes EVA (cm) depois 

Sessão 1 7,0±2,8 3,7±2,8 

Sessão 2 7,2±3,5 4,2±3,6 

Sessão 3 8,0±1,1 3,5±3,8 

Sessão 4 6,2±4,2 2,7±4,1 

Sessão 5 8,7±1,8 3,7±3,8 

Sessão 6 6,2±3,0 3,7±4,3 

Sessão 7 6,5±3,3 2,2±3,8 

Sessão 8 6,7±2,8               2,7±4,2 

Sessão 9 5,0±5,2               2,7±3,7 

Sessão 10 7,2±3,2              2,7±4,2 

Fonte: as autoras 

 A tabela 3 apresenta as médias dos valores dos 18 pontos recomendados pelo 

Colégio Americano de Reumatologia, mais dois pontos controle, o acrômio direito e 

esquerdo, avaliados antes das sessões 1, 5 e 10. Nota-se que não houve melhora do 
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limiar de dor nos pontos dolorosos, lembrando que segundo a teoria, o ponto encontra-se 

positivo, ou seja, considerado ponto doloroso, quando a paciente sente dor com menos 

de 2,6 kg/cm² no exame com o dolorímetro. Na tabela 3, a maioria dos pontos 

apresentava-se abaixo desse valor, tendo exceção de alguns pontos como o ponto do 

glúteo esquerdo, trocânter maior direito, e acrômio esquerdo, além dos pontos controle, 

que mesmo não estando positivos ao início do tratamento tiveram uma melhora do limiar 

de dor nas sessões 5 e 10 quando comparados com a sessão 1.   

TABELA 3 - Dolorimetria nas três sessões de avaliação dos pontos. 

Pontos dolorosos Sessão 1 Sessão 5 Sessão 10 

Occipital direito 2,5 ±0,7 2,0±0,3 2,1±0,3 

Occipital esquerdo 2,5±1,3 2,0 ±0,3 2,4±0,3 

Cervical baixa direita 1,6±0,3 1,6±0,3 1,6±0,4 

 

Cervical baixa esquerda 

1,9±0,7 1,4± 0,2 1,5±0,2 

Trapézio direito 3,8±1,6 3,1±0,0 3,4±0,5 

Trapézio esquerdo 4,1±2,2 3,6±0,9 3,6±0,5 

Supraespinhoso direito 4,0±2,2 3,4±0,5 3,5±0,3 

Supraespinhoso esquerdo 4,1±2,2 3,6±0,5 4,0±0,8 

2ª articulação costocondral direita 2,8±0,9 2,3±0,5 2,5±0,4 

2ª articulação  costocondral 
esquerdo 

2,8±0,9 2,3±0,6 2,5±0,2 

Epicôndilo lateral direito 2,3±0,7 1,8±0,6 2,1±0,9 

Epicôndilo lateral esquerdo 2,8±1,2 2,2±0,7 2,8±1,8 

Glúteo direito Direito 5,4±1,4 5,1±1,3 5,1±1,3 

Glúteo esquerdo 5,3±2,4 5,8±1,2 6,2±1,5 

Trocânter maior direito 3,9±0,9 4,2±1,2 4,6±1,7 

Trocânter maior esquerdo 3,4±1,7 2,3±1,1 2,8±1,6 

Borda medial do joelho direito 2,7±0,8 2,3±1,1 2,8±1,6 

Borda medial do joelho esquerdo 2,6±0,8      2,9±0,9 2,7±0,7 

Acrômio direito    3,3±1,2 3,2±0,8 4,0±2,0 
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Acrômio esquerdo 3,9±1,5 4,2±0,8 6,1±3,2 

Fonte: as autoras  

 

Em relação à qualidade de vida, foi aplicado o QIF nas sessões 1ª, 5ª e 10ª, 

sempre antes da massagem, porém na Tabela 4 só serão apresentados dados da 1ª e 10ª 

sessões. O QIF é um questionário composto por 18 questões onde ele avalia a 

capacidade funcional de cada paciente, e nele as pacientes apresentaram redução nos 

valores da maior parte das questões, como por exemplo a capacidade funcional, que 

abrange diversas questões como tarefas do cotidiano, como lavar louça, cozinhar, 

arrumar a cama entre outros. Nesse item, quanto maior o score, menor capacidade 

funcional o paciente apresenta. Estava com 1,1 na avaliação inicial na sessão 1 passando 

para 0,7 na sessão 10, demonstrando a melhora da capacidade funcional das mesmas. 

Quanto a questão “Sentir-se bem”, refere-se aos dias da semana que a paciente se sentiu 

bem, e aqui quanto menor for seu score, menos dias ela se sente bem e já ao final dos 

atendimentos tivemos uma boa melhora, onde no início da sessão 1 o score era 2,7 e já 

na sessão 10 passou a 4, ou seja, nossas pacientes passaram a se sentir bem mais dias 

da semana. Sobre a pergunta “Faltas ao trabalho”, para três das nossas pacientes, a 

questão não se aplica, pois as pacientes são donas de casa, enquanto que uma é 

massoterapeuta, porém a mesma relatou que mesmo com dores não faltava ao trabalho. 

Sobre o item “Capacidade de trabalhar”, a questão refere-se ao seu desenvolvimento no 

trabalho, seja ele dentro ou fora de casa. Na sessão 1 o score foi de 7,2, passando para 

3,5 na sessão 10, ou seja, também houve melhora referente a capacidade de trabalho, e 

como demonstra a tabela 5, também houve melhora em praticamente todos os demais 

itens do QIF. 

 

TABELA 4 – Questionário de Impacto na Fibromialgia (QIF) 

Variáveis do QIF Antes (média ± D.P) Depois Média ± D.P 

Capacidade Funcional 1,1 ±1,6 0,7±0,8 

Sentir-se bem 2,7±2,2 4±2,4 

Faltas no trabalho 0,2±0,5 1±2 

Capacidade trabalhar 7,2±2,6 3,5±4,5 

Fadiga (cansaço) 6±4 3,5±4,5 

Cansaço matinal 8±2,4 3±4,7 

Rigidez 4,2±3,8 3±3,8 

Ansiedade (nervosismo) 7±2,9 4,2±4,3 
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Depressão 8±2,1 2,5±5 

Fonte: as autoras  
 
 
4 CONCLUSÃO 
 

Foi possível concluir com o estudo das quatro pacientes, por meio da aplicação 

das dez sessões de massagem Tuiná, que todas as pacientes, exceto a paciente 3 

conseguiram ter uma qualidade de vida satisfatória, apesar das limitações, fadiga e dor. 

No tocante às tarefas diárias, todas foram capazes de realizá-las. 

Além disso, durante o período de tratamento proposto foi perceptível o grau de 

bem estar, relaxamento, e leveza das pacientes, exceto da paciente 3. De modo geral, 

todas as pacientes conseguiram ter controle da doença e aumentar a capacidade 

funcional, com exceção da paciente 3. 

Portanto, diante do presente estudo, foi possível avaliar que a técnica de 

massagem Tuiná foi importante para o tratamento das pacientes, uma vez que os 

resultados foram satisfatórios na melhora dos sintomas e qualidade de vida das 

pacientes, reduzindo o impacto da doença na vida das mesmas.  
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