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RESUMO

A fibromialgia é uma síndrome reumática caracterizada por dor músculo-esquelética
generalizada sem alterações orgânicas demonstráveis. A síndrome também é
frequentemente associada com outros sintomas, tais como, fadiga, distúrbios do sono,
rigidez matinal, dispnéia, depressão e ansiedade, resultando em uma baixa qualidade de
vida, determinando interesse por parte pacientes na medicina alternativa como
complementar terapêutica. Estudos com Alpinia zerumbet demonstraram ação relaxante
muscular, antiinflamatória, antinociceptiva e ansiolítica. O objetivo geral deste estudo
foi avaliar os efeitos terapêuticos do uso tópico do bioproduto à base do óleo essencial
da Alpinia zerumbet no tratamento de pacientes com a fibromialgia. Foi desenvolvido
um ensaio clínico do tipo II, randômico, controlado, por 8 semanas em 39 pacientes,
todas do gênero feminino, com média de idade 50,8±2,44. Após preencherem os
critérios de inclusão para o estudo, as pacientes foram divididas em três grupos: Grupo
Controle (n=10) sem tratamento; Grupo óleo essencial da Alpinia zerumbet (n=10; 0.05
mL/7Kg); e Grupo amitriptilina (n=19; 25 mg/dia). As variáveis avaliadas foram: dor,
depressão, qualidade do sono, ansiedade e qualidade de vida por meio de questionários
específicos; níveis de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, IL-2R);
níveis de alguns hormônios do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (T3 total, T4 Total,
IGF-1, GH, ACTH, noradrenalina, cortisol, adrenalina e dopamina), além dos níveis
séricos de parâmetros bioquímicos relacionados a nocicepção (serotonina e 5-HIAA).
Os resultados dos questionários do grupo tratado com OEAz apresentaram, escores
significativamente menores em relação ao grupo controle para depressão, qualidade do
sono e qualidade de vida (p<0,01, 0,05 e 0,01); e ansiedade entre OEAz e AMT
(p<0,01). Foi encontrado um aumento significativo nos níveis de IL-1, IL-8, e TNF-α (p
<0,05, 0,01 e 0,001) no grupo AMT. Os níveis séricos de cortisol foram reduzidos
significativamente (p <0,05), enquanto que os níveis de dopamina foram elevados (p
<0,05). Não houve diferença nos níveis séricos de T3 total, T4 total, IGF-1, GH, ACTH
e noradrenalina; nos níveis séricos de IL-6 e IL- 2R; e nos sintomas de dor,
independentemente da modalidade de tratamento (p> 0,05). Houve correlação positiva
entre o aumento dos níveis séricos de serotonina e melhora na qualidade do sono (r =
0,734, p = 0,038); e correlação negativa entre cortisol e qualidade de vida (r = 0,5; p =
0,04) no grupo tratado com EOAz. Conclui-se que o EOAz melhora significativa no
sono, sintomas depressivos e qualidade de vida, além de alguns níveis séricos clínicos
nas fibromiálgicas.
Palavras chave: Fibromialgia, Alpinia zerumbet, dor, depressão, qualidade de vida,
ansiedade e sono.

ABSTRACT

Fibromyalgia is a rheumatic syndrome characterized by widespread musculoskeletal
pain without organic changes. The syndrome is frequently associated also with other
symptoms such as fatigue, sleep disturbances, morning stiffness, dyspnea, depression
and anxiety, resulting in a lower quality of health of life, that determines interest by
patients complementary therapy with alternative medicine. Alpinia zerumbet studies
demonstrated muscle relaxing action, anti-inflammatory, antinociceptive and
anxiolytic.The aim of this study was to evaluate the therapeutic effects of the topical use
of bioproduct based essential oil of Alpinia zerumbet, in the treatment of patients with
fibromyalgia. A clinical trial of type II, randomized, controlled for 8 weeks in 39
patients, all female, mean age 50.8 ± 2.44. After fulfilling the inclusion criteria for the
study, patients were divided into three groups: control group (n = 10) no treatment;
essential oil of Alpinia zerumbet group (n = 10; mL/7Kg 0:05); and amytriptiline group
(n = 19; 25 mg / day). The variables evaluated were: pain, depression, sleep quality,
anxiety and quality of life through of specific questionnaires; levels of proinflammatory cytokines (IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, IL-2R); levels of some hormones of
the hypothalamus-pituitary-adrenal axis (total T3, total T4, IGF-1, GH, ACTH,
norepinephrine, cortisol, epinephrine and dopamine), and serum biochemical parameters
related to nociception (serotonin and 5 - HIAA).The results of the questionnaires in the
group treated with OEAz had significantly lower scores compared to the control group
for depression, quality of sleep and quality of life (p <0.01, 0.05 and 0.01); and between
anxiety and OEAz and AMT (p <0.01). Significant increase in levels of IL-1, IL-8, and
TNF-α (p <0.05, 0.01 and 0.001) in the group AMT. The serum cortisol levels were
reduced significantly (p <0.05), while dopamine levels were elevated (p <0.05). There
was no difference in serum total T3, total T4, IGF-1, GH, ACTH and norepinephrine; in
serum IL-6 and IL-2R; and the and the symptoms of pain, independently of treatment
modality (p> 0.05). There was a positive correlation between increased serum serotonin
levels and improves sleep quality (r = 0.734, p = 0.038); and negative correlation
between cortisol and quality of life (r = 0.5, p = 0.04) in the group treated with EOAz.
We conclude that the EOAz significant improvement in sleep, depressive and quality of
life symptoms, in addition to some clinical serum levels in fibromyalgia .
Keywords: Fibromyalgia, Alpinia zerumbet, pain, depression, quality of life, anxiety
and sleep.
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1 INTRODUÇÃO
A fibromialgia é uma síndrome dolorosa, crônica e difusa, que afeta
principalmente o sistema músculo-esquelético, com pontos dolorosos à palpação em
regiões específicas do corpo, conforme critérios definidos pelo colégio NorteAmericano de Reumatologia (JUNIOR, GOLDENFUM e SIENA, 2012). Estudos
epidemiológicos demonstraram que esta síndrome afeta 2 a 5% da população em geral,
sendo que 80 a 90% dos casos são do sexo feminino em qualquer idade com uma
incidência maior na faixa etária produtiva entre os 30 e os 50 anos, o que gera custos
sociais significativos (WOLFE, et al 2013; PASTOR, 2010; ASSUMPÇÃO et al.,
2009). A etiologia e a patogênese da fibromialgia ainda não são totalmente
compreendidas. As hipóteses atuais apontam um distúrbio nos mecanismos de
modulação central, desrregulação no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), alteração
no sistema imunológico e predisposição genética (DADABHOY et al., 2008;
NAKAMURA et al., 2010;. BECKE; SCHWEINHARDT, 2012)
A terapia farmacológica é a normalmente preconizada para essa patologia,
porém muitos pacientes apresentam certo desinteresse, a longo prazo, em manter esse
tipo de tratamento por apresentarem diversos efeitos colaterais associados e poucas
respostas satisfatórias fazendo com que esses pacientes busquem outras intervenções
para auxiliar no controle dos sintomas da fibromialgia (NALAMACHU, 2013;
TOFFERI, JACKSON, O’MALLEY, 2004; NISHISHINYA et al, 2008). A medicina
alternativa e complementar tem sido amplamente solicitada pela população,
principalmente pelos fibromiálgicos, sendo o uso concomitante da utilização de plantas
de diferentes formas associados a medicamentos alopáticos é muito utilizado na
medicina tradicional (TAKIGUCHI et al, 2008; NASCIMENTO et al, 2005).
O uso farmacológico das espécies vegetais é atribuído aos seus princípios ativos.
Princípios esses extraído das folhas, flores, rizomas e hastes. Como exemplo entre as
espécies populares estudadas tem-se a planta Alpinia speciosa, também conhecida
Alpinia zerumbet. A mesma é uma planta aromática, abundante no nordeste brasileiro,
vem comumente sendo utilizada devido aos seus efeitos tais como, relaxante muscular
(BEZERRA et al., 2000), anti-hipertensivos (CUNHA et al., 2013; LAHLOU et al.,
2003), ansiolítico (De Araújo et al., 2009), atividade antioxidante (CHOMPOO et al.,
2012; ELZAAWELY et al., 2007), prolongando o tempo de sono (Di Stasi, 2002) e
bloqueio da excitabilidade neuronal (LEAL-CARDOSO et al., 2004). Dentre os
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principais constituintes químicos do óleo essencial da Alpinia zerumbet estão o terpeno4-ol, o 1,8-cineol, α-terpineno (LAHLOU et al, 2003; SANTOS et al., 2011).
Nesse sentido, Santos et al. (2011) demonstraram que o OEAz modula os canais
de Ca2+ do tipo ICa,L. Cândido (2010) e Cândido e Xavier-Filho (2012) utilizaram-se
dessas informações prévias e verificaram ação relaxante nos músculos espásticos em
indivíduos com lesão cerebral e medular com resultados significantes em 75 pessoas.
Essa ação além de modular tônus promoveu uma melhor movimentação durante o
tratamento com OEAz.
Partindo desse pressuposto utilizou-se o OEAz em pacientes com fibromialgia
uma vez que a patologia apresenta em sua sintomatologia achados que são semelhantes
aos encontrados nas pesquisas em que foram obtidos ações do OEAz e considerando-se
que é de grande interesse científico e industrial farmacêutico explorar medicinalmente
ações óleo da Alpinia zerumbet na fibromialgia.

3

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral
Avaliar os efeitos terapêuticos do uso tópico do bioproduto à base do óleo
essencial da Alpinia zerumbet, nos sintomas de pacientes com a fibromialgia.

2.2 Objetivos Específicos
Avaliar os efeitos do bioproduto à base do óleo essencial da Alpinia zerumbet
nos sintomas de ansiedade e depressão, níveis de dor e qualidade vida e sono de
pacientes com fibromialgia.
Comparar marcadores biológicos dos pacientes com fibromialgia que fizeram
uso do bioproduto à base do óleo essencial da Alpinia zerumbet com os que usaram a
medicação amitriplitina.
Avaliar a correlação dos marcadores biológicos com as variáveis relacionadas
aos sintomas clínicos dos pacientes com fibromialgia.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Fibromialgia

3.1.1 Conceito

A fibromialgia (FM) é definida como sendo uma síndrome dolorosa crônica, de
etiologia ainda desconhecida, caracterizada pela presença de dor musculoesquelética
generalizada com pontos dolorosos ao exame físico, sem alterações orgânicas
demonstráveis, e uma variedade de outros sintomas sistêmicos, tais como, fadiga
persistente, rigidez matinal de curta duração, distúrbio do sono e do humor, depressão,
fadiga, entre outros (MARTINEZ, PANOSSIAN, GAVIOLI, 2006; BERENGUER et
al., 2009; ORTEGA et al., 2009). No entanto, pode ou não estar associada com doenças
específicas, tais como patologias reumáticas, psiquiátricas ou distúrbios neurológicos,
infecções e diabetes (BELLATO et al., 2012).
A natureza subjetiva dos sintomas fez com que a fibromialgia tenha sido
considerada por muitos anos uma doença de fundo emocional e durante décadas ela não
era aceita como uma entidade clinica. Desde 1992, a Organização Mundial de Saúde
reconhece a fibromialgia com uma entidade classificada na resolução M79.0 da décima
Classificação Internacional de Enfermidades (CID-10). O reconhecimento como uma
entidade nosológica real vem proporcionando uma melhora na compreensão dos
mecanismos envolvidos no processamento da dor (HEYMANN, 2006).

3.1.2 Histórico

Historicamente desde meados do século passado, encontra-se relatos de
pacientes com pontos musculares hipersensíveis à palpação, inflamados, dolorosos e ao
fazer biópsia dessas áreas constatou a presença de processo inflamatório do tecido
conectivo (STOCKMAN, 1904). Ainda no mesmo ano, William Gowers introduziu o
termo “fibrositis” à presença de pontos dolorosos à digitopressão na região lombar e
defendeu a existência de alterações inflamatórias no tecido fibroso, mesmo sem ter sido
realizados estudos histopatológicos. Na década de 40, vários pesquisadores que
realizaram estudos histopatológicos sugeriram uma causa de origem psicopatológica
pela falta de achados orgânicos (COLLINS,1940; SLOCUMB, 1943; SIMS, 1998).
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Desde essa época o termo fibrosite vem sendo utilizado para uma variedade de
entidades clínicas que envolvia partes moles e até meados da década de 60 a sua
descrição era confusa. Porém em 1940, Collins definiu fibrosite como um estado
doloroso agudo, subagudo ou crônico dos músculos, tecido subcutâneo, ligamentos,
tendões ou aponeuroses, independente da lesão anátomo-patológica que tenha dado
origem a dor. Contudo, em 1977, Smythe; Moldofsky restingiram a definição de
fibrosite à sintomatologia de pacientes com dor múculo-esquelética generalizada,
acompanhada de distúrbio do sono, hipersensibilidade à palpação e fadiga. Em 1981,
Yunus et al propuseram o termo fibromialgia e, a partir daí, é o termo que vem sendo
adotado pelos autores.
Devido a essa variedade de patologias que estava envolvido com o termo
fibrosite, o estudo da fibromialgia acabou sofrendo um atraso significativo. Apenas em
1992, a OMS reconheceu a fibromialgia, sob a identifcação M 79.7 na CID quando lhe
foi conferido o estatuto de doença. A partir dessa classificação, ficou visível a real
necessidade de mais estudos que se proponha a ampliar o entendimento das temáticas
vivenciadas por esses pacientes (SALTARELI et al., 2008; HEYMANN, 2006).
Para tornar os estudos científicos nessa população mais homogêneos, em 1990, o
Colégio Americano de Reumatologia (ACR) estabeleceu critérios classificatórios da
fibromialgia. Dentre os critérios incluem a presença de dor à palpação digital realizada
com uma pressão aproximada de quatro Kg/cm2, com pelo menos três meses de duração
afetando pelo menos 11 dos seguintes 18 tender points (9 pares): 1- inserção dos
músculos suboccipitais na nuca; 2- ligamentos dos processos transversos da quinta à
sétima vértebra cervical; 3- borda rostral do trapézio; 4- origem do músculo
supraespinhal; 5- junção do músculo peitoral com a articulação costocondral da segunda
costela; 6- dois centímetros abaixo do epicôndilo lateral do cotovelo; 7- quadrante
súpero-externo da região glútea, abaixo da espinha ilíaca; 8- inserções musculares no
trocanter femoral; 9- coxim gorduroso, pouco acima da linha média do joelho (Wolfe et
al., 1990). A dor é considerada generalizada quando afeta ambos os lados do corpo,
acima e abaixo da cintura e que afetando o esqueleto axial e o periférico. Em 1999,
com os resultados obtidos por Haun et al, esses critérios foram validados no Brasil e
puderam ser utilizados para os pacientes da população brasileira.

3.1.3 Epidemiologia
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Os estudos de prevalência da fibromialgia só foram passíveis de confiança
após o estabelecimento dos critérios diagnósticos pelo ACR em 1990 (WOLFE et al,
1990). De acordo com Wolfe et al (1995), a prevalência da fibromialgia é de
aproximadamente 2% da população em geral para ambos os sexos, porém as mulheres
são, em geral, dez vezes mais afetadas do que os homens. Van Abbema et al (2011)
afirmam que a fibromialgia é uma condição clínica significativa na população em geral,
com alta prevalência, que atinge principalmente as mulheres entre 30 e 60 anos.
Segundo Cavalcante et al (2006), a prevalência na população varia entre 0,66 a 4,4%.
Nesse estudo os autores verificaram que a FM é uma patologia pouco observada em
homens, em torno de 0,5% e pode afetar qualquer faixa etária, mas especialmente entre
35 e 60 anos. De acordo com os pesquisadores essas variações nas taxas de prevalência
ocorrem de acordo com o perfil avaliado e a metodologia do estudo. Essa taxa de
prevalência foi encontrada em diversos países, tais como, Canadá (3,3%), Portugal
(3,6%), Alemanha (3,2%), Espanha (2,4%), Itália (2,2%), Estados Unidos (2%), Suécia
(2,5%), França (1,4%) (ASSUMPÇÃO et al., 2009; BRANCO et al., 2010; SALLAFI et
al., 2005).
No Brasil, Senna el at (2004) realizaram em Montes Claros, na região norte do
estado de Minas Gerais, um estudo cujo o objetivo era estimar a prevalência das
doenças reumáticas no Brasil, dentre elas a fibromialgia. A amostra foi composta por
3038 pessoas que foram abordadas em suas casas, responderam ao questionário e eram
examinadas por um reumatologista. Foram identificadas quatro doenças reumáticas
específicas osteoartrite, fibromialgia, artrite reumatóide e lúpus eritematoso sistêmico.
A fibromialgia foi a segunda desordem reumatológica mais frequente, com prevalência
de 2,5% dos entrevistados com prevalência maior em mulheres (3,89%), na faixa etária
de 35 a 44 anos de idade (40,8%) corroborando com as tendências reveladas em estudos
em outros países (LINDELL et al., 2000).
Por apresentar uma alta prevalência, sendo superada apenas pela osteartrite, a
fibromialgia é uma dos principais causas, aproximadamente 25%, das consultas nos
consultórios reumatológicos (WOLFE, 1997). Campayo et al (2009) afirmam que a
fibromialgia é responsável por 15% das consultas a reumatologista, 5% a 10% nos
ambulatórios de clínica geral e 5% das visitas em médicos de atenção primária à saúde.
Com isso, os pacientes com fibromialgia acabam consumindo quantias elevadas de
recursos financeiros para os serviços médicos, sejam eles, público ou particular,

7

tratamento e investigação diagnóstica uma vez que eles utilizam desses serviços com
uma frequência muito maior que a população normal.
Em um estudo americano que avaliou o impacto financeiro e econômico da FM
para a sociedade evidenciou um custo anual de U$ 9.573,00 por paciente, representando
gastos 3 a 5 vezes maiores do que a população em geral (BERGER et al, 2007). Boonen
et al (2005) em uma pesquisa realizada na Holanda, observaram que os gastos médios
anuais para pacientes com dor lombar crônica era de 8.533 euros, 3.205 euros para
espondilite anquilosante e 7.813 euros para os pacientes com fibromialgia. Spaeth
(2009) afirma que em uma população de 80 milhões se 3% fosse afetada pela
fibromialgia teríamos um custo anual de 12 bilhões de euro, sendo que, 960 milhões de
euros seriam utilizados para os custos do tratamento farmacológico.

3.1.4 Etiopatogenia

A etiologia e a fisiopatologia da fibromialgia permanece obscura. As hipóteses
atuais focalizam uma série de fatores que podem explicar os sintomas da fibromialgia,
incluindo distúrbio na modulação da dor central, anormalidades das vias descendentes
inibitórias da dor, alterações no metabolismo e liberação de neurotransmissores,
disfunção do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, influência de fatores genéticos e
alterações imunológicas.

3.1.4.1 Sistema Nociceptivo

A dor é uma experiência vivenciada pela quase totalidade dos seres humanos. É
um mecanismo de proteção do corpo, que é percebida quando os nociceptores,
localizados em tecidos somáticos e viscerais, são ativados em resposta a um evento
agressor que os faz produzir potenciais de ação em axônios aferentes. Apesar de todos
os receptores serem terminações nervosas livres, eles utilizam duas vias distintas para a
transmissão dos sinais de dor para o sistema nervoso central. Tem a via da dor rápidaaguda que é transmitida pelos nervos periféricos para a medula espinhal, pelas fibras
nervosas aferentes finas e mielinizadas A-δ, com velocidade entre 6 e 30 m/s e a via da
dor lenta-crônica é transmitida pelas fibras do tipo C, não mielinizadas, com velocidade
entre 0,5 e 2 m/s. Ambas as fibras de dor quando entram na medula, pelas raízes dorsais
espinhais, terminam sobre neurônios nos cornos dorsais onde há dois sistemas para o
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processamento dos sinais da dor no seu trajeto para o encéfalo que são as vias do trato
neoespinotalâmico e do trato paleoespinotalâmico (PRICE; STAUD, 2005).
O grau em que a pessoa reage à dor pode variar bastante e, depende em partes,
da capacidade do próprio cérebro em suprimir a entrada de sinais de dor para o sistema
nervoso pela ativação do sistema de controle da dor. Os pacientes com fibromialgia
apresentam uma sensibilidade aumentada para uma grande variedade de estímulos, tais
como o calor, frio, produtos químicos, luz, som, cheiro, pressão mecânica e isquêmica.
Nesses pacientes pequenos estímulos produzem respostas de dor o que não ocorrem em
indivíduos saudáveis. Em ambos os modelos animais e humanos de dor neuropática, a
fonte de estímulos sensoriais, uma lesão do nervo, por exemplo, é identificável, e a
sensibilidade à dor é reduzida, quando a fonte dolorosa é eliminada. Por esta razão, a
maioria dos investigadores envolvidos em pesquisa afirmam que a fibromialgia referemse a aumento central da entrada sensorial ao invés de sensibilização central quando vão
discutir a fisiopatologia da fibromialgia (VERKAIK et al, 2013).
A causa para a sensibilidade aumentada nos fibromiálgicos é desconhecida.
Algumas evidências afirmam que a fibromialgia caracteriza-se por um aumento da
entrada sensorial que é mediada pelo sistema nervoso central de forma similar ao que
ocorre com os eventos associados com condições de dor neuropática (sensibilização
central). Outras evidências sugerem que os pacientes com fibromialgia apresentam
níveis anormais de substâncias que estão envolvidas no sistema de analgesia, tais como,
serotonina e noradrenalina, que são neurotransmissores chaves na via inibitória da dor
(NIELSEN; HENRIKSSON, 2007).
Os mecanismos de sensibilização central que ocorre em pacientes com FM
ocorrem devido a uma hiperexcitabilidade dos neurônios do corno posterior da medula
que transmitem a entrada nociceptiva para cérebro. Os estímulos conduzidos pelas
fibras tipo A-δ ou tipo C despolarizam as membranas dos neurônios do corno posterior
da medula que removem o íon magnésio (Mg+2) que, no repouso, bloqueia o canal do
receptor N-metil-D-aspartato (NMDA). Esses receptores NMDA são canais catiônicos
permeáveis ao sódio (Na+), potássio (K+) e ao cálcio (Ca+2), possuem locais de união à
glicina e ao zinco (Zn+), que atuam como moduladores alostéricos fisiológicos. Como
esses receptores são permeáveis ao cálcio permite a passagem desse íon através da
membrana e podem afetar as vias de sinalização celular e os sistemas biológicos. Um
aumento transitório da concentração de cálcio no citoplasma representa um passo chave
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para liberação de neurotransmissores que irão atuar na modulação da excitabilidade da
membrana celular (STAUD, 2006).
Com a abertura desse canal do receptor NMDA ocorre o influxo de cálcio
extracelular e a produção de óxido nítrico que se difunde promovendo a liberação de
aminoácidos excitatórios como a substância P nas terminações aferentes pré-sinápticas,
e com isso, o corno posterior da medula torna-se hiperexcitável (STAUD, 2006). Russel
(1998) afirma que pacientes com FM apresentam níveis mais elevados de substância P
no fluido cerebroespinal (3 vezes mais do que indivíduos controle). Esses níveis
elevados de substância P levam a um aumento na atividade dos receptores do tipo
NMDA que acentua a despolarização sustentada e contribui para um aumento da
descarga neuronal dos neurônios do corno posterior da medula espinhal promovendo
modificações nas vias de sinalização celular realçando a responsividade dos neurônios
nociceptivos (CHILDERS; BAUDY, 2007).
Os receptores NMDA são da família de canais iônicos ativados por ligantes,
encontrados no cérebro e em axônios mielinizados e não mielinizados de tecidos
somáticos periféricos e estão associados aos processos de aprendizagem, memória,
comportamento, coordenação motora e patogenia da dor (POZZI et al., 2006). Em
condições de repouso, o canal NMDA está bloqueado pelo Mg +2 sendo necessário que o
neurônio seja despolarizado com antecedência para que o receptor possa ser ativado
pelo glutamato. A alteração na excitabilidade dos neurônios do corno dorsal é atribuída
em parte à remoção do magnésio que bloqueia o receptor NMDA, e que, com a retirada
deste bloqueio, estes receptores estão aptos a serem ativados pelo glutamato
(HAMILTON; JOHNSTON; BROADSTONE, 2005).
Além do distúrbio na modulação da dor central foram encontrados também nos
pacientes com fibromialgia anormalidades nas vias descendentes inibitórias da dor
envolvendo

alguns

neurotransmissores

inibitórios

em

níveis

espinhais

ou

supraespinhais, ou uma hiperatividade de neurotransmissores excitatórios, podendo
ainda ambas as condições estarem presentes. Alguns estudos com pacientes com
fibromialgia apontaram baixos níveis de noradrenalina, serotonina, triptofano (precursor
da serotonina) no líquido cefalorraquidiano (LCR) e no plasma. Posteriormente, foram
encontrados também nesses pacientes um defeito no transporte de serotonina
(RUSSELL, 1998; BAZZICH; GIANNACCINI; BETTI, 2006). Uma diminuição nos
níveis de serotonina vem acompanhada por um aumento nos níveis de substância P
nesses pacientes uma vez que a serotonina serve como um inibidor da liberação da
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substância P (BRADLEY, 1999). Outros estudos comprovaram uma diminuição nos
níveis de metabólitos dopaminérgicos no LCR de fibromiálgicos (WOOD et al, 2007).
Todas essas alterações contribuem para a hipersensibilidade nesses pacientes
(DADABHOY; CLAUW, 2006).
A serotonina ou 5-hidroxitriptamina (5-HT) é um importante neurotransmissor,
produto da hidroxilação e carboxilação do aminoácido triptofano. Sua síntese começa
pela ação da enzima triptofano-hidroxilase, que converte o triptofano em 5hidroxitriptofano (5-HTP). Esse é então convertido em 5-HT pela 5-hidroxitriptofanodescarboxilase, ficando o neurotransmissor armazenado nas vesículas sinápticas. Os
neurônios que secretam a serotonina são denominados serotoninérgicos e age em
receptores de neurônios pós-sinápticos. Após sua liberação na fenda sináptica, a 5-HT
começa a ser removida por mecanismo de recaptação ativa para o terminal pré-sináptico
através da proteína transportadora de 5-HT. A serotonina é degradada pela
monoaminoxidase (MAO) e é eliminada do organismo através da urina como ácido 5hidroxiindolacético (5-HIAA) que é considerado o seu principal metabólito, que pode
ser dosado para avaliação do metabolismo da serotonina (FEIJÓ, BERTOLUCI, REIS,
2011).
A 5-HT é uma indolamina encontrada em pequena quantidade no sistema
nervoso central (SNC), porém, é encontrada em maiores concentrações em outras áreas
do organismo como no trato digestivo, tecido conjuntivo, nas plaquetas atuando nesses
locais em tipos específicos de receptores.

Os níveis de serotonina cerebrais estão

relacionados a alterações de humor, ansiedade, agressividade, sono, atividade sexual,
depressão, fadiga, supressão do apetite, ritmo circadiano, funções neuroendócrinas,
temperatura corporal, atividade motora, funções cognitivas e a sensibilidade a dor
(BLUNDELL, 1992). No sistema nervoso central, a serotonina é liberada pelos axônios
da rafe no núcleo caudado e no corno dorsal da medula espinhal atuando como
reguladora da nocicepção, tanto na medula espinhal quanto no encéfalo. Níveis
diminuídos desse neutransmissor vêm acompanhados por um aumento nos níveis de
substância P tendo um papel relevante na amplificação da dor, no distúrbio do sono
delta e na depressão (SACHS et al, 2013).
A substância P pertence a um grupo de neuroquininas (NKs) que foi identificada
no início do século XX, sendo descrita como um neurotransmissor associado à dor, em
decorrência da sua presença em altas concentrações na raiz dorsal da medula espinhal.
São pequenos peptídeos que estão amplamente distribuídos no sistema nervoso central e
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no sistema nervoso periférico sendo encontrada principalmente em terminações
aferentes da medula espinhal, no sistema nigroestriatal e no hipotálamo. Sua síntese
ocorre nos ribossomas de células neuronais, sendo depois armazenada em vesículas nas
quais é transportada para as terminações nervosas centrais e periféricas e, só nestes
locais, passa pelo processo enzimático final (LYON; COHEN; QUINTNER, 2011).
Os efeitos biológicos da substância P ocorrem por meio da ligação a receptores
altamente específico tais como o neuroquinina-1 (NK-1R). O sistema de receptores da
substância P é uma das vias de receptores mais extensivamente estudada, porque em
contraste com receptores de outros neurotransmissores, tais como o glutamato, os quais
têm alta expressão no SNC, apenas uma minoria dos neurônios, de 5% a 7%, em certas
áreas do SNC expressam o receptor NK1. Os receptores NK1 são expressam em
neurônios entéricos, músculo intestinal, epitélio, sistema vascular e sistema imune de
uma forma celular específica e permite à substância P influenciar a motilidade, secreção
de fluidos, assim como as funções vasculares e imunes (HÖKFELT; PERNOW;
WAHREN, 2001).
O receptor neuroquinina-1 é um gene de cópia simples localizado no
cromossoma 2 humano. Sugere-se que os receptores NK-1R funcionem como autoreceptores, propondo que a substância P module sua liberação. Considera-se que este
papel auto-receptor dos receptores da SP tenha importantes implicações na
fisiopatologia da inflamação, lesão nervosa ou estímulo nocivo. Isso acontece nas
neuropatias dolorosas que apresentam hiperalgesia persistente podendo gerar uma ação
ectópica capaz de manter a descarga de dor (HARRISON; GEPPETTI, 2001).
A substância P e o receptor neuroquinina-1 no sistema nervoso central estão
fortemente associados com o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), o circuito
primário de estresse do corpo e a interface principal do cérebro com o sistema imune,
com o sistema límbico e com o corno dorsal da medula espinhal, a via central
nociceptiva. O eixo HPA-imune que presume-se estar desordenado na hipótese da
resposta ao estresse da dor crônica generalizada (CHAPMAN, TUCKETT, SONG,
2008).
Classicamente associado à nocicepção, a detecção de estímulos nocivos que nos
seres humanos podem ser experimentados como dor, a substância P tem sido referida
como transmissora de dor. A nocicepção induz o organismo a proteger-se (geralmente
uma área danificada), reduzir a atividade geral (geralmente manifeta-se como fadiga ou
sintomas de depressão) e evitar estímulos nocivos no futuro. A nocicepção, portanto,
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está fortemente ligada à cognição (modalidades sensoriais, memória, processamento de
informações, aprendizagem) e a emoção (valorização dos estímulos recebidos, insônia e
humor). Cognição e emoção constitui uma rede vital de sub-sistemas para detectar e
lidar com o perigo, particularmente imprevisível ou novas ameaças, e a via SP/NK1R
está fortemente envolvido nisso (COMMONS, 2010).
A substância P também é produzida por uma variedade de células inflamatórias
incluindo os eosinófilos, macrófagos, linfócitos, células dendríticas e mastócitos e atua
como um potente estimulador da liberação de citocinas pró-inflamatórias via SP/NK1R.
Outras atividades que estão associadas a via SP/NK1R incluem aumento da regulação
dos hormônios relacionados ao estresse, como a noradrenalina e os precursores do
cortisol, hormônio liberador da corticotrofina (CRH) e hormônio adrenocorticotrófico
(ACTH) e redução da regulação dos opiáceos endógenos como a metionina-encefalina e
outros neurotransmissores, como a serotonina, estimulação da contração e aumento da
motilidade no intestino, vômitos, vasodilatação, liberação de histamina, produção e
migração de novas células para o tecido danificado, alterações na defensa cardíaca e na
função respiratória (DONKIN, TURNER, HASSAN, 2007).
Vários pesquisadores demonstraram um aumento significativo da substância P
no líquor de pacientes com fibromialgia em comparação a controle saudáveis que esses
pesquisadores chegaram a ter sugerir a avaliação da substância P em líquor como
marcador biológico dessa síndrome. Esses resultados foram consistemente replicado em
outros estudos com pacientes com FM, porém os estudos que usaram análise da
substância P em soro, alguns resultados se apresentaram inconsistentes (REYNOLDS;
INMAN, 1988; VAEROY et al, 1988; RUSSEL et al, 1994; BRADLEY et al, 1999).
Outras alterações que também contribuem para hipersensilidade nos pacientes
com fibromialgia é uma redução nos níveis de metabólicos dopaminérgicos no líquido
cefaloraquidiano (LCR) (WOOD et al, 2007; DADABHOY; CLAUW, 2006). A
dopamina é um importante neurotransmissor catecolamínico que atua como alvo
terapêutico para alguns dos distúrbios importantes do sistema nervoso central. É um
precursor dos outros neurotransmissores catecolamínicos, a noradrenalina e adrenalina.
Como o próprio nome sugere, a estrutura básica das catecolaminas consiste em um
catecol (3,4-diidroxibenzeno) conectado a um grupo amina por uma ponte etil. O
mecanismo envolvido na neurotransmissão das catecolaminas possui diversos
componentes, que são compartilhados entre os membros da classe, incluindo enzimas de
biossíntese e metabólicas. Existem também componentes que são especializados para
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membros individuais da classe, incluindo bombas de recaptação e receptores présinápticos e pós-sinápticos (VLAINICH; ISSY; SAKATA, 2011).
A dopamina é um importante neurotransmissor envolvido no controle motor,
funções endócrinas, cognição, comportamento, emotividade e modulação da dor. Nos
pacientes com fibromialgia além de uma redução nos níveis de dopamina no líquor
também foi possível visualizar uma menor atividade de sinapses dopaminérgicas através
da tomografia emissora de pósitron. Essa menor atividade dopaminérgica pode levar a
vários sintomas na fibromialgia, tais como as alterações do humor, uma vez que a
dopamina age nesta função no sistema límbico, dores difusas acompanhada de redução
do limiar, pois a dopamina age modulando a liberação de opiáceos endógenos e
substância P (WOOD et al, 2007; HOLMAN; MYERS, 2005).

3.1.4.2 Anormalidades Endócrinas

Todos os mamíferos apresentam um sistema fundamental cuja função principal é
manter o equilíbrio interno. Esse sistema neuroendócrino, conhecido como eixo HPA, é
recrutado, entre outras coisas, toda vez em que há um perigo para a vida, seja ele real ou
imaginário. Dessa forma, as alterações fisiológicas poderão ocorrer e tornarão o
organismo preparado para lidar com tais situações. Uma ativação inadequada do eixo
HPA, seja para menos ou para mais, resultará em doenças, como transtornos do sono e
doenças auto-imunes (DE KLOET et al, 1998).
A atividade do eixo HPA é governada pela produção de um hormônio produzido
pelo hipotálamo o hormônio liberador da corticotrofina, que irá atuar em receptores na
glândula pituitária estimulando a secreção do hormônio adrenocorticotrópico, que
finalmente estimula a secreção de glicocorticóides pelo córtex adrenal. Os
glicocorticoides, então, interagem com seus receptores em múltiplos tecidos-alvo,
incluindo o eixo HPA, onde são responsáveis pela inibição negativa por feedback da
secreção do ACTH pela pituitária e do CRH a partir do hipotálamo. Embora os
glicocorticóides regulem a função de quase todos os tecidos do corpo, o efeito
fisiológico mais conhecido desses hormônios é a regulação do metabolismo energético.
Os efeitos antiinflamatório e imunossupressor dos glicocorticóides são evidentes em
doses farmacológicas, ao passo que, fisiologicamente, esses hormônios possuem um
importante papel regulatório no sistema imunológico (RUSSELL, 2005).
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Alguns fatores podem atuar na regulação da atividade do eixo HPA, e dentre
estes,

destaque para a

inervação

direta catecolaminérgica,

serotonérgica

e

dopaminérgica nos neurônios produtores de CRH no hipotálamo e esses e outros
neurotransmissores parecem influenciar a liberação do hormônio liberador da
corticotrofina. Isso pode acontecer com a serotonina exercendo uma influência
estimuladora no CRH, por meio dos subtipos receptores, o receptor de serotonina do
tipo 1, subtipo A (5-HT1A), receptor de serotonina do tipo 1, subtipo B (5-HT1B),
receptor de serotonina do tipo 1, subtipo C (5-HT1C) e receptor de serotonina do tipo 2
(5-HT2). A norepinefrina possui um efeito mais variável, sendo estimulatória em doses
baixas (via receptores alpha1) e em doses altas, via receptores beta, inibitória (OWENS;
NEMEROFF, 1993).
O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal juntamente com o lócus coeruleus-sistema
nervoso simpático é o principal sistema de resposta ao estresse no corpo. A avaliação do
eixo HPA em pacientes com fibromialgia tem demonstrado uma significativa
desregulação desse sistema. Diversos estudos utilizando diferentes geradores de estresse
fisiológicos, incluindo hipoglicemia induzida por insulina e a administração de
interleucina-6,

mostraram

respostas

exageradas

ou

normal

do

hormônio

adrenocorticotrófico, com uma relativa atenuação do cortisol após a injeção de doses
suprafisiológicas de hormônio liberador da corticotrofina e resposta adrenal normal ou
baixa ao ACTH exógeno. O ritmo circadiano para os níveis de cortisol no plasma
também é interrompida em pacientes com FM devido a uma elevada concentração
anormal durante a noite (BOTE et al, 2012; CROFFORD, 2002).
O sistema da serotonina por influenciar de forma significativa no eixo HPA,
algumas anormalidades endócrinas presente em FM pode estar relacionada com a
redução dessa substância observada nesses pacientes (BELLATO et al, 2012). Também
tem sido sugerido uma redução nos níveis dos fatores de crescimento semelhante à
insulina tipo 1 (IGF-1) nos pacientes com fibromialgia como consequência de uma
diminuição da fase 4 do sono, dependente da liberação do hormônio do crescimento
(CUATRECASAS et al, 2007; NEECK, 2000). Pacientes com FM revelou acentuada
secreção de ACTH em reposta a estressores agudos ou hipoglicemia induzida por
insulina, e este parece ser resultado de hiposecreção crônica do CRH. Estudos com foco
na função do eixo HPA em FM, não sustentam a hipótese de uma maior atividade
global do eixo HPA, porém os resultados sugerem uma capacidade diminuída para
ativar o eixo CRH hipotalâmico-hipófise-ACTH. O comprometimento deste eixo não
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produz mudanças nos níveis séricos do cortisol basal em condição controlada, mas pode
resultar em uma diminuição da resposta do cortisol ao estresse aplicado ou para
atividades normais da vida diária.

Os níveis de hormônio do crescimento (GH)

encontram-se abaixo dos normais, embora a evidência de deficiência de GH seja rara
(ADLER, 2002). O que parece resultar de alterações no sistema nervoso central ou no
controle hipotalâmico do eixo hormônio liberador do hormônio do crescimento-GHIGf-1 (BELLATO et al, 2012).
Níveis de hormônios tireoidianos geralmente são normais em FM, embora as
características clínicas sinais e sintomas inespecíficos, especialmente as manifestações
encontradas no hipotireoidismo, têm sido observadas em pacientes fibromiálgicos. A
hipótese é que a resistência periférica aos hormônios da tireoide pode ser devido a uma
mutação dos receptores. Além disso, foi observado através de teste de estimulação que
os pacientes com FM apresentam uma alta prevalência de alteração na liberação do
hormônio liberador de tireotropina (GARRISON; BREEDING, 2003).

3.1.4.3 Alterações Imunológicas

Vários estudos destacam o papel da auto-imunidade na FM, embora existam
ainda resultados obscuros. A primeira observação é que FM é comum em pacientes com
doenças auto-imune e pode ser a causa de muitos dos sintomas e das deficiências nesses
pacientes (RODRIGUEZ-PINTÓ et al, 2014). Middleton; Farlin; Lipsky (1994) e
Morand; Miller; Whittingham (1994) observaram uma coexistência de FM em 22% e
em 25% dos pacientes afetados pelo lúpus eritematoso sistêmico respectivamente.
Dois outros estudos relataram prevalência de FM em 47% e 55% dos pacientes
com Síndrome de Sjogren (VITALI et al, 1989; TISHLER et al, 1997). Outro estudo
observou que 17,1% dos pacientes com artrite reumatóide apresentam de forma
associada a FM (WOLFE E MICHAUD, 2004). Além disso, diferentes tipos de autoanticorpos têm sido demonstrado em pacientes com FM. Os anticorpos antinucleares,
também conhecidos como fator antinuclear (FAN) tem sido mostrado em 11,5 - 30% de
todos os pacientes com FM, mas o risco de desenvolver doenças do tecido conjuntivo,
parece não aumentar em pacientes com FM e a detecção do FAN não tem sido um valor
preditivo (KÖTTER et al, 2007).
Uma segunda observação é sobre o possível papel das citocinas na FM
(GARCÍA et al, 2014). Suspeita-se de uma relação entre a patogênese da FM e citocinas
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quando em 1988, depois do tratamento com interleucina-2 (IL-2) ou interferon alpha
(IFN-α), pacientes com melanoma maligno, carcinoma das células renais e leucemia de
células pilosas apresentaram sintomas semelhantes a FM (como mialgias, artralgias,
comprometimento cognitivo e pontos doloroso (WALLACE; MARGOLIN; WALLER,
1988). Um estudo piloto em um grupo de pacientes com FM, encontrou valores
elevados de interleucina-8 (IL-8), interleucina-6 (IL-6) e do receptor da interleucina-1
(IL-1R) quando comparado ao controle, hipotetizando o papel das citocinas, uma vez
que a IL-8 promove a dor simpático e a IL-6 induz hiperalgesia, fadiga e depressão
(WALLACE et al, 2001).
As citocinas são proteínas regulatórias de baixo peso molecular ou
glicoproteínas secretadas pelas células brancas e por várias outras células no corpo em
resposta a inúmeros estímulos. Estas proteínas auxiliam na regulação do
desenvolvimento de células efetoras do sistema imune, e algumas citocinas possuem
funções efetoras diretas por conta própria (DINARELLO, 2000). O termo citocina
compreende aquelas citocinas secretadas pelos linfócitos, substâncias inicialmente
denominadas linfocinas, e aquelas secretadas por monócitos e macrófagos, substâncias
inicialmente denominadas monocinas, porém a secreção das linfocinas e das monocinas
não se restringe só a linfócitos e monócitos, pode ocorrer em outras células, por isso o
termo citocina por ser mais abrangente, é preferido. Muitas citocinas são referidas como
interleucinas, um nome indicando que são secretadas por alguns leucócitos e agem
sobre outros leucócitos. Outras são conhecidas por nomes comuns, incluindo os fatores
de necrose tumoral e os interferons. Ainda há um grupo de citocinas de baixo peso
molecular que afetam a quimiotaxia e o comportamento dos leucócitos, com um
importante papel na resposta inflamatória (WANG et al, 2009).
As citocinas se ligam a receptores específicos de membranas nas células-alvo,
desencadeando uma via de transdução de sinais que em última análise leva à alteração
da expressão gênica em células-alvo. A suscetibilidade de uma célula-alvo a uma
citocina particular é determinada pela presença de receptores de membrana específicos.
Uma determinada citocina pode se ligar a receptores de membrana da mesma célula que
a secretou, exercendo um papel autócrino, pode se ligar a receptores de células-alvo
bem próximos da célula secretora da citocina, exercendo uma ação parácrina, e, em
poucos casos, ela pode se ligar a células em partes distintas do corpo, exercendo ação
endócrina. As citocinas regulam a intensidade e a duração de uma resposta imune por
estimar ou inibir a ativação, proliferação e/ou diferenciação de várias células e por
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regular a secreção de anticorpos e outras citocinas (AHRENS, SCHILTENWOLF,
WANG, 2012).
Embora uma variedade de células possa secretar citocinas, os principais
produtores são as células T auxiliares (TH), células dendríticas e macrófagos. Entre as
inúmeras respostas fisiológicas que requerem o envolvimento de citocinas estão o
desenvolvimento das respostas imunes celular ou humoral, a indução de resposta
inflamatória, a regulação da hematopoiese, o controle da proliferação e diferenciação
celulares e a cura de feridas. Embora a resposta imune a um antígeno específico deva
incluir a produção de citocinas, é importante lembrar que as citocinas agem de uma
maneira antígeno-inespecífica afetando qualquer célula que encontram expressando
receptores apropriados e que estejam em estado fisiológico que as permitam responder
KIGUCHI, KOBAYASHI, KISHIOKA, 2012).
Geralmente as citocinas podem ser caracterizadas como tendo efeitos
estimulantes (pró-inflamatório) ou inibidores (antiinflamatório), dependendo do subtipo
de linfócitos Th ativados. A descoberta de duas populações de células T auxiliares, do
tipo 1 (Th1) e do tipo 2 (Th2), fornece algumas explicações para a expressão recíproca
da resposta imune celular ou humoral. Quando ativadas por antígenos/células
apresentadoras de antígenos, as células Th1 produzem interleucina-2, interferon-gama
(IFN- γ) e linfotoxina que estimulam as células citotóxicas e os macrófagos. As
citocinas Th1 estão frequentemente associadas com resposta mediada por células,
principalmente as células citóxicas e os macrófagos, que são células apropriadas para
destruir células infectadas por patógenos intracelulares (IKRAM; HASSAN; TUFAIL,
2004).
Em contraste com estas células, existem as Th2 as quais incluem, interleucina-4
(IL-4), Interleucina-5 (IL-5), Interleucina-6, Interleucina-9 (IL-9), Interleucina-10 (IL10) e Interleucina-13 (IL-13), que inibem as respostas mediadas por células, mas
estimulam a produção de anticorpos promovendo a produção de quantidades
relativamente elevadas de imunoglobulina M (IgM), imunoglobulina E (IgE) e isotipos
imunoglobulina G (IgG) não ativadores do complemento. A secreção das diferentes
citocinas contribui de forma eficaz para as diferenças entre os subtipos de células T.
Assim, a regulação das respostas humoral e celular pode ser explicada em parte, pela
regulação cruzada da diferenciação e ativação das células Th1 e Th2 no decorrer de uma
resposta imune (BOUGUEN; CHEVAUX; PEYRIN-BIROULET, 2011).
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As citocinas podem ser classificadas como pró-inflamatórias que incluem a
Interleucina-1α (IL-1α), a Interleucina-1β (IL-1β), Interleucina-8, a Interleucina-2, a IL6 e o Fator de Necrose Tumoral-α (TNF-α), ou anti-inflamatórias, das quais se destacam
a Interleucina-4, a Interleucina-10 e a Interleucina-13. Essas citocinas induzem
determinados sintomas como, fadiga, febre, sono, dor, mialgia, stress, fadiga e sintomas
depressivos de acordo com a sua concentração. Todos esses sintomas podem ser
observados em pacientes com fibromialgia o que levanta a hipótese dessa patologia
derivar de um processo inflamatório com o envolvimento das citocinas nessa síndrome
produzindo efeitos profundos nas funções do sistema nervoso central (GUR;
OKTAYOGLU, 2008; HERNANDEZ et al, 2010). No entanto, alguns estudos
demonstraram resultados conflitantes em comparação com controles saudáveis.
Uçeyler et al (2006) monstraram que os níveis séricos de IL-8 foram
significativamente maiores em pacientes com FM em relação aos controles sem
nenhuma correlação com a intensidade da dor e medicação. Nos anos seguinte, após
terapia multidisciplinar da dor, os níveis de IL-8 em pacientes com FM foram
significativamente maiores do que o controle, mas reduziu aproximadamente para a
faixa normal e seus valores correlacionaram negativamente com a intensidade da dor.
Algumas citocinas, como fator de necrose tumoral-α, IL-1, IL-6 e IL-8 estão
envolvidos na regulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e do sistema nervoso
simpático. Além disso, elas tem sido associadas com os sintomas de FM, como fadiga,
dor, sono e resposta ao estresse. As citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1 e IL-6
ativam o eixo HHA de forma independente, enquanto que, de forma combinada, seus
efeitos são sinérgicos. Nos seres humanos a IL-6 eleva as concentrações plasmáticas de
corticotropina e do cortisol em níveis similares ou até mesmo superiores aos alcançados
com com estimulação

induzida pelo

hormônio

liberador

de corticotripina.

Anormalidades no eixo HHA encontrada em pacientes com FM pode estar relacionada
com depressão da função do sistema nervoso simpático. Sabe-se também que o início da
FM estar estreitamente relacionado com o estresse e que o estresse psicológico pode
afetar a produção de citocinas pró-inflamatórias e a resposta da célula Th1 (TZIOUFAS;
HARALAMPOS; MOUTSOPOULOS, 2008).
Estudos recentes também mostraram uma ligação entre as citocinas e as
desordens do sono, hiperalgesia, disfunção cognitiva, fadiga, estresse, e ansiedade.
Desde então a análise das citocinas vem sendo realizada em diferentes fluidos corporais
ou amostra de tecidos de pacientes com FM produzindo resultados contraditórios sendo
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necessário mais estudos para entender melhor o papel das citocinas na FM (DI
FRANCO; IANNUCCELLI; VALESINI, 2010).

3.1.4.4 Predisposição Genética

É bastante frequente um paciente com fibromialgia possuir algum parente,
geralmente um ascendente feminino, que tenha tido sintomas semelhantes, sugerindo
que fatores genéticos e familiares podem desempenhar papel relevante em sua
etiopatogenia. Alguns trabalhos publicados documentaram a ocorrência de padrões
familiares e apontam para um modo autossômico dominante de herança da fibromialgia
(HUDSON et al, 2004; DI FRANCO; IANNUCCELLI; VALESINI, 2010). Até o
momento, não há genes anormais identificados, mas há diversos genes que, acredita-se,
podem explicar anormalidades metabólicas detectadas nesses pacientes. Um desses
genes é o gene transportador de serotonina que tem sido implicado na patogenia de
diversas desordens psiquiátricas.
Sabe-se que uma redução nos níveis de serotonina e outros neurotransmissores
podem aumentar a sensibilidade a estímulos dolorosos, e pode estar implicada na
diminuição do fluxo sanguíneo de pacientes com FM. Offenbaecher et al (1999) foram
os primeiros a relatar que o alelo curto desse polimorfismo de nucleotídeo único na
região promotora desse gene da proteína transportadora de serotonina (5-HTT) ocorre
com muito mais frequência em pacientes com fibromialgia do que em controles sadios.
Cohen et al (2002)

subsequentemente replicou esta observação em uma amostra

independente. Esse polimorfismo do gene da 5-HTT tem sido encontrado com mais
frequência entre os pacientes com transtorno depressivo maior que nos controles
saudáveis, sugerindo que ele seja um fator de risco compartilhado para o
desenvolvimento de fibromialgia (BRADLEY, 2009).
Uma outra área em investigação é relação entre a variante do gene da enzima
catecol-O-metiltransferase (COMT) e dor. A catecol-O-metiltransferase é uma enzima
que desativa as catecolaminas incluindo a dopamina e os fármacos que contém
dopamina . Existem diversos polimorfismo de nucleotídio único no gene da COMT que
levam a alterações funcionais importantes na enzima. A associação entre polimorfismo
genético e fibromialgia ainda não está bem estabelecida, mas alguns estudos já
sugeriram que mutações nesses genes podem representar a base para um novo
tratamento farmacológico futuro (TANDER et al, 2008). Em um estudo realizado por
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Vargas-Alarcón et al (2007) em pacientes seis polimorfismo de nucleotídeo único do
gene COMT de pacientes da Espanha e do México com fibromialgia. Os resultados
demonstraram que houve associação entre fibromialgia e haplótipo da COMT que já
havia sido vinculado à sensibilidade à dor no grupo de pacientes espanhóis, mas essa
associação não foi observada nos pacientes mexicanos.

3.1.5 Manifestações Clínicas

A fibromialgia é caracterizada por dores musculoesqueléticas em várias partes
do corpo, distúrbios do sono, fadiga, parestesias, rigidez matinal de curta duração e
sensação de edema (OLIVEIRA, et al, 2013). As principais manifestações clínicas desta
patologia são as dores musculares generalizadas ou em locais anatomicamente prédeterminados, os tender points (BERENGUER et al, 2009). O sintoma mais comum nos
pacientes é a dor difusa e crônica que envolve os esqueletos axial e periférico. A dor é
caracterizada como peso, aperto queimação e dolorimento (MARTINEZ; MARTINEZ,
2010).
Em 1990, o American College of Rheumatology (ACR) definiu como critérios
diagnósticos a persistência de queixas dolorosas difusas por um período maior do que
três meses e a presença de dor em pelo menos 11 de 18 pontos anatomicamente
padronizados, tais como, na inserção do músculo subocciptal, atrás do terço inferior do
esternocleidomastoideo, no ligamento intertransverso da quinta e sexta vértebra
cervical, no ponto médio do bordo superior, numa parte firme do músculo, acima da
escápula, próximo à borda mediaI, na origem do músculo supra-espinhoso, na lateral à
junção, na origem do músculo grande peitoral, 2 a 5 cm de distância do epicôndilo
lateral, na parte média do quadrante superior externo na porção anterior do músculo
glúteo médio, na posterior à proeminência do grande trocanter e no coxim gorduroso,
pouco acima da linha média do joelho (WOLFE et al, 1990).
Outro sintoma muito comum no paciente com fibromialgia é o sono não
reparador. O sono é definido como um estado fisiológico complexo, que requer uma
integração cerebral completa, durante a qual ocorrem alterações dos processos
fisiológicos e comportamentais, como mobilidade relativa e aumento do limiar de
resposta aos estímulos externos. É um estado descontínuo, organizado em fases, que se
diferenciam por traçados eletroencefalográficos específicos (GEIB et al., 2003). De um
modo geral, o sono pode ser definido como um estado fisiológico que interrompe a
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vigília e permite restaurar as condições do início da vigília precedente (ALÓE;
AZEVEDO; HASAN, 2005).
Alterações na fisiologia do sono promovem anormalidades do traçado
eletroencefalográfico e movimentos involuntários periódicos dos membros. Indivíduos
normais, durante a privação total do sono por períodos de até 200 horas, mostraram
sinais de fadiga intensa, mialgia difusa, alterações da atenção e irritabilidade, com
diminuição acentuada da capacidade discriminativa e do limiar de dor, desenvolvendo
alucinações, transtornos de equilíbrio, da visão e da linguagem (MOLDOFSKY, 2008).
Queixas subjetivas de distúrbio do sono são manifestações muito frequentes na
fibromialgia, podendo chegar a quase 100% de prevalência (SARZI-PUTTINI et al,
2008). O sono é composto pela fase rotulada como REM (Rapid Eye Movement) e pela
fase não REM, composta por quatro estágios. O sono tem início no estágio um,
caracterizado por ondas cerebrais com alta velocidade que são as ondas alfa. Pouco
minutos depois avança para o estágio dois e, em 20 minutos, passa para os estágios três
e quatro, intitulado sono delta. Nesse estágio o sono é mais profundo (HAMILTON et
al, 2012).
No paciente com fibromialgia é muito comum a intrusão de ondas alfa em ondas
delta o que leva a um sono não restaurador. Adicionalmente a essa alteração existem
outras alterações comuns, como um aumento da latência e/ou baixa eficiência do sono,
aumento na quantidade do estágio um do sono não REM, diminuição do sono REM,
aumento dos despertares noturnos intermitentes, apnéia do sono além de síndrome das
pernas inquietas. Os estudos polissonográficos apresentaram padrões anormais de ondas
alfa durante os estágios 2, 3 e 4 do sono não-REM (GUI et al , 2010). Segundo Teixeira
et al (2001) cerca de 1/3 dos doentes com dor crônica apresenta ritmo alfa durante o
sono não REM, sugerindo que a magnitude de dor que os doentes experimentam pode
acentuar-se em decorrência da interrupção ou da ausência de sono.
Outro sintoma presente é a fadiga relatada pelos pacientes como uma sensação
de exaustão e de dificuldade de realizar tarefas laborais ou domésticas. Sensações de
parestesias estão presente, porém elas não respeitam uma distribuição dermatômica. É
muito comum a sensação de inchaço, particulamente nas mãos, antebraços e trapézios,
não observada pelo examinador e não relacionada a qualquer processo inflamatório
(STAHL, 2009) . Além desses sintomas relacionados ao aparelho locomotor existe uma
variedade de queixas, tais como, cefaléia, tontura, zumbido, dor torácica atípica, dor
abdominal, constipação, diarreia e urgência miccional (SOLANO et al, 2009). Muitos
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pacientes possuem depressão, ansiedade, alteração do humor e do comportamento,
irritabilidade ou outros distúrbios psicológicos (BERGER et al, 2007).

3.1.6 Tratamento

O tratamento dos pacientes com fibromialgia inclui mudanças no estilo de vida e
intervenções farmacológicas e não farmacológicas com os objetivos de aliviar as dores,
aumentar o sono restaurador, promover uma modificação no equilíbrio emocional,
melhora do condicionamento físico e do cansaço e o tratamento específico de desordens
associadas (ARNOLD, 2009). A identificação e o tratamento de todas as fontes
dolorosas que podem estar presentes além da fibromialgia, tais como, dor neuropática
periférica ou inflamatória como patologias neuropáticas, ou dor visceral, como por
exemplo, síndrome do cólon irritável, estão no centro para o manejo clínico adequado
da fibromialgia.

Devido a vasta sintomatologia apresentada pelos pacientes e da

natureza multifatorial da sua patogênese, seu tratamento requer uma abordagem
multidisciplinar (GOLDENBERG, 2010). Para ter uma boa resposta ao tratamento é
muito importante a conscientização do paciente e de seus familiares para que eles
assumam uma altitude positiva frente às propostas terapêuticas e seus sintomas
presentes nesta síndrome (HEYMANN et al, 2010; HÄUSER et al, 2009).

3.1.6.1 Tratamento Convencional
3.1.6.1.1 Antidepressivos

Classicamente os antidepressivos foram classificados em dois grupos, os
tricíclicos e os inibidores da monoaminoxidase (IMAO). Mais recentemente,
apareceram moléculas que não estava enquadrada em nenhum desses grupos, os
antidepressivos não tricíclicos e não IMAO, que são conhecidos como novos
antidepressivos. Os antidepressivos ainda podem ser classificados de acordo com a
estrutura química, com o modo de ação bioquímica, bem como o espectro de sua ação
terapêutica. Os principais antidepressivos tricíclicos são os derivados do iminodibenzil,
como a imipramina e a clomipramina e os derivados do dibenzociclo-heptadieno, tais
como a amitriptilina e nortriptilina. Os antidepressivos tricíclicos (ADT) são
rapidamente absorvidos após administração oral e após um período médio de 4 horas a
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absorção é praticamente completa. A meia vida dos ADT é da ordem de 20 a 30 horas
com sua eliminação completa em torno de 1 semana ou mais (MUNEER, 2013; SILVA,
2010).
As aminas terciárias, como a amitriptilina, clomipramina, a doxepina e a
imipramina são em geral potentes inibidores da recaptação de serotonina, enquanto que,
a aminas secundárias como a nortriptilina, protriptilina e a desipramina são potentes
bloqueadores da recaptação de noradrenalina (GARCIA-CAMPAYO et al, 2009).
Depois de administradas essa distinção é de pouca importância, uma vez que as aminas
terciárias serão desmetiladas em aminas secundárias havendo, dessa forma, inibição de
recaptação de ambos os tipos de neurotransmissores. Os ADT atuam também em
receptores muscarínicos da acetilcolina, receptores de histamina e serotonina que
causam diversos efeitos indesejados no aparelho cardiovascular como taquicardia,
hipotensão ortostática, distúrbio de condução do potencial de ação no músculo cardíaco
e morte súbita, no sistema nervoso central, tais como, hipomania através da virada de
humor, as chamadas psicoses tóxicas, sonolência e sedação excessiva, crises
convulsivas. No sistema nervoso autônomo devido sua ação anticolinérgica, os ADT
causam com frequência secura na boca, dilatação pupilar, visão turva, retenção urinária,
constipação intestinal e impotência (GOLDENBERG, 2007).
De uma forma geral, sabe-se que os efeitos fisiológicos dos neurotransmissores
liberados pelo impulso nervoso são, na maioria das vezes, interrompidos pela
recaptação das aminas para o interior do terminal nervoso e pode ser inibido
farmacologicamente por drogas, das quais as mais potentes são os ADT (SAAD;
MEDEIROS, 2013). Esses inibem a recaptação das aminas biogênicas (catecolaminas e
indolaminas) na fenda sináptica ao nível do cérebro aumentando a concentração dos
neurotransmissores em contato com os receptores, incrementando, assim, a atividade do
circuito neuronal. Contudo, essa ação monoaminérgica, por si só, não explicava a
demora para o início da ação antidepressiva, observável clinicamente após duas semana
de uso. Por essa razão atualmente, a atenção está focalizada nos receptores e nos
mecanismos de transmissão intraneuronal pós-sináptica. Cronicamente, os ADT podem
produzir diminuição do número de receptores, tais como os beta-adrenérgicos,
serotonérgicos 5-HT2 e provavelmente 5-HT1A no sistema nervoso central, fenômeno
este chamado de dessensibilização ou infrarregulação (ARNOLD, 2006).
Os antidepressivos tricíclicos atuam nos nociceptores periféricos e mecânicoreceptores promovendo analgesia periférica e central, potencializando o efeito
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analgésico dos opióides endógenos, aumentando a duração da fase 4 do sono não REM,
melhorando o padrão de sono, promovendo efeito analgésico e alterando o humor
desses pacientes. A amitriptilina, que foi um dos primeiros fármacos a serem estudados
na fibromialgia, potencializa a ação analgésica por inibir os receptores N-metil-Daspartato. Os antagonistas destes receptores são potentes inibidores de dor neuropática,
além de apresentar poder analgésico e miorrelaxante por intermédio de uma ação central
sobre

as

endorfinas

melhorando

a

capacidade

funcional

desses

pacientes

(GOLDENBERG, 2007).
Os estudos clínicos utilizando os antidepressivos, em particular, os inibidores de
recaptação de serotonina e noradrenalina revelaram a eficácia dessas drogas no
tratamento da fibromialgia (GOLDENBERG; BURCKHARDT; CROFFORD 2004),
porém uma meta-análise mostrou que alguns dessas drogas, como duloxetina e o
milnaciprano produziram um pequeno benefício adicional em relação ao placebo na
redução da dor, foram semelhantes ao placebo no que se refere aos problemas de sono,
não mostraram nenhuma superioridade na redução da fadiga e na melhoria da qualidade
de vida, e teve as taxas de abandono escolar mais elevadas que o placebo devido aos
efeitos adversos da droga (HÄUSER et al, 2013).

3.1.6.1.2 Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS)

Uma nova classe de antidepressivos surgiu como resultado de pesquisa racional
para encontrar medicamentos tão eficazes quanto os ADTs, mas com poucos problemas
de tolerabilidadee segurança. Teve início com a fluoxetina, seguida pela paroxetina,
sertralinam, citalopram e fluvoxamina. Em relação aos antidepressivos convencionais,
esses fármacos apresentam vantagens, tais como, baixo risco de toxicidade em doses
altas, menos, efeitos anticolinérgicos que os ADT, suas meias-vidas prolongadas
permitem administração em dose única diária contribuindo para maior adesão ao
tratamento, pode ser usado em um maior número de trasntornos como, o transtorno
obsessivo-compulsivo, do pânico, da ansiedade generalizada e bulimia. Os ISRS são
absorvidos de forma lenta e completa pelo trato gastrointestinal e suas concentrações
máximas são atingidas entre 3 e 8 horas após administração oral. Em geral, ligam-se a
proteínas plasmáticas em mais de 95% e possuem meia-vida que variam entre 15,6
horas (MAIZELS, McCARBERG, 2005).
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Os ISRS possuem ação seletiva bloqueando a recaptação de serotonina nos
receptor de serotonina do tipo 1 (5-HT1), 5-HT2 e receptores de serotonina do tipo 3 (5HT3) aumentando a concentração de serotonina na fenda sináptica, porém esses
compostos têm pouca afinidade pelos receptores histaminérgicos, alfa-1-adrenérgicos e
muscarínicos produzindo menos efeitos anticolinérgicos que os antidepressivos
convencionais. Embora compartilhem o principal mecanismo de ação os ISRS, que é
potencializando a neutransmissão serotonérgica, são estruturalmente distintos com
diferenças no perfil farmacodinâmico e farmacocinético. A potência da inibição de
recaptação da serotonina é variada, assim como a seletividade por noradrenalina e
dopamina (ARNOLD, 2008).
Em função de sua ação seletiva, apresentam perfil mais tolerável de efeitos
colaterais, existindo também diferenças entre os principais efeitos colaterais dos
diferentes ISRSs. De forma geral, os efeitos adversos mais frequentes observados com o
uso dos ISRS são os distúrbios gastrointestinais, como, diarréia, vômitos e dor
abdominal provocados pela ação estimulante desses fármacos nos receptores 5-HT3,
alteração do sono, fadiga, disfunções sexuais pela ação desses antidepressivos nos
receptores 5-HT2, perda ou ganho de peso, reações dermatológicas e sintomas
extrapiramidais distonia e tremores (ABLIN, BUSKILA, 2013).
Em virtude dos muitos efeitos colaterais apresentados pelos os antidepressivos
tricíclicos os inibidores de recaptação de serotonina, como a fluoxetina, foram utilizados
em pacientes com fibomialgia, mas eles demonstraram não ser medicamentos eficazes
para a dor (SARZI-PUTTINI et al, 2008). O uso desses fármacos em pacientes com
fibromialgia apresentaram resultados modestos como o encontrado no estudo de Patkar
et al (2007) que utilizaram a paroxetina nas doses de 12,5 mg e 62,5 mg/dia e
compararam com o grupo controlado placebo. Os resultados demonstraram apenas uma
melhora nos escores do questionário de qualidade de vida, mas não nos escores
relacionados à dor.

3.1.6.1.3 Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina

A venlafaxina é uma feniletilamina, considerada representante de um grupo
estruturalmente

novo

de

antidepressivos.

Ela

e

seu

metabólito

ativo
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desmetilvenlafaxina (ODV) são inibidores seletivos da recaptação de serotonina e
noradrenalina (ISRSNs), associado com pouca atividade de inibição de recaptação de
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dopamina. Apresenta uma maior inibição de recaptura de serotonina do que da
noradrenalina, ocorrendo em doses inferiores. A venlafaxina e seu metabólito ODV
apresentam menos efeitos adversos por não apresentam afinidade por receptores
adrenérgicos alfa-1, receptores colinérgicos, receptores muscarínicos ou histamínicos e
também não inibem a monoamino-oxidase. Fazem parte desse grupo de antidepressivos,
os cloridratos de venlafaxina, nefazodona, duloxetina e milnaciprana (LEE; CHEN,
2010).
A absorção da venlafaxina é rápida e ocorre no trato gastrointestinal e seu pico
de concentração e do seu metabólito ativo ODV ocorrem, respectivamente, em 2,4 e 4,3
horas, após dose única via oral e a ingestão com alimentos retarda, porém não
compromete sua absorção. Possui uma meia-vida curta de 8-10 horas, tem
farmacocinética linear e atinge concentrações de equilíbrio em torno de 2 a 3 dias,
quando administrado 2 vezes ao dia. Os efeitos colaterais mais comuns observado com
a venlafaxina é a náusea, cefaléia, tontura, boca seca, sonolência, sudorese, constipação,
anorexia, nervosismo e disfunções sexuais. Em doses acima de 225 mg/dia podem
aparecer sintomas de hipertensão devido sua ação inibindo a recaptação de
noradrenalina. Um estudo controlado randomizado utilizando a venlafaxina encontrou
que esse fármaco na concentração de 75 mg/dia não foi significativamente diferente do
placebo (SAYAR et al, 2003).
Um outro inibidor da recaptação da serotonina e de noradrenalina é o cloridrato
de duloxetina, o Cymbalta. Esse fármaco já era indicada pelo Food and drug
administration (FDA) para o tratamento de desordem depressiva maior e da neuropatia
diabética em adultos e por sua ação na modulação e no realce das vias descendentes
endógenas antinoceptivas a nível de sistema nervoso central reduzindo a dor foi
indicado também para tratamento de pacientes com fibromialgia (ARNOLD, 2006).
Russel et al (2008) afirmaram em estudo clínico que a redução da dor pela duloxetina
não foi associada com seus efeitos antidepressivos e ansiolóticos nos pacientes com
fibromialgia. Acuna (2008) relata que 90% do efeito da duloxetina sobre a dor é devido
principalmente pela sua ação analgésica direta, mais do que um efeitos antidepressivo
indireto.
Semelhante a duloxetina, o cloridrato de milnaciprano é uma pequena molécula
que atua como inibidor seletivo de recaptação da serotonina e da noradrenalina, mas é o
único cuja preferência é pela inibição da recaptação da noradrenalina e liga-se também
aos receptores NMDA. Em um ensaio clínico de fase II envolvendo 125 pacientes com
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fibromialgia, Gendreau et al (2005) mostraram que administração desse fármaco
melhorou significativamente o bem-estar global, fadiga, dor e uma variedade de
sintomas, embora não apresentou melhora na qualidade do sono. O cloridrato de
minalciprano foi geralmente bem tolerado, e sua administração duas vezes ao dia
apresentou melhor propriedades analgésicas do que quando usado uma vez ao dia.

3.1.6.1.4 Relaxante Muscular

Um outro grupo de fármacos utilizados pelos pacientes com fibromialgia são os
relaxantes musculares de ação central. Essas drogas têm ação seletiva no sistema
nervoso central e são usados principalmente para aliviar os espasmos musculares
dolorosos ou a espasticidade que ocorrem em distúrbios músculoesqueléticos e
neuromusculares. Um desses relaxantes é a ciclobenzaprina, uma droga estrutural e
farmacologicamente relacionada aos antidepressivos tricíclicos. Seu efeito relaxante
muscular central se deve à sua ação antagonista do receptor 5-HT2 em nível espinhal e
tronco cerebral, com inibição de sistemas descendentes serotinérgicos na medula
espinhal. Os receptores 5-HT1B, 5-HT1C e 5-HT2 medeiam a excitação do
motoneurônio alfa, estimulam diretamente o núcleo da rafe, e os neurônios
descendentes serotoninérgicos provalvemente influenciam o sistema motor espinhal
(SEE, GINZBURG, 2008).
A ciclobenzaprina é completamente absorvido pelo trato gastrointestinal e sua
ação se dá 1 hora após a ingesta, e a meia-vida é de 1 a 3 dias. É usado como adjunto no
tratamento do espasmo muscular doloroso e seu uso na fibromialgia tem sido alvo de
meta-análises que observaram uma melhora precoce da dor e do sono, porém sem
alterar a fadiga ou os tender points. Tofferi, Jackson, Malley (2004) em uma metaanálise randomizada e controlada mostraram que os pacientes tratados com
ciclobenzaprina apresentaram uma melhora no funcionamento global de pacientes com
fibromialgia e pouca melhora na qualidade do sono.

3.1.6.1.5 Anticonvulsivantes

Uma outra classe de drogas utilizadas no tratamento da fibromialgia são os
anticonvulsivantes utilizando fármacos que se ligam a α2δ dos canais de cálcio
voltagem-dependentes, resultando em diminuição do influxo de cálcio nos terminais
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nervosos e subsequente redução na liberação de vários neurotransmissores que tem um
papel importante no processamento da dor, tais como glutamato e a substância P. A
pregabalina é um alfa-2-delta ligantes que tem uma atividade analgésica, ansiolítica e
anticonvulsivante e é aprovado pelo FDS para o tratamento em adultos de dor na
neuropatia diabética periférica e na profilaxia da enxaqueca (ALAJBEGOVIC;
ALAJBEGOVIC; RESIC, 2007).
Um estudo multicêntrico, aleatório, placebo-controlado, durante 8 semanas para
testar a segurança e a eficácia da pregabalina 150, 300 ou 450 mg/dia administrado três
vezes ao dia em doses iguais em 529 pacientes com fibromialgia obtiveram como
resultados uma melhora na dor semanal com o uso da pregabalina na concentração de
450 mg/dia quando comparado ao placebo avaliado com o questionário curto de dor
McGill. Foi observado também uma melhora na fadiga, na qualidade do sono e da
qualidade de vida a partir da concentração de 150 mg/dia (CROFFORD et al, 2005).
Uma outra pesquisa randomizada e duplo-cego utilizando a pregabalina nas
concentrações de 300, 400 e 600 mg/dia com pacientes com fibromialgia, administrado
duas vezes ao dia por 14 semanas foi possível observar uma melhora na qualidade do
sono nas três doses, uma melhora significativa no escore da dor e uma melhora na
qualidade de vida avaliado pelo Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). FIQ nas
doses de 450 mg/dia e 600 mg/dia (ARNOLD et al, 2008).
A pregabalina foi geralmente bem tolerada e maioria dos eventos adversos foram
leve ou moderadas em severidade. Os efeitos colaterais mais comuns foram tontura e
sonolência, que tende a estar relacionada à dose desse fármaco, porém poucos pacientes
saíram do estudo devido a esses sintomas. A duração média de tontura em pacientes que
não se retiraram do experimento foi de 15 dias nos doentes que tomaram 450 mg / dia
de pregabalina, a duração média de sonolência foi de 18 dias no mesmo grupo. Outros
efeitos secundários foram pensamento anormal, zumbido, euforia, boca seca, edema
periférico e ganho de peso (ARNOLD, 2006). Esse efeitos adversos também foram
observados na pesquisa de Mease et al (2008), porém ambos os pesquisadores
concluíram que a pregabalina em monoterapia é bénefica para pacientes com
fibromialgia.

3.1.6.1.6 Opióides
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Existem algumas controvérsias sobre o uso de opiáceos para controlar a dor
associada com a fibromialgia porque o abuso em potencial desses agentes e da falta
dados de apoio que comprovem a eficácia desse fármaco na fibromialgia. Os opiódes
são utilizados há muitos anos no tratamento da dor aguda e crônica. Também foram
isolados os receptores para opiódes no sistema nervoso central e iniciadas pesquisas
clínicas e experimentais no intuito de compreender os mecanismos intracelulares
desencadeados após a junção opióide-receptor, com o objetivo de descobrir drogas que
acarretem o menor risco possível para o indivíduo e o esclarecimento de fenômenos
como tolerância, dependência física e outros efeitos adversos que limitam o emprego
dessas substâncias (BOHN; RAEHAL, 2006).
Vários tipos de receptores opióides foram identificados no sistema nervoso e em
outros tecidos e são classificados em cinco tipos, o kappa (κ), delta (δ), sigma (∑), mu
(µ) e épsilon (ε). Alguns dos receptores µ e κ são subdivididos em diferentes subtipos e
que, quando acionados, provocam analgesia em nível supraespinhal e espinhal. A
estimulação de receptores sigma ocasiona alterações compartimentais como euforia,
alucinações, delírios e efeitos cardíacos. A distribuição desses receptores foram
identificados utilizando o isolamento de sítios receptores para opióides com técnicas de
imuno-histoquímica e de autorradiografia. Uma elevada concentração de receptores está
localizada no corno dorsal da medula espinhal, núcleo trigêmeo medular, tálamo,
hipotálamo, substância periaquedutal cinzenta, núcleos da rafe, na região ventral
superior do bulbo e da ponte e locus coeruleus (VAN BOCKSTAELE; VALENTINO,
2013).
Ao nível molecular, os receptores opióides estão acoplados à proteína G e, uma
vez acionados, provocam uma alteração dos canais iônicos, da disposição do cálcio
intracelular e da fosforilação de proteínas. Os opióides podem inibir a passagem do
estímulo nervoso, hiperpolarizando as membranas celulares pré ou pós-sinápticas. Isso
está relacionado ao aumento da saída de potássio do compartimento intracelular, ou à
redução da entrada de cálcio nas terminações pré-sinápticas e a uma menor liberação de
neurotransmissores na excitatórios na fenda sináptica, tais como, acetilcolina,
noradrenalina, dopamina, serotonina e substância P (KING et al, 2005; RODRIGUEZ;
COVEÑAS, 2011).
O tramadol é um novo analgésico com fraca atividade agonista no receptor
opióide mu combinado com uma inibição da recaptação da norepinefrina e serotonina
exercendo efeitos antinociceptivos através das vias ascendentes quanto descendentes
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(ARNOLD, 2006). Bennet et al (2005) demonstraram uma redução na intensidade da
dor e uma melhora da qualidade de vida avaliado através do questionário Short Form-36
(SF-36) em 315 pacientes com fibromialgia que utilizaram o tramadol (37,5 mg)
combinado com acetaminofeno (325 mg) comparado com o placebo. Os efeitos
colaterais mais comuns durante esse estudo foram náuseas, tonturas, sonolência e
constipação. O uso desse fármaco deve ser com muita cautela devido ao risco potencial
para abuso e dependência.

3.1.6.1.7 Outros Fármacos

Estudos randomizados e controlados suportam a possibilidade de outras
abordagens farmacológicas no tratamento da fibromialgia. Dentro dessa nova
perspectiva, estão os medicamentos ondansetron, dolasetron e palonsetron que são
antagonistas do receptor 5-HT3. Farber et al (2000) realizaram um ensaio randomizado,
placebo controlado, duplo-cego com 418 pacientes com fibromialgia para avaliar a
eficácia a curto prazo de tropisetron nas doses de 5 mg/dia, 10 mg/dia e 15 mg/dia.
Redução significativas na dor foram observados somente naqueles pacientes que
fizeram uso nas doses de 5 mg/dia e 10 mg/dia, enquanto que os efeitos do tropisetron
na dose de 15 mg/dia não foram diferentes do placebo, sugerindo que o efeito do
tropisetron seja uma curva dose-resposta em forma de sino. A presença de receptores 5HT3 nos interneurônios inibitórios do corno dorsal e nas fibras aferentes primárias que
transmitem informação nociceptiva a partir de nociceptores periféricos para o corno
dorsal da medula pode explicar os efeitos pro e anti-nociceptivo do bloqueio do receptor
de 5-HT3 (ARNOLD, 2006).
Outras drogas que vêm sendo utilizadas são os antagonistas dos receptores
NMDA, tais como, o dextrometorfano e ketamina. Essas drogas atuam na sensibilização
central que é considerado um dos mecanismos patogênicos da dor crônica associada
com a fibromialgia, mediada, em parte, por meio da ligação dos aminoácidos
excitatórios (glutamato e aspartato) para o receptor NMDA. O antagonista NMDA pode
inibir ou atenuar a sensibilidade e, potencialmente, reduzir a dor associada à
fibromialgia (MALEMUD, 2009). Clark, Bennett (2000) realizaram um estudo clínico
com 48 pacientes do sexo feminino com fibromialgia que foram tratadas com a
combinação de tramadol (200 mg/dia) e dextrometorfano (50 a 200 mg/dia) e um outro
grupo só fazendo o uso do tramadol. Os resultados mostraram que no grupo que fez uso
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da combinação dextrometorfano e tramadol um menor número de pacientes
interromperam o tratamento em comparação ao grupo que usou apenas o tramadol,
porém é necessário mais estudos sobre os antagonistas dos receptores NMDA antes de
realizar recomendações clínicas com essa droga.
O pramipexole, um agonista do receptor da dopamina, que age estimulando os
receptores pós-sinápticos 2 e 3 da dopamina e que vem sendo testada em pacientes com
fibromialgia. Os receptores de dopamina são membros da família de proteínas
receptoras acopladas à proteína G e as propriedades dos receptores desses receptores
foram classificadas de acordo com seu efeito sobre a formação de AMP cíclico (cAMP),
por exemplo, a ativação dos receptores de classe D1 leva a um aumento do cAMP,
enquanto a ativação dos receptores da classe D2 inibe a produção do cAMP (ROSKELL
et al, 2011). A justificativa para testar um agonista da dopamina 3 na fibromialgia é
baseado em evidências de que a excitação adrenérgica excessiva pode fragmentar o
sono e um aumento na neurotransmissão dopaminérgicas nos receptores D3 do
hipocampo mesolímbico pode reduzir a expressão de excitação e melhorar o sono.
Pacientes com fibromialgia que fizeram uso do pramipexole durante 12 semanas na
dose de 4,5 mg todas as noites tiveram uma melhora gradual e significativa na dor,
fadiga, função e estado geral quando comparado com o grupo placebo. O sono não foi
avaliado no estudo, apesar da proposta do pramipexole na redução adrenérgica em
pacientes com sintomas de fibromialgia ser incerto (HOLMAN; MYERS, 2005).

3.1.6.2 Tratamento Não Convencional

Na fibromialgia, o tratamento não convencional inclui, basicamente, exercício
físico, terapia cognitivo-comportamental e medicina alternativa e complementar, entre
outros (ANGST et al., 2006; ARNOLD et al., 2009).

3.1.6.2.1 Exercícios físicos

O exercício físico tem sido sugerida como um tratamento para a fibromialgia
desde 1976, quando Moldofsky demonstrou pela primeira vez que as pessoas que se
exercitavam eram menos propensos a desenvolver sintomas dessa patologia e
apresentavam melhor qualidade do sono. Estimular a prática de atividade física por
parte de pacientes com essa doença tem como objetivos: melhorar ou manter seu
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condicionamento físico, trazer bem estar emocional, melhorar os sintomas da doença e
da saúde, trazendo aos pacientes uma sensação de bem estar geral. Caminhadas de casa
ao trabalho, limpar a poeira da casa, retirar folhas da calçada, entre outras tarefas
domésticas, são consideradas formas produtivas de adicionar atividade física ao dia
dessas pacientes. Atividade física de intensidade moderada (caminhadas, dança e
bicicleta ergométrica) é considerada a forma ideal de atividade física nesses pacientes
(ROOKS, 2008).
Relatos sugerem que pacientes com fibromialgia apresentam uma limitação ao
realizar a atividade física por causa da dor e fadiga, embora poucos sejam os trabalhos
publicado sobre o uso de exercício e suas diversas modalidades e seus efeitos nessa
patologia. Pode muito bem haver diferenças nos indicadores de tal comportamento entre
pacientes de FM e indivíduos saudáveis ou com comorbidades que pode afetar as
condições psicológicas e assim então dificultar a prática de exercício (BUSCH et al,
2008).
Os programas de exercícios físicos promovem os maiores ganhos na diminuição
do impacto dos sintomas da fibromialgia na vida dos pacientes, em especial, os
aeróbicos (BUSCH et al., 2003), sem carga e sem grandes impactos para o aparelho
locomotor, como a dança, a natação e a hidroginástica. Os exercícios de baixa
intensidade, ou aqueles em que o paciente é capaz de identificar o limite de seu esforço
e da sua dor, parecem ser os mais efetivos. A atividade física apresenta um efeito
analgésico por estimular a liberação de endorfinas, funciona como antidepressivo e
proporciona uma sensação de bem estar global e de autocontrole (MARQUES et al.,
2002; VALIM, 2004; HÄVERMARK; LANGIUS-EKLÖF, 2006). O exercício também
pode melhorar o humor e a cognição e os dados sugerem que o exercício regular
também pode promover manutenção da função cognitiva durante o envelhecimento
(SHARMA; MADAAN; PETTY, 2006).
Um grande número de programas de exercícios testados em pacientes com SFM
têm envolvido mais do que um tipo de exercício. Martin et al (1996) relataram que um
programa de exercício aeróbico incorporando fortalecimento e elementos de
flexibilidade levou a maiores benefícios do que um programa de relaxamento.
Verstappen et al (1997) encontrou uma melhora no condicionamento físico em
pacientes após um programa de atividade durante 6 meses contendo exercícios de
flexibilidade, fortalecimento e exercícios de resistência aeróbia, em comparação ao
grupo de pacientes não tratado que realizavam atividades de rotina. Um estudo
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randomizado realizado por Jones et al (2012) investigaram mulheres em um período de
12 semanas de exercícios de fortalecimento e outro de flexibilidade e observaram que
em ambos os grupos apresentaram melhoras significativas.
Em relação ao exercício aeróbico, McCain et al (1988) testaram um programa de
20 semanas de exercícios de condicionamento cardiovascular e de treinamento ou
flexibilidade e observaram melhorias no rendimento, porém, não houve diferenças na
intensidade da dor ou distúrbios do sono. Uma revisão sistemática concluiu que o
treinamento físico aeróbico supervisionado tem efeitos benéficos na capacidade física e
sintomas da FM (BUSCH et al, 2002). Mannerkorpi e Iversen (2003) concluíram que o
exercício prescrito adequadamente pode ser realizado por pacientes sem agravar seus
sintomas, especialmente se for de intensidade leve a moderada, no entanto, os exercícios
de alta intensidade deve ser utilizado com precaução e sugerem que, se a dor induzida
pelo exercício ocorrer, a frequência de exercício deverão ser mantidas para evitar
qualquer diminuição da tolerância ao exercício, mas a sua intensidade e / ou da duração
deve ser reduzido.
Para o treinamento aeróbico, as diretrizes da American College of Sports
Medicine (ACSM) indicam que é necessário ter uma a frequência de exercício de, pelo
menos, 2 dias por semana com uma intensidade para atingir 40 % a 85 % da frequência
cardíaca reserva ou 55 % a 90 % do previsto da freqüência cardíaca máxima.
Adicionalmente, a duração do exercício deve ser de pelo menos 20 minutos de duração,
quer como contínuo ou de forma intermitente ao longo do dia, e usando qualquer
modalidade de exercício aeróbico por um período total de tempo de pelo menos 6
semanas. Adams (2004) afirmou em sua metanálise que os estudos que realizaram o
exercício aeróbico apresentaram, a curto prazo, melhoras em relação a aptidão física e
pontos dolorosos, no entanto, o efeito do exercício aeróbico sobre a dor não foi
significativo.

3.1.6.2.2 Terapia cognitivo-comportamental

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é formada por duas frentes de
atuação: uma abordagem cognitiva e outra comportamental. A abordagem cognitiva está
baseada no princípio de que a modificação de pensamentos perturbadores gera
mudanças nos sentimentos e no comportamento (BECK, 1964). Com isso, os chamados
desvios do pensamento, tais como supergeneralização, amplificação de aspectos
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negativos, minimização de aspectos positivos e catastrofização, que é o pensamento de
que o pior desfecho possível irá acontecer, são confrontados e substituídos por
pensamentos mais realísticos e efetivos, reduzindo assim perturbações emocionais e
comportamento autodestrutivo (HASSETT, GEVIRTZ, 2009).
A TCC enfatiza ainda o uso de técnicas de mudança comportamental para
prevalecer o comportamento adequado. De uma forma mais prática a terapia
comportamental pretende modular as atitudes frente às questões do dia-a-dia através de
reforço positivo e negativo das decisões tomadas. Na fibromialgia podem ser utilizadas
várias técnicas comportamentais, incluindo ativação comportamental, que é retomar
atividades cotidianas descontinuadas, exercícios gradativos, regularidade de atividades,
redução de comportamentos associados a ganho secundário, higiene do sono e técnicas
de relaxamento (HASSETT, GEVIRTZ, 2009).
A terapia cognitivo-comportamental tem se mostrado eficaz no tratamento de
depressão e ansiedade, condições normalmente associadas à FM (THIEME; FLOR;
TURK, 2006; EDINGER et al., 2005), especialmente combinando com exercícios
aeróbicos, alongamentos e educação familiar, têm obtido ótimos resultados
(HÄVERMARK; LANGIUS-EKLÖF, 2006; MUNGUÍA-IZQUIERDO; LEGAZARRESE, 2007) em pacientes com limitação física por dor ou ainda com alterações no
humor. Estudo randômico e controlado, realizado em 60 pacientes com fibromialgia,
avaliou a eficácia da TCC em pacientes com fibromialgia. No ensaio, todos os pacientes
receberam 25 mg/dia de amitriptilina, sendo que metade fez TCC e outra metade usou
apenas o medicamento. Os resultados mostraram que a TCC foi eficaz nesses pacientes,
quando usada associada com a farmacoterapia (FALCÃO et al., 2004). Os melhores
resultados da TCC, bem como de outras medida não-farmacológicas, têm-se obtido no
início dos sintomas, especialmente naqueles pacientes com um componente mais
importante de perturbação emocional (VAN KOULIS et al, 2011).

3.1.6.2.3 Medicina Alternativa e Complementar

A medicina alternativa e complementar tem sido muito solicitada pela população
em geral, principalmente os pacientes com fibromialgia (BRAZ et al, 2011). Esses
pacientes devido ao uso constante de terapias analgésicas e a necessidade de médicos e
de diagnóstico com maior frequência que a população normal, acabam gastando 3 a 5
vezes mais do que a população em geral. Uma parcela considerável destes custos pode
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ser economizada quando o paciente tem seu diagnóstico realizado e é tratado
corretamente, evitando exames complementares desnecessários e medicamentos inúteis
para o seu tratamento com benefícios limitados necessitando assim um tratamento
multidisciplinar (ANNEMANS et al, 2008; BERGER et al, 2007).
Falcão et al (2004) realizaram um levantamento entre 2055 pessoas nos Estados
Unidos onde elas informavam o uso de algum tipo de medicina alternativa e/ou
complementar no ano anterior as estudo. As pessoas pesquisadas responderam que
fizeram uso de vários recursos, entre eles, homeopatia, polivitamínicos, massagens,
grupos de autoajuda, formulações caseiras, religiosidade e ervas medicinais. De acordo
com National Institutes of Health (2002), a medicina alternativa e complementar é
classificada em 5 grupos, incluindo, (a) a medicina alternativa, da qual faz parte a
medicina tradicional chinesa, inclusive a acupuntura, a medicina naturopática ou a
homeopatia, (b) as terapias com base biológicas, incluindo a fitoterapia, a
suplementação dietética e o tratamento biológico individual, (c) as terapias energéticas,
como o Reike, toque terapêutico e terapia magnética, (d) os sistemas baseados em
manipulação corporal como a quiropraxia, osteopatia, e massagens e (e) as intervenções
corpo-mente, como meditação, relaxamento, biofeedback e hipnoterapia.

3.1.6.2.3.1 Fitoterapia

As plantas medicinais representam um dos mais antigos recursos utilizados na
prevenção e no tratamento de enfermidades na história da humanidade tornando a
fitoterapia uma alternativa eficiente e culturalmente difundida na busca de soluções
terapêuticas (SILVA et al., 2008). Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS)
mostram que cerca de 80% da população mundial fez uso de algum tipo de planta na
busca de alívio de algum sintoma. O uso de plantas medicinais começa a ter apoio
científico em todos os recantos do planeta, após muitas controvérsias. Atualmente com
apoio da Organização Mundial de Saúde, estão começando a resgatar a medicina
popular, em que as plantas medicinais ressurgiram com força e vigor apoiando há muito
tempo e com grande expectativa o estudo dessas plantas (RUTKANSKIS; CRUZSILVA, 2009; ALONSO, 2008).
No Brasil boa parte da população se sente segura e encorajada a usar as plantas
medicinais, mesmo que não haja qualquer comprovação científica (VEIGA-JUNIOR,
2008), o que é perigoso, pois, as plantas sintetizam princípios ativos que podem

36

provocar reações indesejáveis ao organismo, visto que algumas dessas substâncias
podem ou não ser tóxicas, dependendo da dosagem em que venham a ser utilizadas
(RUTKANSKIS; CRUZ- SILVA, 2009). Segundo a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), portaria no 6/MS/SNVS, de 31 de janeiro de 1995, é considerado
fitoterápico “todo medicamento tecnicamente obtido e elaborado, empregando-se
exclusivamente matérias-primas ativas vegetais com finalidade profilática, curativa ou
para fins de diagnóstico, com benefícios para o usuário. É caracterizado pelo
conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e
constância de sua qualidade: é o produto final acabado, embalado e rotulado”
(BRASIL, 2005).
Hoje, o uso da fitomedicina é bem utilizado pela grande parte da população dos
países desenvolvidos e em desenvolvimento. Alguns fitoterápicos vêm sendo utilizados
em estudos clínicos com objetivo de avaliar a eficácia desses recursos no tratamento de
diversas doenças entre elas a fibromialgia. Em 2008, Skrabek et al avaliaram o efeito do
fitofármaco canabinoide (nabilona), um antagonista seletivo de receptor e serotonina do
tipo 3 em alguns dos sintomas da fibromialgia. Observaram que utilizando nabilona por
via oral nas doses de 0,5 mg a 2 mg/dia, houve diminuição da dor, avaliada através da
escala visual analógica para dor, e da ansiedade, sugerindo a participação desse
fitofármaco como um provável adjuvante no tratamento da fibromialgia.
O Panax ginseng C.A. Meyer é um outro fitoterápico quem vem sendo utilizado
embora já seja utilizado pela medicina oriental há centenas de anos no tratamento de
fraqueza e fadiga (KIEFER; PANTUSO, 2003). Braz (2009) realizou um ensaio clínico,
randômico, duplo-cego, controlado comparando a ação do extrato das raízes do Panax
ginseng (100 mg/dia) com a ação da amitriptilina (25 mg/dia) e o placebo em 38
mulheres com fibromialgia por 12 semanas. Os resultados demonstraram que o Panax
ginseng foi capaz de melhorar todos os parâmetros avaliados dor, fadiga, sono,
ansiedade, número de pontos dolorosos e qualidade de vida em relação ao período basal,
mas não foi diferente do placebo ou da amitriptilina, e esta última foi superior ao
placebo e ao P. ginseng na melhora da ansiedade.

3.1.6.2.3.1.1 Alpinia zerumbet

A espécie Alpinia speciosa, também conhecida como Alpinia zerumbet é
chamada popularmente de “colônia”, “flor da redenção”, “bastão do imperador” e “água
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de alevante”. É uma planta herbácea, robusta e perene com colunas de 2 a 3 metros de
altura, lisa e verde com folhas oblongas e pontudas. Além de alternadas são completas e
simples, com base aguda e margem inteira. Suas flores são alvas com lacínios róseos no
ápice, dispostas em cachos grandes levemente aromatizadas, sendo o fruto em formato
de cápsula (MEDEIROS, 2000; KRIECK et al., 2008). Popularmente, todas as partes da
planta (sementes, folhas, rizoma e flores) são utilizadas de formas diferentes as
indicações clínicas como, dores de cabeça, atividades relaxante, anti-hipertensiva,
atividade antiespasmódica e efeito relaxante do tônus basal e anti-inflamatória
(BEZERRA et al., 2000).
A Alpinia é, em número, o maior gênero da família Zingiberaceae, contendo
mais de 200 espécies (KRESS et al., 2005). A espécie Alpinia speciosa teve seus
constituintes químicos: alcaloides; flavanóides (cardamonim e isalpin); catequina;
epicatequina, determinados inicialmente Masuda et al. (2000) e Victório et al. (2009).
Victório et al. (2010) encontraram altas concentrações de monoterpenos oxigenados
(52.5%), terpeno-4-ol, 1,8 cineol e ɣ-terpineno como maiores constituintes e
descreveram sua atividade antifúngica e antibacteriana. Santos et al., (2011) os
princípios ativos encontrados em maior quantidade no óleo essencial da A. speciosa
foram terpeno-4-ol com 37,62% e 1,8 cineol com 17,58%. Elzaawely et al. (2007b)
desenvolveram protocolo para obtenção de óleos essenciais, diidro-5,6-deidrokavaína e
extratos fenólicos enriquecidos em antioxidante, a partir de folhas frescas e rizoma de
Alpinia e dentre os principais componentes identificados nos óleos das folhas foram o
1,8-cineol, cânfora e metil cinamato para extratos das flores.
Com relação à toxicidade estudos pré-clinicos vêm sendo realizado para avaliar
o perfil toxicológico do óleo essencial da Alpinia zerumbet. Oliveira (2008) concluiu
que o extrato aquoso e o óleo essencial da Alpinia zerumbet não se mostraram
citotóxicos e nem genotóxicos. A DL50 do extrato aquoso das de Alpinia zerumbet foi
>5g/Kg demonstrando que os princípios ativos do extrato aquoso apresentam baixa
toxicidade. Nas pesquisas pré-clínicas realizadas por Mendonça et al. (1991) a dose letal
(DL50) do extrato hidroalcoólico foi observada na dose 10 g/kg e o extrato aquoso foi
praticamente atóxico. Costa (2007b) testou a atividade citotóxica dos extratos
clorofórmicos, hexânicos e hidroalcoólicos em Alpinia, Chenopodium ambrosioides e
Acmella oleracea sobre quatro linhagens celulares cancerígenas (HEp-2, NCI-H292, KB
e HeLa). Os resultados mostraram ausência de citotoxicidade significativa para todos os
extratos testados frente a estas linhagens celulares. Dando continuidade aos estudos da
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atividade citotóxica da Alpinia zerumbet, Corrêa e Costa (2008) mostraram ausência de
citotoxicidade para os extratos acetônico e metanólico da espécie, sobre células HEp-2,
NCI-H292 e KB.
Em 2009, Santana avaliou a segurança e potencial genotóxico do chá de
Alpinia zerumbet em voluntários sadios. Nesse estudo os voluntários foram tratados
durante 28 dias ininterruptos com 540 ml de chá de colônia ou placebo. Os autores
concluíram que o chá de colônia não promoveu toxicidade e genotoxicidade nas
voluntárias. Xavier-Filho et al., (2005) afirmaram que o óleo essencial da Alpinia
speciosa, não apresenta efeito tóxico ou irritante por via dérmica. Por via intraperitonial
a toxicidade aguda (DL50) foi de 1,1 mL/Kg e a dose máxima não letal (DMNL), de 0,3
mL/Kg. Por via oral a DL50 foi de 4,2 mL/Kg e a DMNL, de 1,7 mL/Kg. Na triagem
farmacológica foi observado efeito sedativo nas doses de 0,35 mL/kg intraperitoneal
(i.p.), 1,4 mL/kg via oral (v.o.), e alterações bioquímicas após 30 dias na dose 0,35
mL/kg por via oral do óleo essencial Alpinia speciosa (XAVIER-Filho, 2004).
Varios estudos vêm comprovando as propriedades farmacológicas da Alpinia
zerumbet. Em pesquisa em que se estudou o tempo de indução e tempo de duração do
sono foi encontrado que houve um aumento do tempo de sono nos animais (Araújo et
al., 2011). Observou-se inibição de acetilcolina e bradicinina em íleo de cobaia e
inibição de acetilcolina, ocitocina e cloreto de bário em útero de ratos. Também se
pesquisou a diminuição do ritmo cardíaco e resposta ionotrópica atrial em coração de
sapo, e diminuição da pressão sanguínea em cachorro. Foi observado o aumento do
colesterol do tipo High-Density Lipoprotein (HDL) e da transaminase glutâmico
oxalacética (TGO) e transaminase glutâmico pirúvica (TGP), quando ingerido o extrato
hidroalcoólico (5 g/kg) e chá (15 mL/kg).
A atividade antifúngica foi demonstrada por Prudent et al. (1993) e Tawata et
al (1996). O efeito antioxidante com frações metanólicas foi descrito por Masuda et al.
(2000), e ótima atividade moluscicida e larvicida, segundo Lima et al. (2003). Ainda em
2008 Lin et al. relatam que o pó das sementes da A. speciosa apresentam efeito
hepatoprotetor demonstrando ser um agente hipolipemiante com atividade de elevar a
lipoproteína de alta densidade combatendo assim o colesterol.
Nas pesquisas com Alpinia zerumbet, em relação à contração muscular, são
citadas com os seguintes resultados: ação anticolinérgica competitiva que inibe a
contração muscular (VANDERLINDE e CADEN, 1986; VANDERLINDE; LAPA,
1988; CORRÊA et al., 2001), atividade antiespasmódica e efeito relaxante do tônus
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basal de íleo de ratos (BEZERRA et al., 2000), vaso-relaxante por diminuir atividade de
tônus simpático (LAHLOU et al., 2002), além de moduladora da concentração do cálcio
no músculo liso, de forma dose dependente (MENDONÇA et al., 1991; BEZERRA et
al., 2000; NASCIMENTO et al., 2005).
O efeito central do óleo essencial da Alpinia zerumbet foi demonstrado por
Satou et al. (2010). Os autores afirmaram que após a inalação do OEAz os
camundongos apresentaram redução em parâmetros de ansiedade evidentes no teste do
labirinto em cruz elevado. Murakami et al. (2009) mostraram que a inalação do OEAz
apresenta efeito ansiolítico-símile no mesmo teste de labirinto em cruz elevado. Araújo
et al. (2009) demonstraram que o óleo essencial da Alpinia foi capaz de modificar os
comportamentos de catalepsia e campo aberto em ratos, de maneira análoga à do
haloperidol, antagonista de receptores dopaminérgicos, quando administrado trinta
minutos antes dos testes por via intraperitoneal. Além disso, o óleo essencial apresentou
efeito antipsicótico, pois foi capaz de reverter estereotipias induzidas por apomorfina.
Kim et al (2014) concluíram que a inalação de 1,8-cineol, um dos principais
constituintes do Eucalipto (61,46%), foi eficaz na redução da ansiedade pré-operatória e
da dor dos pacientes submetidos a cirurgia de bloqueio de nervo periférico e concluíram
que 1,8-cineol pode exercer efeitos ansiolítico nos seres humanos.
Lee et al. (2010) relataram ação antiinflamatória e antinociceptiva do rizoma da
Alpinia officinarum Hance (Zingiberaceae) em ratos com artrite. No mesmo estudo,
encontraram também modificações na expressão da proteína c-Fos no hipocampo de
ratos após injeção perioral de extrato do rizoma, forte evidência de que o gênero Alpinia
da família Zingiberaceae promove alteração na atividade cerebral. Thenmozhi et al.
(2011) concluíram que o rizoma de Alpinia speciosa mostrou atividade anti-inflamatória
demonstrado através do modelo in vivo pelo método de cotton-pellet realizado em ratos
Wistar machos. Com esse resultado, ficou demonstrado que a Alpinia speciosa pode ser
efetiva em doenças inflamatórias crónicas, que refletiam a sua eficácia na inibição do
aumento no número de fibroblastos e da síntese de colagénio e mucopolissacáridos,
durante a formação de tecido de granuloma.
Para avaliar a atividade antimicrobiana da Alpinia, Costa (2007a) obteve
resultados positivos para o extrato acetônico do rizoma frente à Staphylococcus aureus,
Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis e Micrococcus luteus ao testar extratos
metanólico e acetônico frente a nove microrganismos, como Staphylococcus aureus,
Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis, Micrococcus luteus, Escherichia coli,
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Pseudomonas aeruginosa, Serratia. A atividade antioxidante de espécies plantas de
Alpinia cultivadas em Okinawa (Japão) e utilizadas como comestíveis e medicinais foi
observada por Masuda et al. (2002). Os autores comprovaram forte atividade redutora
do radical 1.1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH) promovida pelos extratos do rizoma de
Alpinia e potente atividade inibitória da lipoperoxidação promovida por extratos de
frutos e rizomas dessas plantas. Elzaawely et al. (2007a;2007b) isolaram compostos
fenólicos e dihidro-5-6-dehidrokawaina das folhas, rizomas, flores e sementes de
Alpinia zerumbet em ensaios fitoquímicos e demonstraram uma atividade antioxidante.
Já as pesquisa clínicas com a Alpinia zerumbet descrevem os resultados como
redutor de pressão arterial, efeito esse também presente ao ingerir o chá, observado por
Laranja et al. (1991; 1992); e atividade biológica de hipotensão, diurético e
antiulcerogênica, descrito por Mpalantinos et al. (1998) decorrentes do extrato aquoso
da planta relatada. Santos et al. (2011) concluíram que a influência do óleo essencial
sobre o sistema cardiovascular promovendo um efeito depressor está relacionado ao
bloqueio da corrente em canais de cálcio do tipo I. Moura et al. (2005) utilizando
extratos hidroalcoólicos das folhas de Alpinia, para verificar o efeito vasodilatador
sobre a camada vascular mesentérica e o efeito antihipertensivo em ratos com
hipertensão induzida por cloreto de sódio Moura et al. (2005) verificaram quae a
Alpinia induziu uma vasodilatação endotélica e concluíram que o efeito vasodilatador e
antihipertensivo da espécie foram comprovados pela redução significativa na pressão
arterial sistólica, média e diastólica nos ratos hipertensos. Pinto et al. (2009) observaram
o efeito vasorrelaxante do óleo essencial de Alpinia zerumbet e do 1,8-cineol, um dos
componentes majoritários do óleo, em aorta de ratos com endotélio intacto. Os autores
concluíram que essa atividade biológica depende da integridade da função vascular do
endotélio e esse efeito vasorrelaxante parece estar relacionado ao óleo essencial e não
somente ao 1,8-cineol.
Os óleos essenciais são utilizados há bastante tempo (LORENZI e MATOS,
2000), principalmente por possuírem possibilidades terapêuticas (LEAL-CARDOSO;
FONTELES, 1999; ZWENGER e BASU, 2007). O número de pesquisas clínicas
utilizando os principais compostos orgânicos, tais como, os hidrocarbonetos
classificados como terpenos, alcóois, ésteres, aldeídos, cetonas e fenóis, além de outros
vêm aumentando (GUENTHER, 2008). De acordo com estudos anteriores realizados
por nosso grupo, no mesmo local onde foi extraída a amostra do óleo essencial da A.
speciosa para esta pesquisa, os princípios ativos encontrados em maior quantidade no
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óleo essencial foram terpeno-4-ol com 37,62% e 1,8 cineol com 17,58% (SANTOS et
al., 2011).
Em estudos pré-clínicos o terpeno-4-ol apresentou atividade relaxante de
duodeno quando administrado na concentração de 60 mM, inibindo a sua contração
fásica, provavelmente, pelo antagonismo de cálcio de forma dose-dependente
(NASCIMENTO et al., 2005) e ação anti-inflamatória além de diminuir os níveis da
substância P, substância essa responsável pelo controle da dor na medula espinhal
(KHALIL et al., 2004). Já estudo com o 1,8-cineol apresentou efeito anti-inflamatório,
mucolítico de vias aéreas, observando-se ação em monócitos, em pacientes com asma
brônquica, com inibição de leucotrienos B4 e prostaglandina 2 (JUERGENS et al.,
1998a), além de inibição na produção de TNF e interleucina 1, leucitrieno 4 e
tromboxano (JUERGENS et al., 1998b)
Em pesquisas clínicas envolvendo 21 voluntários foi observado por Koh et al.
(2002) que o terpeno-4-ol e 1,8 cineol apresentaram atividade inibitória da histamina
(aplicada via dérmica) e vasodilatadora. Em 2004, Khalil et al., demonstraram que o
terpeno-4-ol e 1,8 cineol atuaram na diminuição da inflamação nos tempos 50, 60 e 70
minutos (18 voluntários), e o terpeno-4-ol sozinho também teve a mesma ação nos
mesmos tempos (10 voluntários). Em relação ao tempo de atividade farmacocinética
houve resultado semelhante, tanto para Koh et al. (2002) como Khalil et al. (2004) e Cal
(2006a) com leitura de 1 hora após a aplicação.
Em relação à via dérmica, segundo Cal (2006b), o terpeno-4-ol apresentou, in
vitro, melhor absorção em relação a outros 4 tipos de terpenos; além de melhor
resultado da utilização de solução oleosa em relação a emulsão e hidrogel, a serem
utilizados como veículos, sendo os valores de absorção de 90 microg/cm2, em solução
oleosa e 60 microg/cm2 em emulsão e 5 microg/cm2 em hidrogel, em dose de
0,75%w/w. O tempo de melhor absorção foi de 1 hora, para fármacos e cosméticos por
via dérmica. Segundo Cal (2006a) a absorção desses terpenos aplicados pelo corpo tem
porcentagem de 10 a 20%. Sapra et al. (2008) relataram que a utilização de terpenos, a
exemplo de 1,8 cineol, pode ser utilizada com o propósito de melhorar a absorção dos
medicamentos transdérmicos; já que interagem com lipídios e queratina, além de
permitir maior solubilidade aos medicamentos. Em relação à absorção e tempo dessa
absorção, por via inalatória, Jâger et al. (1996) relatam que o 1,8 cineol é encontrado no
sangue após 15 minutos de inalado.
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4. METODOLOGIA

4.1 MÉTODOS

4.1.1 Casuística

Este ensaio clínico foi projetado e indicado em conformidade com as
recomendações das Normas Consolidadas para Relatar Ensaios Clínicos (Consolidated
Standards of Reporting Trials - CONSORT).
O estudo constou de um ensaio clínico controlado do tipo II, randômico,
monocêntrico e prospectivo. Foram inclusos 39 pacientes do gênero feminino com FM,
diagnosticados de acordo com o Colégio Americano de Reumatologia (WOLFE et
al,1990) provenientes de demanda natural de diversos serviços de saúde da cidade de
Aracaju/Se, após divulgação da pesquisa entre os profissionais médicos feita pela
pesquisadora principal. As pacientes que participaram da pesquisa assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias (uma do pesquisador e outra do
paciente), no qual constava todas as informações relativas ao estudo, oficializando sua
participação na pesquisa e autorizando a publicação dos resultados obtidos (Anexo 1).
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da
Universidade Tiradentes (nº 210211) (Anexo 2) e registrada no Registro Brasileiro de
Ensaios Clínicos (nº RBR-111111363677) (http://www.ensaiosclinicos.gov.br). O
ensaio clínico foi realizado de acordo com as diretrizes e normas para a pesquisa
envolvendo seres humanos descritos nas Resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho
Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS).
Os critérios de inclusão utilizados foram pacientes com diagnóstico de
fibromialgia, de acordo com os critérios do Colégio Americano de Reumatologia
(1990), com idade entre 21 e 60 anos, de todas as raças e do gênero feminino, cujos
exames laboratoriais (hemograma, velocidade de hemossedimentação [VHS],
creatinina, fator reumatóide, T4 livre e hormônio estimulante da tireóide [TSH])
estavam dentro dos limites da normalidade. Foram excluídos da pesquisa os pacientes
com doença reumática inflamatória ou endócrino não tratada, e/ou neurológicas,
doenças renais, infecciosas ou ósseas, glaucoma, retenção urinária, doença cardíaca
coronária, arritmias, insuficiência cardíaca congestiva, mulheres grávidas ou lactantes,
bem como pacientes que apresentaram hipersensibilidade a Alpinia zerumbet ou a seus
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componentes, pacientes com sangramento, hiperestrogenemia, os pacientes com pressão
arterial igual ou menor que 100/60 mmHg.
Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão os pacientes foram
distribuídos aleatoriamente e o esquema de randomização foi gerado usando o site
Randomization.com (http://www.randomization.com). Os pacientes foram cadastrados
numericamente e submetidos aleatoriamente pelo site randomization. Após a seleção
dos números, esses foram guardados em envelopes e no tempo de aplicação de cada
grupo os pacientes foram chamados para participarem. Os pacientes foram divididos
aleatoriamente em 3 grupos: Grupo Controle (CTR) formado por 10 pacientes que não
foram submetidos a nenhuma intervenção, Grupo EOAz (OEAz) formado por 10
pacientes que fizeram uso tópico do bioproduto baseado no óleo essencial da Alpinia
zerumbet (0.05 mL/7Kg) e Grupo AMT composto por 19 pacientes que fizeram a
administração oral da medicação Amitriptilina (25 mg/day).

4.1.2 Desenho do estudo

Para iniciar a pesquisa, todos os pacientes que estivessem em uso de analgésicos,
opióides e antiinflamatórios teriam que suspender tais medicamentos por um período
mínimo de três semanas antes de iniciar o estudo (CARETTE et al., 1994). Durante o
estudo, só foram permitido às pacientes dos grupos controle e do OEAz o uso de
acetaminofen/paracetamol apenas nos dias de dor mais intensa, devendo ser informado à
pesquisadora os dias de uso e a dose total diária. Mesmo com essa permissão nenhuma
das pacientes sentiram a necessidade e não fizeram uso de tais medicações durante todo
o experimento. As pacientes do grupo padrão (AMT), durante as 8 semanas da pesquisa
só podiam fazer uso da amitriptilina (25 mg/dia) prescrito pelo médico.
O grupo que fez uso do óleo essencial da Alpinia zerumbet recebia o bioproduto
fornecido pelo laboratório HEBRON e a pesquisadora, semanalmente, repassava às
pacientes. O óleo essencial foi dissolvido em óleo vegetal na proporção de 33% de óleo
essencial, sendo envasado em fracos com tampa conta-gotas pronto para uso. A dose foi
de 0,05 mL/7 Kg e as pacientes deveriam aplicar nos pontos dolorosos em dose única
diária às 18 horas. A determinação da concentração de óleo essencial e a dosagem
utilizada foi baseada em estudo anterior (SANTOS et al, 2011). Todas as pacientes
retornavam para acompanhamento semanalmente perfazendo um total de oito consultas.
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A cada consulta de acompanhamento, a voluntária era submetida a exame físico geral e
especializado e questionado sobre melhora, manutenção ou piora dos seus sintomas.

4.1.3 Procedimentos Laboratoriais

Todas as pacientes foram orientadas a coletar amostra de sangue no laboratório
de análises clínicas da Universidade Tiradentes no final das 8 semanas de iniciar a
pesquisa. O material colhido foi centrifugado para a retirada do plasma e armazenado a
-70ºC até a realização dos exames. As amostras de sangue foram coletadas para análise
das citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-8, Il-1β, IL-2r e TNF-α. Foram feitas também
análises da serotonina, catecolaminas, ACTH, GH, IGF-1, TSH, T4 livre, T3 livre e
cortisol. Para dosar os níveis de serotonina, IL-6, IL-8, Il-1β, IL-2r e TNF-α foram
utilizados testes enzimáticos ELISA utilizando kit comercial (eBioscience). As amostras
de cortisol, ACTH e das catecolaminas foram processadas utilizando o método de
eletroquimioluminescência (Roche Diagnostics Elecsys® 2010 Immunoassay System).
Utilizando o método da quimioluminescência (Immulite 1000® Siemens Healthcare
Diagnostics, United Kingdom) foram detectados os níveis de GH, IGF-1, T3, T4 and
TSH. Para dosar o ácido 5 hidroxi indol acético na urina a amostra foi coletada em
frasco limpo contendo 10mL de uma solução de HCl à 50% para cada litro urina. No dia
anterior à coleta, as pacientes foram recomendadas evitar a ingestão dos seguintes
alimentos: banana, abacate, chocolates, berinjela, tomates, amendoim, kiwi, abacaxi,
ameixa, nozes e bebidas alcoólica. A amostra com o ácido foram mantidas congeladas a
-20ºC e analisada pelo método Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC;
Model 510; Waters, Milford, MA, U.S.A.).

4.1.4 Procedimentos de coleta de dados

A pesquisadora aplicou em todos os participantes os questionários para a
avaliação do sono (Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh - IQSP), qualidade de
vida (Fibromyalgia Impact Questionnaire - FIQ), depressão (Inventário de Depressão de
Beck), dor (Questionário de McGill) e ansiedade (Escala de Avaliação de Ansiedade de
Hamilton - EHA) após as 8 semanas de intervenção.
Para avaliar a qualidade de vida foi proposto em 1991, um instrumento para
avaliar especificamente a qualidade de vida dos indivíduos com fibromialgia, o
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“Fibromyalgia Impact Questionnaire” (FIQ). Trata-se de um instrumento que avalia o
estado do paciente, bem como progressos e consequências da fibromialgia. Foi
desenvolvido para mensurar os aspectos de saúde que se supõe serem mais afetados pela
patologia. Os escores vão de 0 a 100 e significa que quanto maior o escore do FIQ total,
maior é o impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes. Os indivíduos
fibromiálgicos frequentemente alcançam valores por volta de 50 e aqueles que são
severamente afetados pela patologia, frequentemente alcançam 70 ou mais. Esse
questionário foi proposto inicialmente por Burckhardt; Clark e Bennet (1991) e validado
na população brasileira por Marques et al. (2006). É um instrumento cuja estrutura
baseia-se na avaliação dos seguintes componentes: avaliação física, psicológica, social e
de bem-estar. (Anexo 3)
A Escala de Avaliação de Ansiedade de Hamilton (HAM-A) é composta de
catorze itens subdivididos em dois grupos, sete relacionados a sintomas de humor
ansioso e sete relacionados a sintomas físicos de ansiedade. Cada item é avaliado
segundo uma escala que varia de 0 a 4 de intensidade (0= ausente; 2= leve; 3 = média; 4
= máxima). A soma dos escores obtidos em cada item resulta em um escore total, que
varia de 0 a 56. Sua graduação varia de acordo com o somatório dos escores: soma até
17 indica ausência de ansiedade ou ansiedade leve, de 18 a 24, ansiedade leve a
moderada e de 25 a 26 de moderada a grave (HAMILTON, 1959; GORENSTEIN et al
2000; TELES-CORREIRA e BARBOSA, 2009). (Anexo 4)
O Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh foi utilizado para avaliar a
qualidade subjetiva do sono, sendo um instrumento com confiabilidade e validade
previamente estabelecidas. Este questionário é composto por 19 itens, que são
agrupados em sete componentes, cada qual pontuado em uma escala de 0 a 3. Os
componentes são respectivamente: (1) a qualidade subjetiva do sono; (2) a latência do
sono; (3) a duração do sono; (4) a eficiência habitual do sono; (5) as alterações do sono;
(6) o uso de medicações para o sono; e (7) a disfunção diurna. Os escores dos sete
componentes são somados para conferir uma pontuação global do PSQI, a qual varia de
0 a 21. Pontuações de 0-4 indicam boa qualidade do sono, de 5-10 indicam qualidade
ruim e acima de 10 indicam distúrbio do sono. Quanto mais elevado o valor obtido, pior
a avaliação da qualidade do sono do respondente. Neste estudo, foi utilizada a versão
validada deste instrumento em português. (Anexo 5)
A avaliação da dor será através do questionário de McGill é um instrumento para
avaliação da dor, constituído por 78 descritores (palavras que qualificam a dor),
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organizados em quatro categorias (sensorial, afetiva, avaliativa e mista) e 20
subcategorias. Pede-se para a paciente escolher uma palavra de cada subcategoria,
permitindo ao sujeito a opção de não escolher nenhuma. A análise é feita por categorias
através da soma dos valores associados às palavras escolhidas e a partir das palavras
selecionadas por mais de 30% da população pesquisada. (Anexo 6)
A variável de depressão foi medida pelo Inventário de Depressão de Beck (BDI
– Beck Depression Inventory; Beck, Ward, Mendelson, Mock e Erbaugh, 1961; versão
portuguesa de Vaz Serra & Pio Abreu, 1973) em sua versão traduzida para o português.
O instrumento consiste de 21 grupos de afirmações, sendo que cada um deles é
composto por quatro alternativas incluindo sintomas e atitudes, cuja intensidade varia
de zero a três. Os itens referem-se à tristeza, pessimismo, sensação de fracasso, falta de
satisfação, sensação de culpa, sensação de punição, auto- depreciação, auto-acusações,
idéias suicidas, crises de choro, irritabilidade, retração social, indecisão, distorção da
imagem corporal, inibição para o trabalho, distúrbio de sono, fadiga, perda do apetite,
perda de peso, preocupação somática e diminuição da libido. (Anexo 7)

4.1.5 Análise Estatística

Os dados foram expressos em média±erro padrão e o software utilizado para
análise estatística foi o GraphPad Prism 6.01. Inicialmente, o teste de Kolmogorov–
Smirnov foi usado para verificar a distribuição normal dos dados. Em seguida, nos
casos de distribuição gaussiana, diferenças significativas entre os grupos foram
analisados por meio de ANOVA, seguido pelo teste post hoc de Tukey, enquanto o teste
de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste post hoc de Dunn foram utilizados em casos de
distribuição não Gaussiana. Para avaliar o grau de associação entre as manifestações
clínicas e os outros marcadores foi usado o teste de correlação de Pearson (r). Valores
de p<0,05 foram considerados significativos.
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ABSTRACT
The goal of this paper was to evaluate the effects of a novel bioproduct based on
essential oil of Alpinia zerumbet on sleep quality, pain and depression, as well on
biochemical markers of such disturbances, in patients with fibromyalgia (FM). This
study included 39 female patients with primary FM assigned into three groups:
untreated control group (CTR), treated with topical administration of the essential oil of
Alpinia zerumbet group (OEAz) and treated with oral administration of amitriptyline
group (AMT). Clinical parameters were evaluated using the Pittsburgh Sleep Quality
Index (PSQI), McGill questionnaire and the Beck Depression Inventory (BDI). Serum
levels of immunological response-related cytokines (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-2R and TNFα), nociception-related biochemical markers (serotonin and 5-hydroxyindoleacetic acid)
and hypothalamic-pituitary-adrenal axis hormones (catecholamines, cortisol, ACTH,
GH, IGF-1, T3, T4 and TSH) were also assessed. EOAz presented significantly reduced
average scores of depression symptoms (p<0.01) and sleep quality (p<0.05), in
comparison with CTR. Furthermore, EOAz presented increased levels of IL-8 (p<0.01)
and serotonin (p<0.01), and decreased levels of cortisol (p<0.05). A positive correlation
between the increase of serotonin serum levels and improvement in the sleep quality
was also observed in EOAz-treated group (r=0.734, P=0.038). We demonstrated that
EOAz promoted significant improvement in the sleep and depressive symptoms of FM,
and that these results may be related to a possible modulatory activity on the serotonin
serum levels of the patients.

INTRODUCTION
Fibromyalgia (FM) is defined as a chronic syndrome characterized by the
presence of widespread musculoskeletal pain with painful points on physical
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examination without demonstrable organic changes [1]. Most FM patients also
complain of fatigue, sleep disturbance, morning stiffness, headaches, gastrointestinal
complaints, genitourinary, anxiety, sleep and mood disturbances, depression, among
others [2].
The physiopathology of fibromyalgia remains unclear. The current hypotheses
focuses on a range of factors, including central pain modulation disorder and
abnormalities of pain inhibitory descending pathways, which lead to an increase in the
sensitivity of these patients, changes in metabolism and release of substances involved
in the analgesia system [3], hypothalamic-pituitary-adrenal axis alterations, autonomic
nervous system dysfunction and immune dysregulation. These factors seem to support
some of the fibromyalgia symptoms, such as pain, depression and sleep disorders [4, 5].
It has been reported that nonrestorative sleep, insomnia, early morning
awakening, and poor quality of sleep are the main sleep disturbances reported by FM
patients [6,7]. FM-associated sleep disturbances impair the performance of cognitive
tasks, as well as affect the operative, semantic and episodic memory, with negative
impact on the life quality of these patients [8]. In addition, it has been recently reported
that sleep quality is a key mediator of the relationship between pain and
anxiety/depression responses to pain In FM patients [9].
The impact of sleep on fibromyalgia symptomatology may have an
immunological background, because interleukin-1 beta (IL-1β) and tumor necrosis
factor-alfa (TNF-α) share influences on neuroendocrine, autonomic, limbic, and cortical
areas of the central nervous system (CNS) that regulate sleep [10]. Conversely, the
development of chronic pain may influence sleep through physical and functional
modifications of the CNS. The increased sympathetic activity, underactivated
hypothalamic-pituitary-adrenal axis, and the release of proinflammatory cytokines from

69

glial cells have been proposed as the underlying mechanisms of sleep disordered in
fibromyalgia. Notwithstanding, the reciprocal relationship between sleep disturbance
and pain in fibromyalgia still remains controversial in terms of the impact of such an
interaction in fibromyalgia manifestations, such as depression [11].
Depressive disorders have been regarded as the most frequent psychiatric
comorbidity in patients with FM, with prevalence rates ranging from 20% to 80%
[12,13]. FM and depression are closely related CNS disorders with multiple
manifestations, which might belong to the same affective spectrum [14]. Several
common pathogenetic pathways have been proposed to support this relationship, such
as the alteration of the HPA axis with increased levels of corticotropin-releasing
hormone, dysregulation of central and peripheral noradrenergic/ serotonergic pathways
[15]. Furthermore, the impaired function of cytokines has also been called upon as the
common underlying factor of depression in FM [16]: in fact, IL-6 has been proved to
induce both hyperalgesia and depression and IL-8 has been correlated with the intensity
of pain in FM patients with comorbid depression [17].
Various drugs have been used to treat fibromyalgia, including non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs), analgesics, anxiolytics, corticosteroids, monoamine
oxidase inhibitors, and selective serotonin reuptake inhibitors, and promising results
have been obtained with inhibitors of serotonin and norepinephrine reuptake, tricyclic
antidepressants [18]. However, many patients with long-term fibromyalgia present
unsatisfactory response or side effects with the use of such drugs, giving rise to a great
interest for alternative and complementary therapies [19,20].
Research on medicinal plants has achieved important advances in the treatment
of FM, with significant improvement in pain, insomnia [21], quality of life [22], anxiety
and depression [23].

70

Alpinia zerumbet, popularly as ‘‘colonia’’ in northeastern Brazil, is an aromatic
plant found in tropical and sub-tropical regions of the world [24]. The essential oil of
Alpinia zerumbet (EOAz), which is rich in terpinen-4-ol, 1, 8-cineol and limonene, is
present in relatively large quantities in the leaves of the plant (1% yield) [25]. The
Alpinia zerumbet has been widely used in folk medicine, including the treatment of
neuropsychiatric symptoms, such as depression [26] stress and anxiety [27,28], as well
as pain [24] and inflammation [29]. Furthermore, EOAz has proved to prolong the
sleeping time [30], improving the quality of life of patients with fibromyalgia.
Thereby, the goal of this paper was to evaluate the effects of a novel bioproduct
based on essential oil of Alpinia zerumbet on sleep quality, pain and depression, as well
on biochemical markers of such disturbances, in FM patients.

METHODS
Subjects and Ethics:
This clinical trial was designed and reported according to recommendations of
the Consolidated Standard of Reporting Trials (CONSORT) statement.
Such research constituted of a monocentric, prospective and analytical study of
the controlled clinical trial type. This study included 39 female patients with primary
FM, diagnosed according to the American College of Rheumatology Criteria (1990).
The patients signed informed consent approval by the Committee of Ethics and
Research in Human of the Tiradentes University (nº 210211) and through of Brazilian
Registry of Clinical Trials (nºRBR-111111363677) (http://www.ensaiosclinicos.gov.br).
The clinical trial was carried out according to the guidelines and rules for research
involving human subjects described in Resolutions 196/96 and 251/97 of the National
Health Council (NHC) of the Ministry of Health (MH).
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The patients were randomly. The randomization scheme was generated by using
the Web site Randomization.com (htpp://www.randomization.com). Patients were
registered and subjected to randomization numerically by randomization site, where the
first twenty numbers were the CRT group, the following OEAz group of twenty of the
last twenty were AMT group. After selecting the numbers, these were stored in
envelopes and time of application of each group, the patients were asked to participate.
The patients were randomly by using the Web site Randomization.com
(htpp://www.randomization.com) and divided into 3 groups: untreated control group
(CTR), treated with topical administration of the essential oil of Alpinia zerumbet group
(OEAz) and treated with oral administration of amitriptyline group (AMT). The
exclusion criteria were patients with inflammatory rheumatic disease or untreated
endocrine, and/or neurological, renal, infectious or bone diseases, glaucoma, urinary
retention, coronary heart disease, arrhythmias, congestive heart failure, pregnant or
lactating women, as well as patients who presented hypersensitivity to Alpinia zerumbet
or its components, patients with bleeding, hyperestrogenemia, patients with blood
pressure equal or less than 100/60 mmHg. Figure 1 describes recruitment and followup.

Design of th study
At first, all the patients were instructed to discontinue the use of any drugs
(analgesics, opioids, NSAIDs, antidepressants or sleep inducers) three weeks before the
beginning of the trial [31]. The patients of the control and EOAz group were allowed to
use acetaminophen on days of severe pain since the researcher was informed of the total
daily dose and number of days in which the drug has been used. Even with this
permission none of the patients felt the need and did not use these medications
throughout the experiment. The bioproduct based on essential oil of Alpinia zerumbet
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was provided by Hebron Pharmaceutical Ltd., The drug was given to the patients of
EOAz group every week in the quantity and dosage to be used. The patients were also
instructed concerning the dosage (single daily dose at 6 p.m.) and topical administration
of the drug in the painful points. The patients assigned into AMT group made exclusive
use of amitriptyline (25 mg/day) over the 8 weeks course of the study. All the patients
returned for follow-up weekly over a period of eight weeks. At every follow-up medical
appointment, the patient was subjected to general and specialized physical examination
and inquired about improvement, maintenance or worsening of symptoms.

Laboratory procedures
Peripheral blood samples of all patients were collected through an indwelling
intravenous catheter at the end of 8 weeks. The blood was allowed to clot and the
resulting serum was stored at -70oC prior to the analysis. Blood samples were drawn in
order to assess interleukin-1β, interleukin 6, interleukin 8, interleukin 2 receptor and
tumor necrosis factor - α, serotonin, epinephrine, norepinephrine, dopamine,
adrenocorticotropic hormone (ACTH), growth hormone (HGH), insulin-like growth
factor 1 (IGF-1), the total hormone (free T3) triiodothyronine, thyroid stimulating
hormone (TSH), total thyroxine (total T4), cortisol levels. Serotonin, IL-6, IL-8, IL-1β,
IL-2r, and TNF-α levels were assessed by quantitative sandwich enzyme immunoassay
(ELISA).

Catecholamines,

cortisol

and

ACTH

were

assessed

by

electrochemiluminescence method and a chemiluminescence assay was used to detect
levels of GH, IGF-1, T3, T4 and TSH. For analysis of 5-hydroxyindoleacetic acid were
collected throughout the delivered volume of urine collected within 24 hours in a clean
vial containing 10 ml of a solution of hydrochloric acid (HCl) to 50% per liter urine
once this variable is unstable at pH strongly acid. Patients were recommended, one day
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prior to collection, avoid intake of the following foods: bananas, avocados, chocolate,
eggplant, tomatoes, peanuts, kiwi, pineapple, plum, nuts and alcoholic beverages, as
previously recommended by [32]. Samples with acid were kept frozen at -20 °C and
assessed by High Performance Liquid Chromatography (HPLC).

Measures
The questionnaires regarding sleep quality, depression and pain were applied to
the three groups before and after the 8 weeks intervention time.
The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), an instrument with previously
established reliability and validity [33,34] was administered to evaluate sleep quality.
The PSQI assesses seven components of sleep quality (subjective sleep quality, sleep
latency, duration, efficiency, disturbances, use of sleep medication, and daytime
dysfunction). Each component is rated on a 0–3 severity scale referring to the frequency
of each disturbance (0 = not in the past month, 1 = less than once a week, 2 = once or
twice a week, 3 = three or more times a week) and yields a global score with a range of
0–21 [33]. A PSQI global score of ≥5 suggest clinically significant sleep disturbances in
a healthy population.
The depression rate was assessed by the Beck Depression Inventory (BDI). The
higher score shows increased depression of the subjects. Portuguese version of BDI was
shown to be valid and reliable. The BDI is a multiple-choice self-report inventory
assessing depressive symptoms. The instrument consists of 21 groups of affirmations,
each of which is composed of four alternatives including symptoms and attitudes whose
intensity varies from zero to three. The items refer to sadness, pessimism, sense of
failure, lack of satisfaction, guilt, sense of punishment, self-deprecation, selfaccusations, suicidal ideas, crying spells, irritability, social withdrawal, indecisiveness,
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distortion of body image, inability to work, sleep disturbance, fatigue, loss of appetite,
weight loss, somatic concerns, and decreased libido [35].
Pain assessment will be through the McGill questionnaire is an instrument for
pain assessment, consisting of 78 descriptors (words that qualify the pain), organized
into four categories (sensory, affective, evaluative and mixed) and 20 subcategories.
Asked the patient to choose one word each subcategory, allowing the subject the option
of not choosing any [36, 37].

Statistical Analysis
Data are expressed as mean ± SEM. At first, the Kolmogorov–Smirnov test was
used to determine the equality of continuous one-dimensional probability distributions
of data. Subsequently, in cases of Gaussian bell-shaped distribution, significant
differences between groups were analyzed using one way ANOVA, followed by post
hoc Tukey test, whereas Kruskal-Wallis test, followed by post hoc Dunn test were used
In cases of non- aussian distribution.

ifferences were considered significant when “p”

values were lesser than 0.05.

RESULTS
Table 1 shows the mean scores of pain and depression symptoms and sleep
quality. We found that the mean scores of depression symptoms and sleep quality were
significant lower in the patients treated with EOAz in comparison with control (p<0.01
and p<0.05, respectively). No significant difference was observed comparing the data
obtained from amitriptyline-treated and non-treated patients (p>0.05). Furthermore, no
difference was observed in the pain symptoms scores of the patients irrespective to the
treatment modality (p<0.05).
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Table 2 shows the serum levels of immunological response-related cytokines of
the patients. Significant increased levels of IL-8 were observed in EOAz (p<0.01), but
not in AMT (p>0.05), comparison with CTR, whereas TNF-α was significantly reduced
in EOAz (p<0.001) and AMT (p<0.001). No difference was found in the serum levels of
IL-1, IL-6 and IL-2R between groups irrespective to the treatment modality (p>0.05).
Regarding nociception-related biochemical parameters (Fig. 2), no difference
was found in the serum levels of 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) between groups
(p>0.05). However, the levels of serotonin was significantly increased in the serum of
patients treated with EOAz (p<0.01), whereas no difference was observed in the
amitriptyline-treated group (AMT) in comparison with CTR (p>0.05). In addition, as
demonstrated in Fig. 3, we found a positive correlation between the increase of
serotonin serum levels and improvement in the sleep quality in EOAz-treated group
(r=0,734, P=0,038), whereas no correlation was observed regarding the amitriptylinetreated group (AMT).
The serum levels of hypothalamic-pituitary-adrenal axis hormones obtained
from the patients of this study are demonstrated in Table 3. The serum levels of cortisol
were significantly decreased in EOAz (p<0.05) compared with untreated (CTR) and
amitriptyline-treated group (AMT), whereas dopamine levels were increased (p<0.05).
On the other hand, adrenalin levels were significantly decreased in amitriptyline-treated
group (AMT) (p<0.05), but not in EOAz-treated group (p>0.05), in comparison with
CTR. Furthermore, no difference was found in the serum levels of total T3, total T4,
IGF-1, GH, ACTH and noradrenalin between groups (p>0.05).
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DISCUSSION
We observed that the EOAz had favorable effects on sleep and depression in
patients with FM, showing overall superiority to amitriptyline in both variables. It has
been previously reported that intraperitoneal administration of EOAz prevents climbing
and sniffing induced by apomorphine in a dose-dependent manner. These data seem to
indicate that EOAz mechanism of action might be likely related to the blockage of
dopaminergic receptors, thus suggesting a possible antipsychotic activity [26]. EOAz
has also proved to prevent ketamine-induced hyperlocomotion, as well as decreased
sleep latency and increased sleeping time in mice, suggesting a possible sedative effect
of this oil [38]. Therefore, although such evidence of a possible role played by EOAz on
the central nervous system has been reported in rodent models and not in clinical trials,
it appears to support the beneficial effects of the oil observed in this clinical study.
Surprisingly, amitriptyline, an antidepressant medicine commonly employed in
the treatment of FM, promoted no significant changes on the depression and sleep
scores of the patients. It has been previously demonstrated that patients with FM under
antidepressant therapy did not seem to achieve the expected results on depressive
symptomatology, although the precise cause of such apparent paradox is not clear yet
[39]. It is possible that the efficacy of antidepressants on this disorder may be related to
the analgesic effect of antidepressants rather than to their effect on mood symptoms.
Other studies confirmed the high risk of Bipolar Disorder in FM patients and
demonstrated that Fibromyalgia subjects who screened positive for bipolar disorder had
more severe depression than those with a negative screening [40]. Therefore, we
hypothesized if the presence of unscreened patients with bipolar disorders would mask
the effects of the antidepressant on the mood. In fact, available evidence suggests that
depression and FM-associated neuropathic pain mutually amplify each other, thus
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contributing significantly to treatment resistance in both depressive and pain disorders
[41]. However, more data on the long-term efficacy of the medicinal treatment of FM, a
chronic disorder, seems to be necessary in order to fully clarify the effects of
antidepressant on FM-associated mood disorders [42]. In addition, sleep problems have
also been related to both depression and pain among patients with FM, although the
precise nature of these relationships is not yet well established [43]. Thus, it is hard to
define whether the data regarding the sleep quality obtained in this study are cause or
consequence of the effects of both treatments on the depression scores, or even whether
they are unrelated. However, the improvement of the sleep quality and depression
scores promoted by EOAz suggests that this oil may be further used in the treatment of
these problems in FM patients.
The precise mechanisms underlying the beneficial effects of EOAz on FM are
not fully clarified yet, but it has been demonstrated that sleep disturbances are
associated to changes in a wide range of serum mediators, including reduction of
serotonin [44] and increase in cortisol serum levels [45]. In this study, the significantly
increased serum levels of serotonin and reduced levels of cortisol provide evidence that
the beneficial effects of EOAz on sleep might have resulted of indirect modulatory
activity of the release of these biochemical compounds. Supporting this theory, we also
found a significant correlation between the sleep quality and the serum levels of
serotonin. Furthermore, clinical depression status has also been associated with
alterations of the serotonin serum levels [46]. Thus, it is possible to suggest that the
improvement in the depressive symptoms scores observed in the current study might be
related to the increased levels of this endogenous glycocorticoid. Although the
elucidation of the biochemical mechanisms of action of the EOAz was not the goal of
this study, we speculate that the effects of the essential oil might be ultimately related to
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its major chemical compounds. Supporting our findings, previous research has
demonstrated that the use of essential oil derived from leaves of Rosmarinus officinali
Linn, a plant that shares major chemical compounds with the essential oil of Alpinia
zerumbet, such as 1,8-cineole, also induce the decrease of cortisol levels [47].
It is well established that the most relevant characteristic of FM is the diffuse
and chronic muscle pain [48]. Since some experimental evidence of antinociceptive
effects of EOAz [24, 26] or its major compounds, such as 1,8-cineole [49], have been
previously described, we investigated the effects of the EOAz on the pain symptom of
FM patients. However, no significant changes were observed irrespective to the use of
the essential oil. Because of the multifactorial nature of FM, questionnaires, such as
McGill Questionnaire used in the current study, are required in order to achieve a more
objective assessment of the pain symptoms. As we found no significant difference in the
pain scores after the treatment with EOAz, it is possible to suggest that, despite the
improvements in sleep and depression, the essential oil had no influence on the pain
symptoms of FM patients.
Some studies have suggested that cytokines, and particularly chemotactic
cytokines, may have a role in the pathogenesis of chronic pain and several symptoms of
FM [50, 51]. Thus, cytokines traditionally classified as pro-inflammatory agents (i.e. I,
IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, and TNF-α) and anti-inflammatory (e.g. IL-4, IL-10 and IL-13)
induce a range of symptoms commonly observed in FM patients [52, 53, 54]. Therefore,
we investigated the serum levels of cytokines in patients with FM treated with
amitriptyline and EOAz. We found that the treatment with EOAz promoted no
significant changes in the serum levels of IL-1β, IL-6, and IL-2R in comparison with
CTR. In addition, TNF-α levels were significantly reduced. However, in spite of the
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significant difference between the groups, the serum levels of these cytokines remained
within the reference values range.
These data seem to suggest that, regardless the statistically significant
differences, the changes observed in these serum parameters might represent variations
of a normal profile and thus would not express clinically relevant findings. These results
appear to confirm the hypothesis that EOAz had no influence on the biochemical
pathways of pain induction. However, we stressed that these results should be
interpreted parsimoniously. First, the fact that our data were cross-sectional and not
prospective is a potential confounding factor, since other studies have demonstrated that
cytokines changes in FM may be not causative but secondary to other factors. Thus, its
pathogenesis must be viewed as a complex and multifactorial biomedical model
subjected to substantial alterations over the time course of the disease, resulting from
changes in a wide range of different biochemical pathways [50]. Therefore, since FM is
a chronic condition, the collect of more data on the long-term efficacy of EOAz would
be useful to ratify the results currently presented. Second, it is possible that the high
level of subjectivity of symptoms and poor findings of the physical examination of
patients with FM might make difficult the precise identification and quantification of
several dimensions involved in that syndrome by the patients [55]. Third, previous
reports have suggested that the major goal of the FM treatment, including the use of
antidepressant drugs like amitriptyline, is more likely related to the minimization of
other symptoms of the disease, such as depression, fatigue and improvement of sleep
quality, rather than in the pain relief [42, 56]. Supporting this theory, we also found the
treatment with amitriptyline had no significant beneficial effect on the pain symptoms
of the FM patients.
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Surprisingly, IL-8 serum levels were increased in EOAz-treated group in
comparison with control and amitriptyline-treated patients. Although IL-8 is proinflammatory cytokine widely associated to the pathogenesis of pain in FM [52], our
data seem to suggest that the enhanced serum levels of IL-8 may not be directly related
to pain symptoms. These data might have resulted of the multifactorial biochemical
mechanisms involved in the pathogenesis of FM. Although many studies have pointed
at the role played by cytokines in the pathogenesis of FM, most of them have described
high levels of IL-1β, IL-6 and TNF-α in addition to IL-8 in FM patients [50, 57, 58]. As
we found that only IL-8 was increased in the current study, it is possible to suggest that
the amplification of the pain symptoms might be likely a result of synergic activity of
these molecules rather than the effect of unbalanced levels of a single cytokine.
Supporting this hypothesis, the clinical trial conducted by [59] has also demonstrated
that the increase in IL-8 did not correlate with pain intensity.
Considering that the pathophysiology of FM involves many different factors,
including abnormalities in the neuroendocrine and autonomic nervous system [59], we
assessed a range of biochemical markers related to their functional activity. We found
no significant data regarding the serum levels of 5-HIAA, T3, T4, IGF-1, GH, ACTH,
noradrenalin and adrenalin,, either after treatment with EOAz or with amitriptyline.
However, it has been previously reported that dysfunctions of the neuroendocrine and
autonomic systems in FM are not a static states, but rather is progressive in nature [60].
Therefore, due to the short-term of the current study, further investigations with a
longer-term prospective design must be performed in order to elucidate the relevance of
these serum markers for the evaluation of the FM symptoms.
In conclusion, we demonstrated that EOAz promoted significant improvement in
the sleep and depressive symptoms of FM, and that these results may be related to a
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possible modulatory activity on the serotonin and cortisol serum levels of the patients.
However, pain symptoms were not influenced by neither the EOAz nor amitriptyline,
suggesting that multimodal tailored treatment of FM, based on the individual
biochemical profile of the patients, may more successful than monotherapies.
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FIGURES

Figure 1. Study design and flow diagram
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Figure 2. Serum levels of 5-HIAA and serotonin obtained from the patients with fibromyalgia treated
with essential oil of Alpinia zerumbet (EOAz) and amitriptyline (AMT), and untreated patients (CTR). *
Significant difference compared with CTR (p=0.007, ANOVA and post-hoc Tukey test)

Figura 3. Correlation of the serum levels of serotonin and sleep quality scores of the patients with
fibromyalgia treated with essential oil of Alpinia zerumbet (EOAz) and amitriptyline (AMT), and
untreated patients (CTR). Significant result r=-0,7342; p=0.0381; Pearson correlation test.
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TABLES
Table 1. Mean scores of the clinic variables (clinic symptoms) obtained from the
patients with fibromyalgia treated with essential oil of Alpinia zerumbet (EOAz) and
amitriptyline (AMT), and untreated patients (CTR).

Variables

CTR

EOAz

AMT

P value

42.25 ± 4.33a

35.87 ± 5.28 a

37.52 ± 2.36 a

0,50

23.75 ± 2.87 a

11.12 ± 3.23 b

24.05 ± 2.71 a

0,01

14.62 ± 1.65 a

9.12 ± 1.81 b

14.47 ± 0.95 a

0,02

(Clinic Symptoms)

Pain*
epression†
Sleep quality‡

Different letters in the same line represent significantly different values (ANOVA and post-hoc Tukey
test). * ata obtained from Mc ill questionnaire; † Beck epression Inventory (B I); ‡ Pittsburgh Sleep
Quality Index

Table 2. Serum levels of immunological response-related cytokines obtained from
the patients with fibromyalgia treated with essential oil of Alpinia zerumbet
(EOAz) and amitriptyline (AMT), and untreated patients (CTR).

Serum
parameters

CTR

EOAz

AMT

P values

Reference
values

IL-1β (pg/mL)

6.07 ± 0.38a

5.41 ± 0.30a

4.71 ± 0.20 b

0.0041

<8

IL-6 (pg/mL)

4.83 ± 0.74a

3.93 ± 0.72a

4.81 ± 0.48a

0.257

<14

53.30 ± 15.92a 91.50 ± 18.21b 52.68 ± 3.26a

0.01

<62

IL-8 (pg/mL)
TNF-α (pg/mL)

2.19 ± 0.19a

1.56 ± 0.14b

1.37 ± 0.11b

0.001

<3,2

IL-2R
(pmol/mL)

44,90 ± 8,40a

34,10 ± 6,87a

33,63 ± 4,23a

0,514

<80

Different letters in the same line represent significantly different values (ANOVA and
post-hoc Tukey test).

91

Table 3. Serum levels of hypothalamic-pituitary-adrenal axis hormones obtained from
the patients with fibromyalgia treated with essential oil of Alpinia zerumbet (EOAz)
and amitriptyline (AMT), and untreated patients (CTR).
Serum

CTR

EOAz

AMT

P values Reference

parameters

values
0.96 ± 0.07a

1.09 ± 0.05a

1.08 ± 0.05a

0.351

0.58 – 1.59

6.52 ± 0.41a

7.22 ± 0.35a

7.51 ± 0.37a

0.225

4.87 – 11.72

122.63 ± 11.71a

147.96 ± 15.47a

142.68 ± 10.77a

0.235

94.0 – 252.0

GH (ng/mL)

0.73 ± 0.25a

1.87 ± 0.43a

1.61 ± 0.53a

0.161

Até 8.0

ACTH

24.15 ± 3.25a

17.91 ± 2.87a

25.52 ± 3.02a

0.155

7.2 – 63.3

221.15 ±14.14a

0.197

< 370

Total T3
(ng/mL)
Total T4
(ug/dL)
IGF-1
(ng/mL)

(pg/mL)
Noradrenalin 203.40 ± 20.44a 253.10 ± 18.26a
(pg/mL)
Cortisol

12.53 ± 1.29a

8.52 ± 1.42b

13.27 ± 1.64a

0.039

6.2 – 19.4

16.07 ± 1.29a

13.76 ± 1.02a

12.26 ± 0.87b

0.046

< 150

71.90 ± 4.77a

92.30 ± 5.25b

84.84 ± 3.64a

0.022

< 200

(µg/dL)
Adrenalin
(pg/mL)
Dopamin
(pg/mL)
Different letters in the same line represent significantly different values (ANOVA and post-hoc Tukey
test).
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ABSTRACT
The goal of this paper was to evaluate the effects of a novel bioproduct based on
essential oil of Alpinia zerumbet on anxiety and quality of life in patients with
fibromyalgia (FM). This study included 39 female patients with primary FM assigned
into three groups: untreated control group (CTR), treated with topical administration of
the essential oil of Alpinia zerumbet group (OEAz) and treated with oral administration
of amitriptyline group (AMT). Clinical parameters were evaluated using the Evaluation
Scale of Hamilton Anxiety (EHA) and Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ).
Serum levels of serotonin, cortisol and dopamine were also assessed. EOAz presented
significantly reduced average scores of anxiety symptoms (p<0.01) in comparison with
AMT. Furthermore, scores mean FIQ were significantly lower in patients treated with
OEAz compared with the control (p <0.01). No correlations were found between these
biological variables on OEAz group with the Hamilton Rating Scales for Anxiety
questionnaire scores. We demonstrated that EOAz showed a significantly enhances the
quality of life of patients with FM.
Keywords: fibromyalgia, Alpinia zerumbet, anxiety, quality of life
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INTRODUCTION
Fibromyalgia (FM) is a chronic disease characterized by widespread pain,
hypersensitivity to palpation at specific body locations (tender points), and a range of
comorbid physical symptoms and functional limitations, including persistent fatigue,
sleep disturbance, feelings of stiffness, headaches, and irritable bowel disorders. It
requires an important amount of attention from the clinical, rheumatologic, psychiatric,
and general medical perspective, and greatly affects the quality of life of patients due to
the intense pain they experience, in addition to the range of somatic and psychiatric
symptoms [1-4]. The diagnosis is usually established by the criteria of the American
College of Rheumatology (ACR). These criteria include pain for more than 3 months
from al 4 body quadrants, axial skeletal pain, and pain upon digital palpation of at least
11 of 18 specific bilateral points [5].
The pathophysiology of fibromyalgia involves a number of factors, including
abnormalities in pain and mood modulating systems in the brain and spinal cord,
abnormal concentration of central nervous system (CNS) neuropeptides, biogenic
amines and alterations in the neuroendocrine and autonomic nervous systems. All these
factors contribute to limit the effective diagnosis and treatment of this debilitating
condition [6, 7].
As fibromyalgia is a chronic disabling conditions characterized by chronic pain,
can impair work abilities of patients of an economically productive age, family and
social relationships and, as such, quality of life [8, 9]. According to the World Health
Organization definition, the health-related quality of life (HRQoL) refers to the
emotional, physical and social aspects of the daily experience that are influenced by a
disease and/or its treatment [10]. Compared with other rheumatic condition involving
chronic regional pain, FM has been shown to have a negative impact on almost all
aspects of the HRQoL and to provoke a severe disability in daily activities [11].
The effect of psychological symptoms and the emotional aspects is FM is still an
area of debate. There is a high frequency of comorbid psychiatric condicitions, such as
mood and anxiety disorders [12]. On a survey of 115 women with fibromyalgia, 77.3%
had psychiatric illnesses diagnosed using the Structured Clinical Interview for DSM-IV
(SCID I and II), with 34.8% having a mood disorder and 32.2% an anxiety disorder
[13]. There is ongoing debate about the causes of psychiatric symptoms in FM. There is
abundant data suggesting neurobiologic mechanisms including norepinephrine (NE)
serotonin (5HT) dopamine dysregulation, corticotropin-releasing factor (CRF) stress
response abnormalities factors that are pathologically involved in these disorders [14].
Few current therapies in FM have demonstrated consistent or adequate efficacy
in these domains in large controlled clinical trials. Common pharmacologic treatments,
varying considerably in their effectiveness, include antidepressants, muscle relaxants,
benzodiazepines, nonsteroidal antiinflammatory agents (NSAID), hypnotics,
corticosteroids, opiates, and soft tissue injections of topical anesthetics. Most patients
fail to achieve relief from any available monotherapy [15, 16, 17].
Research on medicinal plants has achieved important advances in the treatment
of FM, with significant improvement in pain, insomnia [18], quality of life [19], anxiety
and depression [20]. Alpinia zerumbet, popularly as ‘‘colonia’’ in northeastern Brazil, is
an aromatic plant found in tropical and sub-tropical regions of the world [21]. The
essential oil of Alpinia zerumbet (EOAz), which is rich in terpinen-4-ol, 1, 8-cineol and
limonene, is present in relatively large quantities in the leaves of the plant (1% yield)
[22]. A zerumbet has been widely used in folk medicine, including the treatment of
neuropsychiatric symptoms, such as depression [23] stress and anxiety [24, 25], as well
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as pain [21] and inflammation [26]. Furthermore, EOAz has proved to prolong the
sleeping time [27], improving the quality of life of patients with fibromyalgia.
MATERIALS AND METHODS
This clinical trial was designed and reported according to recommendations of
the Consolidated Standard of Reporting Trials (CONSORT) statement.
Subjects and Ethics
Such research constituted of a monocentric, prospective and analytical study of
the controlled clinical trial type. This study included 39 female patients with primary
FM, diagnosed according to the American College of Rheumatology Criteria (1990).
The patients signed informed consent approval by the Committee of Ethics and
Research in Human of the Tiradentes University (nº 210211) and through of Brazilian
Registry of Clinical Trials (nºRBR-111111363677) (http://www.ensaiosclinicos.gov.br).
The clinical trial was carried out according to the guidelines and rules for research
involving human subjects described in Resolutions 196/96 and 251/97 of the National
Health Council (NHC) of the Ministry of Health (MH).
The patients were randomly. The randomization scheme was generated by using
the Web site Randomization.com (htpp://www.randomization.com). Patients were
registered and subjected to randomization numerically by randomization site, where the
first twenty numbers were the CRT group, the following OEAz group of twenty of the
last twenty were AMT group. After selecting the numbers, these were stored in
envelopes and time of application of each group, the patients were asked to participate.
The patients were randomly assigned into 3 groups, according to the treatment
provided: untreated control group (CTR), treated with topical administration of the
essential oil of Alpinia zerumbet group (OEAz) and treated with oral administration of
amitriptyline group (AMT). The exclusion criteria were patients with inflammatory
rheumatic disease or untreated endocrine, and/or neurological, renal, infectious or bone
diseases, glaucoma, urinary retention, coronary heart disease, arrhythmias, congestive
heart failure, pregnant or lactating women, as well as patients who presented
hypersensitivity to Alpinia zerumbet or its components, patients with bleeding,
hyperestrogenemia, patients with blood pressure equal or less than 100/60 mmHg.
Figure 1 describes recruitment and follow-up.
Procedures
At first, all the patients were patients were instructed to discontinue the use of
any drugs (analgesics, opioids, NSAIDs, antidepressants or sleep inducers) three weeks
before the beginning of the trial [28]. During the study, the patients of the control group
were allowed to use acetaminophen on days of severe pain since the researcher was
informed of the total daily dose and number of days in which the drug has been used.
The bioproduct based on essential oil of Alpinia zerumbet was provided by Hebron
Pharmaceutical Ltd., The drug was given to the patients of EOAz group every week in
the quantity and dosage to be used. The patients were also instructed concerning the
dosage (single daily dose at 6 p.m.) and topical administration of the drug. The patients
assigned into AMT group made exclusive use of amitriptyline (25 mg/day) over the 8
weeks course of the study. All the patients returned for follow-up weekly over a period
of eight weeks. At every follow-up medical appointment, the patient was subjected to
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general and specialized physical examination and inquired about improvement,
maintenance or worsening of symptoms.
Laboratory procedures
Peripheral blood samples of all patients were collected through an indwelling
intravenous catheter at the end of tria time-course. The blood was allowed to clot and
the resulting serum was stored at -70C prior to the analysis. Blood samples were drawn
in order to assess serotonin levels were assessed by quantitative sandwich enzyme
immunoassay
(ELISA).
Dopamine
and
cortisol
were
assessed
by
electrochemiluminescence method.
Measures of anxiety and quality of life
The questionnaires regarding anxiety and quality of life were applied to the three
groups before and after the 8 weeks intervention time.
In 1991, Burckhardt et al. [29] proposed and tested an instrument for assessing
quality of life in fibromyalgia, the Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). They
concluded that FIQ is valid to be used in research or clinical situations. The FIQ is a
brief, self-administered instrument designed to evaluate the overall impact of FM over
many dimensions (physical functioning, work status, depression, anxiety, sleep, pain,
stiffness, fatigue, and well being). It consists of 10-items and is scored between 0 and
100 with the latter number being the worst case.
The Evaluation Scale of Hamilton Anxiety (EHA) was conceived as an easy-touse instrument to measure state anxiety. The EHA has been used extensively to
investigate symptoms of anxiety as well as the result of interventions aimed at reducing
levels of anxiety. The Portuguese version of the EHA has been widely used for
measuring mainly state anxiety. A score of 17 or below indicates absence of or low
levels of anxiety; a score from 18 to 24 indicates low to moderate anxiety levels; while
a score from 25 to 30 indicates moderate to severe anxiety levels [30, 31].
Statistical Analysis
Data are expressed as mean ± SEM. At first, the Kolmogorov–Smirnov test was
used to determine the equality of continuous one-dimensional probability distributions
of data. Subsequently, in cases of Gaussian bell-shaped distribution, significant
differences between groups were analyzed using one way ANOVA, followed by post
hoc Tukey test, whereas Kruskal-Wallis test, followed by post hoc Dunn test were used
In cases of non-Gaussian distribution. Pearson's correlation test was used to evaluate
correlations between the levels of serotonin, dopamine, cortisol and EHA questionnaire
were performed. ifferences were considered significant when “p” values were lesser
than 0.05.
RESULTS
Table 1 shows the scores mean of anxiety and quality of life. We found that the
scores mean of anxiety symptoms were significantly lower in patients treated with
OEAz when compared with the group treated with amitriptyline (p<0.01). No
significant difference was observed comparing the data obtained from amitriptylinetreated, group OEAz with non-treated patients (p>0.01).
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Regarding the impact of quality of life on fibromyalgia on these individuals, we
observed that the scores mean FIQ were significantly lower in patients treated with
OEAz compared with the control (p <0.01). No significant difference was observed
comparing the data obtained from amitriptyline-treated and non-treated patients
(p>0.01).
Correlations between the levels of serotonin, dopamine, cortisol and EHA
questionnaire were performed. No correlations were found between these biological
variables on OEAz group with the Hamilton Rating Scales for Anxiety questionnaire
scores (Table 2).
DISCUSSION
An increase in number of research has investigated psychiatric co morbidities
in fibromyalgia, including anxiety and depression. Anxiety is an important factor to be
taken in account when it comes to fibromyalgia [14]. Reseach showed that 70% of
patients considered themselves anxious, and in 68% of patients symptoms worsened due
to anxiety and mental stress [32]. In the last 45 years, benzodiazepines are among the
first drug line that have been used to treat various forms of anxiety [33]. However, even
with the benefits well described and characterized, the benzodiazepines have side
effects, such as sedation, muscle relaxation, anterograde amnesia and tolerancedependence, are taking that 43% of patients seek some form of complementary therapy
[34].
At present important medicinal plants, are including of São João grass, KavaKava, Ginkgo biloba have been used in the treatment of some disorders like the mood
and anxiety [35]. Satou et al [24] showed that with mice that did inhalation OEAz
observed evident reduction in anxiety parameters on the elevated plus maze (EPM)
model. Murakami et al [25] concluded that inhalation of OEAz has anxiolytic effect in
the test of elevated plus maze. The monoterpene 1,8-cineole, a major component that
found in the essential oil of Alpinia have been reported to have several biological
effects, including the anxiolytic effect [36, 37]. Araújo et al [23] showed that inhalation
of essential oil of Alpinia zerumbet had anxiolytic effects in rats. Kim et al [38]
concluded that inhalation of 1,8-cineole, a major component of Eucalyptus (61.46%),
was effective in reducing preoperative anxiety, in patient with pain underwent surgery
and peripheral nerve block stated that 1,8-cineole can exert anxiolytic effects in humans.
Several studies have been using the "Fibromyalgia Impact Questionnaire" as an
instrument for assessing quality of life and has been demonstrated the negative impact
of disease on quality of life of patients with fibromyalgia [39-41]. According to our
results the patients who used the OEAz had scores mean of 41,37 getting below the
expected scores for pain syndrome studied. Worth et at [42] making use of cineole is the
main constituent of eucalyptus oil in patients with chronic obstructive pulmonary
disease (COPD) observed a reduction in quality of life scores and concluded that
cineole not only reduces exacerbation rate but also provides clinical benefits as
manifested by improved airflow obstruction, reduced severity of dyspnea and
improvement of health status.
Although fibromyalgia come being associated with some psychiatric disorders,
such as anxiety, the pathogenetic mechanism of this association is not well
demonstrated. Numerous causes have been involved, including the chronic stress
mechanism, chronic pain, self-medication, the delay in diagnosis and the lack of
treatments efficacy [43]. Zweifel et al [44] and Maron et al [45], have evaluated some
neurochemical systems that may influence the anxiety pathogenesis in patients with
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fibromyalgia. Investigations have focused on peripheral biogenic amines such as
serotonin and dopamine and deregulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA)
axis in front of anxiety [6].
Previous research had already shown that the FM is intimately associated with a
number of psychiatric disorders and psychopathological aspects [46, 47]. In a sample of
115 FM patients, 77.3% had psychiatric disorders, 34.8% with mood disorder and 32%
with anxiety disorder [13]. The prevalence of mood disorders and anxiety in
fibromyalgia patients is three times higher than in the general population, combined
with the prevalence of other pathologies such as rheumatoid arthritis [48].
Serotonin is involved in several numerous physiological and pathological
processes. Its neurotransmitter is involved in the sleep regulation, mood, vigilance and
cognitive functions such as learning and memory. Besides regulation of these processes,
it has demonstrated a role in the anxiety modulation [49]. The blood serotonin has been
used as an indicator of mood disorders in previous investigations, with negative
associations between total blood serotonin, depression and anxiety symptoms [50, 51].
Some studies of patients with fibromyalgia showed low levels of serotonin and
tryptophan (precursor of serotonin) cephalorachidian fluid and plasma.
Subsequently,were also found a defect in the transport of serotonin in these patients
[52].
It is also well established that dopamine a key neurotransmitter in the brain
synthesized, from the amino acid tyrosine, plays an important role and it is involved in
endocrine functions, motor control, cognition, behavior, emotions and pain modulation
[53]. However, while brain dopamine has its well known functions, identification of
dopamine like an important peripheral monoamine is growing. Peripheral dopamine is
released into the blood, mainly by the adrenal gland and by neuroendocrine cells [54].
This monoamine is involved in a wide variety of peripheral functions, including glucose
metabolism control and body weight, the inhibition of secretion gastric acid, apoptosis
tumor cells apoptosis, blood pressure modulation as well as anxiety symptoms [55,56].
Low dopamine levels are associated with fibromyalgia and anxiety [57, 58].
The Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) axis is the neuroendocrine system
activated in response to stress, having an important role in both expression and
modulation of anxiety and together with the locus coeruleus, sympathetic nervous
system is the main stress response in the body system. The evaluation of the HPA axis
in fibromyalgia patients have shown a significant deregulation of the system. Several
studies using different generators of physiological stress, including insulin-induced
hypoglycemia and administration of interleukin-6, showed normal or exaggerated
response of adrenocorticotropic hormone (ACTH), with a relative attenuation of cortisol
after injection of supraphysiological doses of corticotropin-releasing hormone and low
or normal adrenal response to exogenous ACTH [59]. We found no correlation between
anxiety score with the serotonin, dopamine and cortisol levels, cannot be given to these
variables a responsibility to reduce the anxiety levels of the group OEAz front of the
AMT group.
CONCLUSION
We conclude that OEAz showed a significantly enhances the quality of life of
patients with FM, however we not found improvement in the group that did use oil in
anxiety variable, similar result for the groups that made use of amitriptyline compared
with the control.
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TABLES
Table 1: Mean scores of the clinic variables (clinic symptoms) obtained from the
patients with fibromyalgia treated with essential oil of Alpinia zerumbet (EOAz) and
amitriptyline (AMT), and untreated patients (CTR).
Scores (Questionnaires)
CTR
EOAz
AMT
P value
Hamilton Anxiety *
Fibromyalgia Impact
Questionnaire†

29,25±9,17a

16±7,89 ab

32,33±12 ac

0,01

67,56±9,212a

41,37±27,58b

75,33±11,0a

0,01

Different letters in the same line represents different significantly values (one-way
ANOVA and Tukey, p <0.01). * Data obtained from the questionnaire Rating Scale
Hamilton Anxiety (EHA); † Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ)
Table 2: Correlation of the serotonin, dopamine and cortisol levels and the assessment
Evaluation Scale of Hamilton Anxiety of patients with fibromyalgia treated with
essential oil of Alpinia zerumbet (OEAz).
Hamilton Anxiety EOAz vs. Serotonin EOAz vs. Cortisol
EOAz vs.
(EHA)
Dopamine
r
-0,33
-0,40
-0,29
p
Pearson's correlation test

0,20

0,11

0,26
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ANEXOS
Anexo 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Eu, ___________________________________________________________________,
abaixo assinado, responsável pelo menor __________________________________,
autorizo a Universidade Tiradentes por intermédio do(a)s aluno(a)s,
___________________________________________________________ devidamente
assistid(o)as pela seu(ua) orientador(a) Lorena Almeida de Melo, a desenvolver a
pesquisa abaixo descrita:
1-Título do Experimento: “Efetividade do uso tópico do óleo essencial da Alpinia
zerumbet no tratamento de pacientes com fibromialgia”.
2-Objetivo Geral: Avaliar os efeitos terapêuticos do uso tópico do bioproduto à base do
óleo essencial da Alpinia zerumbet, nos sintomas de pacientes com a fibromialgia.
3-Descrição de procedimentos: O grupo de pacientes receberá orientação sobre o local e
a forma de aplicação do óleo à base do óleo essencial da Alpinia zerumbet. Cada
paciente permanecerá no estudo por doze semanas, e serão orientadas a fazer uso da
medicação em dose única diária às 18 horas.
4-Desconfortos e riscos esperados: Alergia dermatológica. Fui devidamente informado
dos riscos acima descritos e de qualquer risco não descrito, não previsível, porém que
possa ocorrer em decorrência da pesquisa será de inteira responsabilidade dos
pesquisadores.
5-Benefícios esperados: Espera-se que os pacientes que fizerem uso do óleo à base do
Alpinia zerumbet apresentem uma redução da dor, melhora na qualidade do sono, e dos
níveis de ansiedade e depressão e melhora na qualidade de vida.
6-Informações: Os participantes têm a garantia que receberão respostas a qualquer
pergunta e esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos assuntos relacionados à
pesquisa. Também os pesquisadores supracitados assumem o compromisso de
proporcionar informações atualizadas obtidas durante a realização do estudo.
7-Retirada do consentimento: O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento
a qualquer momento e deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum dano ao
voluntário.
8-Aspecto Legal: Elaborado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de
pesquisa envolvendo seres humanos atende à Resolução nº 196, de 10 de outubro de
1996, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde - Brasília – DF.
9-Confiabilidade: Os voluntários terão direito à privacidade. A identidade (nomes e
sobrenomes) do participante não será divulgada. Porém os voluntários assinarão o termo
de consentimento para que os resultados obtidos possam ser apresentados em
congressos e publicações.
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11-Quanto à indenização: Não há danos previsíveis decorrentes da pesquisa, mesmo
assim fica prevista indenização, caso se faça necessário.
ATENÇÃO: A participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em casos de
dúvida quanto aos seus direitos, escreva para o Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Tiradentes. Av. Mutilo Dantas, 300 – Farolândia – CEP 49032-490,
Aracaju-SE, 79-2182100, ramal 2593.

Aracaju, _____de _____de 201_.

_____________________________________________________
ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO
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Anexo 2: Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Tiradentes

108

Anexo 3: Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ)

2. Dos sete dias da última semana, quantos dias sentiu-se bem?
01234567
3. Quantos dias da última semana faltou ao trabalho por causa da fibromialgia? (Se não
tiver um emprego, deixa este item em branco)
01234567
4. No trabalho, quanto a dor ou outros sintomas da fibromialgia interferem na
habilidade de trabalhar?
______________________________________________________________________
Nenhum problema

grande dificuldade

5. Como tem sido a intensidade da sua dor?
______________________________________________________________________
sem dor

dor muito severa

6. Como tem sido a intensidade do seu cansaço?
______________________________________________________________________
sem cansaço

muito cansado

7. Como você se sente quando acorda pela manhã?
______________________________________________________________________
acordo bem
8. Você sente rigidez?

acordo muito cansado
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______________________________________________________________________
não sinto rigidez

muita rigidez

9. Você sente tensão, nervosismo ou ansiedade?
______________________________________________________________________
nenhuma tensão

muita tensão

10. Você se sente deprimido ou triste?
______________________________________________________________________
nenhuma depressão

muita depressão

* Questionário específico para avaliar qualidade de vida em pacientes com fibromialgia
proposto inicialmente por Burckhardt; Clark e Bennet (1991) e validado na população
brasileira por Marques et al. (2006)

110

Anexo 4: Escala Hamilton de Ansiedade (HAM-A)
Instruções: esta lista de verificação visa a auxiliar o médico ou psiquiatra a avaliar cada
paciente quanto ao seu grau de ansiedade e condição patológica. Preencha na linha a
pontuação apropriada:
NENHUM = 0 LEVE = 1 MODERADO = 2 GRAVE = 3 GRAVE E AMPLAMENTE
INCAPACITANTE = 4
Nº Ítem

Comportamento

1

Humor Ansioso

Preocupações, previsão do pior, antecipação temerosa,
irritabilidade, etc.

Tensão

Sensações de tensão, fadiga, reação de sobressalto,
comove-se facilmente, tremores, incapacidade para
relaxar e agitação.

Medos

De escuro, de estranhos, de ficar sozinho, de animais, de
trânsito, de multidões, etc. (avaliar qualquer um por
intensidade e freqüência de exposição)

4

Insônia

Dificuldade em adormecer, sono interrompido,
insatisfeito e fadiga ao despertar, sonhos penosos,
pesadelos, terrores noturnos, etc.

5

Intelectual /
Cognitivo

Dificuldade de concentração, falhas de memória, etc.

6

Humor deprimido

Perda de interesse, falta de prazer nos passatempos,
depressão, despertar precoce, oscilação do humor, etc.

7

Somatizações
Motoras

Dores musculares, rigidez muscular, contrações
espásticas, contrações involuntárias, ranger de dentes,
voz insegura, etc.

8

Somatizações
sensoriais

Ondas de frio ou calor, sensações de fraqueza, visão
turva, sensação de picadas, formigamento, cãibras,
dormências, sensações auditivas de tinidos, zumbidos,
etc.

9

Sintomas
Cardiovasculares

Taquicardia, palpitações, dores torácicas, sensação de
desmaio, sensação de extra-sístoles, latejamento dos
vasos sanguíneos, vertigens, batimentos irregulares, etc.

2

3

Grau
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Sintomas
10
Respiratórios

Sensações de opressão ou constricção no tórax,
sensações de sufocamento ou asfixia, suspiros, dispnéia,
etc.

Sintomas
11
Geniturinários

Polaciúria, urgência da micção, amenorréia, menorragia,
frigidez, ereção incompleta, ejaculação precoce,
impotência, diminuição da libido, etc.

Sintomas
12
Autonômicos

Boca seca, rubor, palidez, tendência a sudorese, mãos
molhadas, inquietação, tensão, dor de cabeça, pêlos
eriçados, tonteiras, etc.

Tenso, pouco à vontade, inquieto, a andar a esmo,
agitação das mãos (tremores, remexer, cacoetes) franzir
Comportamento na
13
a testa e face tensa, engolir seco, arrotos, dilatação
Entrevista
pupilar, sudação, respiração suspirosa, palidez facial,
pupilas dilatadas, etc.
Comentários

112

Anexo 5: Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh
1) Durante o mês passado, à que horas você foi deitar à noite na maioria das vezes?
HORÁRIO DE DEITAR: _____________
2) Durante o mês passado, quanto tempo (em minuto) você demorou para pegar no
sono, na maioria das vezes?
QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO: _____________
3) Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das vezes?
HORÁRIO DE ACORDAR:________________
4) Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode ser
diferente do número de horas que você ficou na cama)
HORAS DE SONO POR NOITE: _______________
Para cada uma das questões seguinte escolha uma única resposta, que você ache mais
correta. Por favor, responda a todas as questões.
5) Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por causa de:
a) Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono
( )nenhuma vez
( )menos de uma vez por semana
( )uma ou duas vezes por semana
( )três vezes por semana ou mais
b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo
( )nenhuma vez
( )menos de uma vez por semana
( )uma ou duas vezes por semana
( )três vezes por semana ou mais
c) Levantar-se para ir ao banheiro
( )nenhuma vez
( )menos de uma vez por semana
( )uma ou duas vezes por semana
( )três vezes por semana ou mais
d) Ter dificuldade para respirar
( )nenhuma vez
( )menos de uma vez por semana
( )uma ou duas vezes por semana
( )três vezes por semana ou mais
e) Tossir ou roncar muito alto
( )nenhuma vez
( )menos de uma vez por semana
( )uma ou duas vezes por semana
( )três vezes por semana ou mais
f) Sentir muito frio
( )nenhuma vez
( )menos de uma vez por semana
( )uma ou duas vezes por semana
( )três vezes por semana ou mais
g) Sentir muito calor
( )nenhuma vez
( )menos de uma vez por semana
( )uma ou duas vezes por semana
( )três vezes por semana ou mais
h)Ter sonhos ruins ou pesadelos
( )nenhuma vez
( )menos de uma vez por semana
( )uma ou duas vezes por semana
( )três vezes por semana ou mais
i) Sentir dores
( )nenhuma vez
( )menos de uma vez por semana
( )uma ou duas vezes por semana
( )três vezes por semana ou mais
j)Outra razão, por favor, descreva:
Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o mês passado?
( )nenhuma vez
( )menos de uma vez por semana
( )uma ou duas vezes por semana
( )três vezes por semana ou mais
6) Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono?
( )Muito boa ( )ruim
( )Boa
( )muito ruim
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7) Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo
médico, ou indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por sua
conta?
( )nenhuma vez
( )menos de uma vez por semana
( )uma ou duas vezes por semana
( )três vezes por semana ou mais
Qual(is)?
8) Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado enquanto estava
dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividade social,
quantas vezes isso aconteceu?
( )nenhuma vez
( )menos de uma vez por semana
( )uma ou duas vezes por semana
( )três vezes por semana ou mais
9) Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para realizar
suas atividades diárias?
( )Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo
( )indisposição e falta de entusiasmo pequenas
( )Indisposição e falta de entusiasmo moderadas
( ) muita indisposição e falta de entusiasmo
Comentários do entrevistado (se houver):
10) Você cochila? ( ) Não ( ) Sim
Comentário do entrevistado (se houver):
Caso Sim –Você cochila intencionalmente, ou seja, pôr que quer?
( ) Não ( ) Sim
Comentários do entrevistado (se houver):
Para você, cochilar é
( )Um prazer ( )Uma necessidade ( )Outro – qual?
Comentários do entrevistado (se houver):
ÍNDICE DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURG <INSTRUÇÕES PARA
PONTUAÇÃO>
Componente 1: Qualidade subjetiva do sono:
Examine a questão 6 e atribua a pontuação da seguinte maneira:
Resposta
Pontuação
Muito boa
0
Boa
1
Ruim
2
Muito ruim
3
Pontuação do componente 1 ..................
Componente 2: Latência do sono:
1. Examine a questão 2 e atribua a pontuação de a seguinte maneira:
Resposta
Pontuação
<ou = 15 minutos
0
16-30 minutos
1
31-60 minutos
2
> 60 minutos
3
2. Examine a questão 5 a e atribua a pontuação da seguinte maneira:
Resposta
Pontuação
Nenhuma vez
0
Menos de 1 vez/semana
1
1 a 2 vezes/semana
2
3 vezes ou mais/semana
3
3. Some a pontuação da questão 2 e 5 a

114

4. Atribua a pontuação do componente 2 da seguinte maneira:
Soma
Pontuação
0
0
1-2
1
3-4
2
5.6
3
Pontuação do componente 2 ..................
Componente 3: Duração do sono:
1. Examine questão 4 e atribua a pontuação da seguinte maneira:
Resposta
Pontuação
>7 horas
0
6-7horas
1
5-6 horas
2
<5 horas
3
Pontuação do componente 3 ..................
Componente 4: Eficiência habitual do sono:
1. Examine a questão 2 e atribua a pontuação da seguinte maneira:
Escreva o número de horas dormidas (questão 4)
Calcule o número de horas no leito:
{horário de levantar (questão 3) – horário de deitar (questão 1)}
Calcule a eficiência do sono:
{nº de horas dormidas/nº de horas no leito} x 100 = eficiência do sono(%)
Atribua a pontuação do componente 4 da seguinte maneira:
Eficiência do sono (%)
Pontuação
>85%
0
75-84%
1
65-74%
2
<65%
3
Pontuação do componente 4 ..................
Componente 5: Distúrbios do sono:
1. Examine as questões de 5b a 5j e atribua a pontuação para cada questão da seguinte
maneira:
Resposta
Pontuação
Nenhuma vez
0
Menos de 1 vez/sem 1
1 a 2 vezes/semana 2
3 vezes/sem ou mais 3
2. Some a pontuação de 5b a 5j
3. Atribua a pontuação do componente 5 da seguinte forma
Soma de 5b a 5j
Pontuação
0
0
1-9
1
10-18
2
19.27
3
Pontuação do componente 5 ..................
Componente 6: Uso de medicação para dormir:
1. Examine a questão 7 e atribua a pontuação da seguinte maneira:
Resposta
Pontuação
Nenhuma vez
0
Menos de 1 vez/sem
1
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1 a 2 vezes/semana
2
3 vezes/sem ou mais
3
Pontuação do componente 6 ..................
Componente 7: Disfunção durante o dia:
1. Examine a questão 8 e atribua a pontuação da seguinte maneira:
Resposta
Pontuação
Nenhuma vez
0
Menos de 1 vez/sem
1
1 a 2 vezes/semana
2
3 vezes/sem ou mais
3
2. Examine a questão 9 e atribua a pontuação da seguinte maneira:
Resposta
Pontuação
Nenhuma
0
Pequena
1
Moderada
2
Muita
3
3. Some a pontuação das questões 8 e 9
4. Atribua a pontuação do componente 7 da seguinte maneira:
Soma
Pontuação
1
0
1-2
1
3-4
2
5.7
3
Pontuação do componente 7 ..................
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Anexo 6: Questionário de dor Mcgill
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Anexo 7: Inventário de Depressão de Beck
Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente
cada grupo, marque o campo próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor
a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias
afirmações em um grupo parecerem se aplicar igualmente bem, marque cada uma.
Tome o cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer a sua escolha.
Após preencher os campos, clique em "Calcular" abaixo para saber sua pontuação.
1)
Não me sinto triste.
Eu me sinto triste.
Estou sempre triste e não consigo sair disto.
Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar.
2)
Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro.
Eu me sinto desanimado quanto ao futuro.
Acho que nada tenho a esperar.
Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não podem
melhorar.
3)
Não me sinto um fracasso.
Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum.
Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos.
Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso.
4)
Tenho tanto prazer em tudo como antes.
Não sinto mais prazer nas coisas como antes.
Não encontro um prazer real em mais nada.
Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo.
5)
Não me sinto especialmente culpado.
Eu me sinto culpado grande parte do tempo.
Eu me sinto culpado na maior parte do tempo.
Eu me sinto sempre culpado.
6)
Não acho que esteja sendo punido.
Acho que posso ser punido.
Creio que serei punido.
Acho que estou sendo punido.
7)
Não me sinto decepcionado comigo mesmo.
Estou decepcionado comigo mesmo.
Estou enjoado de mim.
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Eu me odeio.
8)
Não me sinto, de qualquer modo, pior que os outros.
Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas ou erros.
Eu me culpo sempre por minhas falhas.
Eu me culpo por tudo de mau que acontece.
9)
Não tenho quaisquer idéias de me matar.
Tenho idéias de me matar, mas não as executaria.
Gostaria de me matar.
Eu me mataria se tivesse oportunidade.
10)
Não choro mais do que o habitual.
Choro mais agora do que costumava.
Agora, choro o tempo todo.
Costumava ser capaz e chorar, mas agora não consigo, mesmo que o queira.
11)
Não sou mais irritado agora do que já fui.
Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que costumava.
Atualmente me sinto irritado o tempo todo.
Não me irrito mais com as coisas que costumavam me irritar.
12)
Não perdi o interesse pelas outras pessoas.
Estou menos interessado pelas outras pessoas do que costumava estar.
Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas.
Perdi todo o meu interesse pelas outras pessoas.
13)
Tomo decisões tão bem quanto antes.
Adio as tomadas de decisões mais do que costumava.
Tenho mais dificuldade em tomar decisões do que antes.
Não consigo mais tomar decisões.
14)
Não acho que minha aparência esteja pior do que costumava ser.
Estou preocupado por estar parecendo velho ou sem atrativos.
Acho que há mudanças permanentes na minha aparência que me fazem parecer sem
atrativos.
Acredito que pareço feio.

15)
Posso trabalhar tão bem quanto antes.
Preciso de um esforço extra para fazer alguma coisa.
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Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa.
Não consigo mais fazer trabalho algum.
16)
Consigo dormir tão bem como o habitual.
Não durmo tão bem quanto costumava.
Acordo um a duas horas mais cedo que habitualmente e tenho dificuldade em voltar a
dormir.
Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo voltar a dormir.
17)
Não fico mais cansado do que o habitual.
Fico cansado com mais facilidade do que costumava.
Sinto-me cansado ao fazer qualquer coisa.
Estou cansado demais para fazer qualquer coisa.
18)
Meu apetite não está pior do que o habitual.
Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser.
Meu apetite está muito pior agora.
Não tenho mais nenhum apetite.
19)
Não tenho perdido muito peso, se é que perdi algum recentemente.
Perdi mais de dois quilos e meio.
Perdi mais de cinco quilos.
Perdi mais de sete quilos.
Estou tentando perder peso de propósito, comendo menos: Sim Não
20)
Não estou mais preocupado com minha saúde do que o habitual.
Estou preocupado com problemas físicos, tais como dores, indisposição do estômago
ou prisão de ventre.
Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa.
Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em qualquer
outra coisa.
21)
Não notei qualquer mudança recente no meu interesse por sexo.
Estou menos interessado por sexo do que costumava estar.
Estou muito menos interessado em sexo atualmente.
Perdi completamente o interesse por sexo.
Total: ______

Classificação: _____________________________________

