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RESUMO 

 
A fibromialgia é uma síndrome de caráter crônico e etiologia psicossomática, por apresentar sinais 
depressivos e alterações de padrões comportamentais e cognitivos associados, assim como, sintomas físicos 
originados por traumas inconscientes. O TOQ - Mapeamento Familiar possibilita a identificação e 
ressignificação de conflitos internos através de pontos específicos no corpo, sendo embasado na 
Programação Neuro Linguística (PNL) e Constelações Familiares. O objetivo do presente estudo é a 
comprovação de terapias alternativas como uma forma de tratamento para doenças psicossomáticas. A 
amostra foi composta por vinte pacientes selecionados pela clínica escola da Unicesumar de Maringá - 
Paraná, diagnosticados clinicamente e previamente com fibromialgia pelas normativas da ACR 1990 e ACR 
2010, com modo de seleção aleatório. Parte da amostra terá como tratamento terapêutico a fisioterapia 
tradicional (eletroterapia) e a outra parte será acompanhada com a técnica do TOQ. Almeja-se como resultado 
geral, a melhora do quadro fibromiálgico e a validação do TOQ como alternativa terapêutica à fisioterapia para 
o quadro de fibromialgia. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A fibromialgia pode ser caracterizada como patologia crônica e difusa de origem 
psicossomática, e para seu diagnóstico, é necessária a presença de dor a mais de três 
meses consecutivos em pontos dolorosos específicos durante o exame físico. A maioria da 
população fibromiálgica é composta por indivíduos de 30 a 60 anos do gênero feminino 
(LORENA et al., 2016). 

Devido à sua característica psicossomática, a fibromialgia também é uma patologia 
que necessita de atendimentos que abranjam as áreas cognitiva, emocional e física, sendo 
a fisioterapia a forma de tratamento mais indicada para o âmbito físico, de acordo com as 
inúmeras técnicas disponibilizadas, como hidroterapia, cinesioterapia, eletroterapia, entre 
outros, capazes de proporcionar a melhora na qualidade de vida e analgesia ao paciente 
(FERREIRA, MARINO & CAVENAGHI, 2011). 

A física quântica aparece nesse contexto, através de seu conhecimento e 
fundamento dos átomos físicos que vibram e irradiam energia constantemente, emitindo 
padrões de energia. Todos os organismos comunicam-se e leem o ambiente por meio de 
campos de energia, e dessa forma, compreendemos o poder das crenças. Não podemos 
mudar nossos padrões genéticos, mas sim, nossos pensamentos e consequentemente, 
essa “nova” vibração altera nosso padrão de vida e saúde, contribuindo para o 
desenvolvimento de patologias ainda não elucidadas, quanto à sua causa, porém, 
associadas à desequilíbrios funcionais do corpo como um todo (LIPTON, 2007).  

Dessa forma, embasado em técnicas como a Programação Neuro Linguística (PNL) 
e Constelações Familiares, o TOQ - Mapeamento Familiar proporciona a identificação e 
ressignificação de traumas inconscientes gerados por vivências próprias, de ancestrais 
e/ou crenças limitantes, através de pontos específicos do corpo humano (HELLINGER, 
2007).  
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Seu criador, Andre Mariga, possibilitou a análise de padrões comportamentais e 
identificação das possíveis origens de patologias psicossomáticas. Contudo, o presente 
estudo possui como intuito a utilização de terapias alternativas e mudança de padrões 
comportamentais para o tratamento de fibromialgia, uma patologia com origem 
psicossomática (HELLINGER, 2007).  

Tratando-se de uma patologia com possível etiologia a nível emocional por meio de 
traumas inconscientes, o método TOQ é uma forma de terapia alternativa que pode 
proporcionar maior resposta ao tratamento fibromiálgico e melhora da qualidade de vida do 
paciente quando associado a fisioterapia. O TOQ permite que o paciente compreenda suas 
crenças e conflitos que podem o ter levado a patologia e, da mesma forma, torná-lo 
consciente disso e mudar os padrões existentes para o tratamento (HELLINGER, 2007). 

O objetivo do presente estudo é a comprovação da técnica do TOQ como uma forma 
de tratamento eficiente para a fibromialgia, na resolução dos conflitos psicológicos 
associados, que geralmente estão presentes na grande maioria dos pacientes portadores, 
para que assim essa técnica seja também reconhecida e se torne mais uma alternativa de 
tratamento para a área da fisioterapia. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O presente estudo caracteriza-se pelo método de pesquisa qualitativo descritivo. 
Dessa forma, podemos avaliar a qualidade da técnica do TOQ como terapia e descrever as 
principais características dos indivíduos afetados pela fibromialgia, através da aplicação de 
testes e padrões como as escalas EVA (ECKLI, TEIXEIRA & GOUVÊA, 2016.  

A amostra será composta por vinte pacientes da clínica escola de Fisioterapia do 
Unicesumar - Maringá - Paraná, que atendam aos critérios inclusão/exclusão e que tenham 
assinado o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) de concordância na 
participação da pesquisa, selecionados aleatoriamente. 

Serão incluídos os pacientes que apresentem como diagnóstico clínico prévio a 
fibromialgia, confirmados com a aplicação das normativas ACR 1990 e ACR 2010, de 
ambos os sexos e sem idade específica. 

As normativas ACR 1990 e ACR 2010 são utilizadas no meio clínico para a 
comprovação e diagnóstico da Fibromialgia.  

Em 1990 o Colégio Americano de Reumatologia definiu 18 pontos corporais de dor, 
onde a presença do sintoma nessas regiões simultâneas em 11 deles, pode diagnosticar a 
patologia (SOUZA, 2013; WOLFE et. al, 1990).  

Apesar da característica dolorosa da síndrome, reconhece-se que existem outros 
fatores a serem considerados, tais como sinais depressivos, mudança de esquema corporal 
próprio, redução na qualidade de vida, dentre outros. Dessa forma, foi criada outra 
normativa para diagnóstico da fibromialgia, a ACR 2010 (HEYMANN et. al, 2017). 

Por meio desses aspectos, a ACR 2010 foi fundamentada por membros da 
Comissão de dor, Fibromialgia e de Reumatologistas da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia. Essa normativa leva em consideração as regiões com sintomas álgicos, 
presença de fadiga, má qualidade do sono, dificuldade cognitiva e sintomas somáticos, 
como a depressão. Dessa forma, o diagnóstico torna-se mais preciso e evidente com a 
aplicação da ACR 1990 associada a ACR 2010 (HEYMANN et. al, 2017).  

Como critério exclusão, serão excluídos do estudo àqueles pacientes que não se 
enquadrem nos critérios inclusão. 

A amostra selecionada será subdividida em ordem aleatória para acompanhamento 
com duas técnicas distintas, tratando-se do método TOQ e da fisioterapia tradicional, 10 
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indivíduos em cada técnica, num total de cinco sessões de tratamento em cada uma delas 
e em cada um dos componentes da amostra. Para os pacientes acompanhados com 
fisioterapia tradicional, a técnica utilizada será a eletroterapia analgésica por corrente 
elétrica modificada (TENS).  

Esta modalidade de eletroterapia funciona mediante a uma corrente alternada, que 
possui uma duração e intervalo de fase ajustável, frequência variada e duração da fase 
breve. Seu funcionamento se dá por semi-onda quadrada positiva com um pico negativo 
que estimula os receptores nervosos ao mesmo tempo em que impede a sua acomodação, 
promovendo analgesia (AGNE, 2017).  

Para os pacientes acompanhados com TOQ, serão elaborados fichas de avaliação 
com as denominadas Perguntas Poderosas de Sabedoria (PPS) para o entendimento a 
nível neurocientífico da patologia.  

As PPS’s são ferramentas muito utilizadas por “coach’s” na área da programação 
neurolinguística, sendo compostas por perguntas formuladas de acordo com o discurso do 
“coachee”. Dessa forma, ao transmitir o discurso do próprio paciente em forma de afirmação 
ou interrogação, é possível atingir a reflexão e detecção das crenças impostas vivenciadas 
pelo indivíduo (DALL’AZEN, 2017).   

De acordo com os conhecimentos obtidos através da física quântica, como a 
comprovação de que somos modificados por nossas percepções de meio e crenças, de 
acordo com as vibrações e energias transmitidas, as PPS’s são ferramentas de alta 
performance capazes de reestruturar uma descompensação a nível patológico 
(DALL’AZEN, 2017), sendo esse o princípio do TOQ para o tratamento da fibromialgia.  

Para avaliar os benefícios em relação à dor, será utilizada a EVA (Escala Visual 
Analógica), quando esta será aplicada antes do início da primeira sessão de ambas as 
técnicas, e ao final da última sessão. A EVA consiste em dar auxílio na mensuração da 
intensidade da dor do paciente, sendo também útil para análise da eficiência da técnica de 
tratamento utilizada (ECKLI, TEIXEIRA & GOUVÊA, 2016).  

Após o término do tratamento, os dados obtidos serão analisados em forma de 
análise estatística, discutidos e apresentados como conclusão da pesquisa. 
 
2.2 RESULTADOS ESPERADOS 

 
Estima-se que ao final do estudo os pacientes que obtiveram acompanhamento 

terapêutico pelo método TOQ, tenham uma evolução no quadro crônico da fribromialgia, 
podendo este, então, ser considerado um método eficaz no tratamento desses indivíduos, 
assim como foi a eletroterapia já comprovada como forma de tratamento para essa 
patologia.  
 Almeja-se resultados como a analgesia, melhora dos parâmetros cinesiofuncionais, 
amenização dos sintomas depressivos e a melhora da qualidade de vida.  

Todos esses aspectos serão ainda comparados e discutidos com técnicas 
fisioterapêuticas já utilizadas, objetivando também a validação do TOQ como mais uma 
forma de tratamento terapêutico.  

Pretendemos atingir benefícios quanto à qualidade de vida e promoção da saúde do 
indivíduo portador da fibromialgia, associando a técnica do TOQ ao tratamento 
fisioterapêutico atual e como método eficiente para esse tipo de abordagem. 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Contudo, nesse momento, já podemos identificar os benefícios da técnica do TOQ 
no tratamento da fibromialgia, principalmente por essa técnica ter como objetivo principal a 
resolução dos conflitos psíquicos internos dos indivíduos, característica essa observada em 
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grande escala nos pacientes fibromiálgicos, e relatada por estudos previamente realizados 
e que comprovam sua eficiência como alternativa de tratamento psicossomático. 

Assim, contribuiremos com o incremento de mais uma forma de abordagem 
terapêutica pela fisioterapia, para a correta elaboração da conduta de tratamento para com 
os pacientes portadores da fibromialgia, aumentando a atuação da área da Promoção da 
Saúde nesse tipo de patologia. 
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