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A doença e conseqüentemente a dor são estados que indicam de modo 
consciente a alguém que algo não está em ordem. Há uma desarmonia 
que se manifesta no corpo por meio de um sintoma. Este, por sua vez, 
altera o ritmo da vida e avisa que o equilíbrio (homeostase) está 
comprometido. É sua função informar que está faltando algo. Dethlefsen 
coloca que antigamente se perguntava ao doente o que estava faltando 
para ele. Em alemão, a pergunta é "Was fehlt Ihnem?" e o verbo "fehlen" 
indica tanto sentir como faltar, daí se depreende que falta algo à saúde. 
Falta a consciência do que se tem e porque se está assim. Assim que 
passamos a entender a função dos sintomas, passaremos a saber o que 
nos falta e assim vencer o problema. Seriam como professores que nos 
ajudam a tomarmos consciência de nós mesmos (Dethlefsen, 1997). Diante 
disto, poderíamos acrescentar esse ponto de vista ao estudo da 
psicossomática. 

Durante minha formação em psicologia, além do crescente interesse 
por esta questão, chamava-me atenção a utilização de técnicas corporais 
e do relaxamento em psicoterapia. Através de grupos de estudo percebia, 
cada vez mais, que esses dois pontos juntos poderiam auxiliar na 
compreensão do complexo processo dos fenômenos que envolvem a 
conexão corpo e mente e do desenvolvimento de determinadas patologias 
que tendem a se tornar crônicas. Pensei daí, na possibilidade de 
desenvolver este trabalho no contexto da chamada medicina de reabilitação 
fisica, prática multi-profissional voltada ao tratamento de pacientes 
acometidos por alguma lesão congênita ou provocada por algum acidente. 
Esta especialização da área de saúde também está voltada ao tratamento 
de indivíduos que,por várias razões, sofrem de dores crônicas. As dores 
músculo-esqueléticas que se tornam crônicas são problemas que cada 
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vez mais vêm crescendo no mundo moderno. Como exemplo disso, 
citamos as lesões por esforços repetitivos (LERlDORT)e a fibromialgia, 
foco deste artigo. 

Independentemente do problema a ser tratado, observa-se que a dor 
crônica interfere na vida familiar, no humor, nas as relações inter-pessoais. 
Causa nervosismo, ansiedade e depressão. Interfere também na imagem 
corporal que o indivíduo tem de si, priorizando aquilo que dói em 
detrimento do que pode estar sadio. Prejudica a vida profissional, que 
por vezes é perdida em virtude do desconhecimento das empresas da 
possibilidade de recolocação profissional. 

Uma das dificuldades de tratar qualquer tipo de dor reside no fato de 
que ela não só varia de intensidade. como também no modo em que é 
percebida, pois varia de pessoa para pessoa. Cada um tem um modo de 
lidar com esse problema e sob esse aspecto, a importância que hoje se dá 
ao apoio psicológico em seu tratamento é um grande avanço no campo 
da saúde. Assim, para a psicologia, a dor, seu estudo e tratamento não se 
limitam apenas à dimensão neuropsicológica e comportamental do 
problema, mas amplia-se agora para o aspecto afetivo e simbólico. Isso 
porque "a dor, tanto quanto as parestesias, são fenômenos comuns na 
clínica psicológica, merecendo hoje a atenção integral do terapeuta, não 
só do ponto de vista interpretativo, como também observacional e 
descritivo (Penna, 1989)". 

Em 1995, foi realizado um levantamento sobre a questão da dor. Do 
total de médicos entrevistados (800), 58,8% afirmaram acreditar que 
terapias não medicamentosas surtiam efeito no tratamento da dor. Dentre 
elas destacavam-se a acupuntura, as massagens e a hipnose. A Psicoterapia 
foi um método citado por 13,7% dos entrevistados. Ainda nessa pesquisa, 
93,2% dos médicos acreditava que a dor realmente afeta o humor ou o 
acompanhamento prolongado dos pacientes. No que se referia a uma 
parte da pesquisa feita com 352 pacientes, evidenciou-se que 44,2% deles 
desconhecia a eficácia de técnicas não-medicamentosas e apenas 2,4% 
reconheciam essas práticas como capazes de pelo menos aliviar os 
sintomas.Por essas razões, a dor vem sendo estu dada por diversos campos 
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da área de saúde, reconhecendo-se, cada vez mais, que é impossível trata
la com eficiência sem levar em conta os aspectos psico-sociais envolvidos 
(Teixeira, 1995). 

Em minha prática, além de estudar a dimensão neuropsicológica do 
problema, tenho desenvolvido um trabalho procurando conhecer os 
beneficios das técnicas de relaxamento no contexto da psicoterapia breve, 
de grupo, para o tratamento de pacientes com Fibromialgia. Desse modo, 
além de buscar embasamento no campo das neurociências para as técnicas 
que utilizo em dois diferentes grupos, desenvolvo minha pesquisa de 
mestrado pela faculdade de Medicina da USP com esse tema. Nesse 
mesmo contexto, as idéias de Jung e Reich têm sido fundamentais. O 
primeiro pelas questões que possibilitam abrirmo-nos para a dimensão 
simbólica que nos é inerente e principalmente se a estendermos ao corpo 
e suas complexas relações com a mente. Além de suas idéias no que 
concerne à integração psicofisica, sua postura, quanto à forma de se 
entender a psicoterapia como algo em que há espaço para a expressão 
criativa do paciente e do terapeuta, tem permitido condições favoráveis 
para o desenvolvimento da relação terapeuta-paciente e facilitando 
também o sucesso do trabalho que venho propondo. 

Reich, por sua vez, contribuiu para que pudessemos contextualizar a 
possibilidade de formação de tensões musculares em virtude de tensões 
emocionais reprimidas, originando assim blocos dolorosos, como aqueles 
que são evidenciados nas áreas delimitadas pela fibromialgia, a saber: 
região occiptal, trapézio, supraespinhoso, cervical baixa (C5-C7), 
epicôndilo lateral, glúteo médio, grande trocânter e joelho. A sua 
preocupação com os aspectos sociais, como participantes no adoecimento, 
também são dignas de nota para compreendermos alguns processos 
dolorosos crônicos de pacientes. Daí, viabilizar o uso de técnicas corporais 
e relaxamento foi um passo importante para divulgar essa prática no meio 
hospitalar, principalmente no campo da reabilitação. Mas, vamos conhecer 
um pouco deste problema. 

A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica cuja etiolologia ainda 
não é totalmente conhecida. Seus sintomas são conhecidos desde o final 
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do século XVIII, mas somente em 1990, o Colégio Americano de 
Reumatologia desenvolveu o diagnóstico diferencial, principalmente para ,. 
separar esta entidade de outras. 

A fibromialgia caracteriza-se por dores crônicas localizadas naqueles 
pontos anteriormente citados. A hipersensibilidade a uma pressão menor 
do que 4 kgf em 11 desses pontos realizada durante o exame, caracteriza 
o problema. Outros sintomas associados são a cef~léia, depressão ou 
pelo menos o humor depressivo, rigidez matinal, fadiga, distúrbios do 
sono, formigamentos e cãibras. O tratamento medicamentoso se dá por 
meio de relaxantes musculares e anti-depressivos tricíclicos numa dosagem 
considerada baixa (25mg) pois sabe-se que nessa quantidade propiciam 
analgesia. 

Acomete principalmente mulheres, em torno de 73% a 90% dos casos, 
havendo maior incidência entre os 35 e 60 anos. Os exames de laboratório 
tendem a ser normais. As análises microscópicas do tecido muscular, 
quando não se revelaram normais, apresentavam alterações que não 
explicam o problema. Em alguns pacientes, a síndrome é secundária a 
alguma lesão que, mesmo estando com o tempo sanada, deixa ainda 
presente a queixa de dor. Por muitas razões, acreditava-se que a 
fibromialgia pudesse ser uma variante da histeria. Esse ponto de vista aos 
poucos vem sendo superado, uma vez que observamos pacientes que 
não apresentam personalidade histérica. Ainda hoje, no entanto, é possível 
encontrar pacientes que reclamam encontrar profissionais que lhes dizem 
que quando "casar, passa", uma alusão clássica ao desejo sexual reprimido 
da histérica, convertido em hipocondria. Também é comum dizer-lhes 
que se trata de um problema emocional, o que contribui para se estabelecer 
a dicotomia mente-corpo. Para alguns pacientes, a indicação de um 
psiquiatra ou psicólogo para auxiliar no tratamento é sinônimo de que 
estão ficando loucos pois o problema é invisível. Se o início do processo 
de tratamento não for bem explicado, principalmente no que se refere à 
participação da saúde mental, tende-se a aumentar o sentimento de 
descrédito em relação a queixa dolorosa interferindo de modo negativo 
na relação médico-paciente. Assim, um tratamento que tende a ser 
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considerado "dificil" dadas as recidivas, vai se complicando e se tomando 
frustrante para ambos os lados. 

Por isso, considero importante que qualquer terapeuta se lembre de 
que o problema incide principalmente nas mulheres. Assim, vale a pena 
citar o livro "O Corpo Sofrido e Mal Amado" de Lucy Penna (1989). 
Esta autora estudou há alguns anos a relação de mulheres de nível 
universitário com seu próprio corpo, abordando os aspectos sociais, 
educacionais, psicológicos e corporais da condição feminina, tendo por 
base a teoria junguiana. Em seu estudo, também utilizou conceitos 
reichianos para melhor observar as fontes de queixas em relação ao corpo~ 
assim pôde verificar, além das partes que eram menos apreciadas e por 
vezes esquecidas (o corpo mal-amado), aquelas que eram fonte de dor (o 
corpo sofrido). Nesse sentido, procurar conhecer o universo feminino no 
tratamento de fibromialgia, auxilia em muito na compreensão do processo 
de adoecimento de muitas das nossas pacientes. 

Em São Paulo, desenvolvemos no Hospital das Clínicas, mais 
precisamente no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, um trabalho 
multi-profissional denominado "escola de fibromialgia". Durante 5 dias, 
recebemos, uma vez por mês, grupos de 1 O pacientes diagnosticados 
com essa síndrome. Enquanto ficam conosco, aprendem em diferentes 
aulas, as melhores formas de lidar com o problema. Na equipe, contamos 
com médicos (fisiatra, psiquiatra e clínico geral), psicólogos, 
fisioterapeutas, nutricionistas, assistente social, professor de educação 
fisica ao qual cabe uma aula de dança e enfermeira com experiência em 
musicoterapia. Esse trabalho teve início em 1997, inspirado em uma 
experiência existente nos Estados Unidos, onde esse tipo de trabalho tem 
uma íntima relação com as técnicas cognitivas comportamentais. Elas 
partem do princípio que problemas tais como os caracterizados por dores 
crônicas, devem ser primeiramente conhecidos pelos pacientes para que 
então ele aprenda a enfrentá-los, identificando as fontes geradoras de 
tensão e ansiedade que intensificam o quadro doloroso. A escola também 
permite conscientizar o indivíduo quanto à necessidade do auto
tratamento, o que possibilita torna-lo menos dependente da instituição 
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hospitalar. 

Sempre procurei enfatizar para meus colegas que a boa relação entre 
paciente e terapeuta é fundamental, possibilitando uma relação de 
confiança. É preciso dar real atenção e mostrar-se interessado pelo 
problema do outro. Isso parece óbvio, mas é preciso lembrar que essa 
pessoa que nos procura precisa ser ouvida para que possamos viabilizar 
para ela o processo de escuta de seu próprio corpo. 

Em uma tese de doutoramento recente, defendida no Instituto de 
Psicologia da USP, estudou-se as fontes de stress que estavam presentes 
em 23 mulheres diagnosticadas no Hospital das Clínicas com o problema 
(portnoi, 1999). Através de sessões com grupos operativos, das quais 
participei como observador, anotando as sessões e as falas das pacientes, 
concluiu-se que o trabalho realizado mostrou-se efetivo para que as 
mulheres pudessem desenvolver estratégias de enfrentamento do problema 
no que se referia às fontes de stress. Além das limitações fisicas, duas 
outras fontes devem ser descritas: 

A primeira foi a aceitação do problema. Diante da demora do 
diagnóstico e da falta de efetividade dos tratamentos até então tentados, 
considerando as dificuldades de se conciliar horários ou dispor de 
condições financeiras para se chegar ao hospital às vezes durante 3 dias 
da semana, a continuidade dos sintomas aumenta a preocupação com a 
saúde física, alterando projetos e modificando o cotidiano. Os pacientes 
também não percebiam que continuavam mantendo um ritmo de vida 
incompatível com o problema que apresentavam. 

A segunda foi a dificuldade quanto à compreensão da doença: os 
pacientes mostraram sua angústia diante de sintomas que são difíceis de 
controlar. As pessoas apresentam-se saudáveis e ao mesmo tempo não se 
sentem como tal, sendo difícil convencer os outros de sua condição, 
gerando um outro fator que é o descrédito social que ocorre tanto no 
âmbito familiar quando no trabalho (Portnoi, 1999). 

Diante disso, as próprias pacientes chegaram à relação mente e corpo. 
Elas perceberam que situações emocionais desfavoráveis, tais como 
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preocupações com filhos, marido, emprego, violência no bairro e etc ... , 
tinham influência negativa sobre o seu corpo. Ao longo das discussões, 
tais percepções começaram a se integrar e a progressiva elaboração deste 
conteúdo permitiu considerar a fibromialgia sob um novo aspecto, de 
modo a podennos delinear projetos e estratégias baseadas na possibilidade 
de prevenir situações que exacerbassem os fatores emocionais e com 
isso os sintomas. 

A partir daí, procuramos otimizar nosso trabalho na escola de 
fibromialgia, infonnando aos pacientes sobre os aspectos levantados. A 
importância da relação mente e corpo passou a ser enfatizada como meio 
de permitir aos pacientes uma melhor forma de visualizar seu problema. 
Nas aulas, além de informações sobre o problema, contamos também 
com uma parte prática. No que se refere ao relaxamento, trabalhamos 
com dois métodos diferentes: o relaxamento progressivo de Jacobson, 
numa versão mais reduzida e encontrada em uma obra recentemente 
traduzida para o português. Ela foi elaborada justamente para a redução 
do stress (Davis, Eshelman e McKay, 1996). A intenção deste método é 
que após um movimento provocado de tensão muscular, o relaxamento 
se espalhe na parte do corpo trabalhada. A segunda técnica é a imaginação 
dirigida, na qual a paciente é conduzida para uma viagem mental através 
de partes de seu corpo. Na medida em que são mentalmente visualizadas, 
vão sendo massageadas por um foco de luz imaginário. Essa versão, 
derivada do método Simonton (Simonton, Simonton e Creighton, 1987), 
foi adaptada de uma proposta encontrada em uma obra também 
especializada, que fundamenta, com base na neurofisiologia, o uso de 
imagens mentais no contexto terapêutico situando-o em diversos 
contextos históricos e culturais, como o xamanismo (Achtenberg, 1996). 
Antes e após cada relaxamento, o paciente pinta as partes do corpo que 
doem naquele momento e após a tarefa pinta aonde continua sentindo 
incãmodo, verificando onde o sintoma desapareceu. 

Já as sessões de psicoterapia breve com relaxamento dão-se da seguinte 
forma: na primeira parte da sessão, dependendo da demanda, procuramos 
discutir sobre o día a dia, ganhos obtidos, dificuldades encontradas etc ... 
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No segundo momento, também pintam num desenho do corpo humano 
as partes do corpo que estão doendo e depois do exercício pintam em 
outro modelo as partes que continuam doendo, e as que tem menos dor 
são coloridas com um traçado mais suave. As partes onde a dor não mais 
se encontra, são deixadas em branco. Também é dada uma nota de zero 
a dez para a dor antes e após o exercício. Quanto maior for a nota, maior 
é a queixa. As modificações encontradas são, então, mais bem percebidas. 
Algumas pacientes preferem escrever, no verso da folha, as sensações 
obtidas. Isso permite que possamos vir a discuti-las posteriormente. 

Cito aqui percepções fisicas: 

"( ... ) Senti muita tensão no músculo quando comecei mas, ao relaxar, 
que alívio foi aquela sensação boa se espalhando' -Técnica de Jacobson 

"( ... ) senti frio, a luz que acompanhava era fria e foi ficando quente na 
medida que eu pedia para ela massagear meu corpo' -Técnica de 
imaginação dirigida 

Aqui podemos evidenciar algumas percepções do modo do 
funcionamento dessas pessoas no seu dia-a dia: 

"( ... ) Hoje pude perceber o quanto sou tensa, como não conseguia 
relaxar e porque o mesmo acontece no meu dia-a-dia. Percebo que posso 
me tomar mais calma, menos ansiosa." 

"( ... ) o que eu fiz da minha personalidade? Por que vivo em função 
dos outros? Me tomei muito dura e insensível. Bruta é a palavra. O que 
eu fiz do meu corpo?" 

Por outro lado temos aqui os insucessos: 

"( ... ) como é que eu posso relaxar se eu tenho um innão preso e uma 
irmã que fugiu de casa. Penso nisso e as dores atacam. Hoje não consegui 
relaxar". 

Para a prática domiciliar, as pacientes recebem uma fita com a técnica 
gravada e uma folha denominada "Diário de Relaxamento" que contém 
espaços para escreverem a data, o horário que o exercício foi feito, a 
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posição (se deitada ou sentada) e a nota para dor antes e após o exercício. 
Essa idéia é sugerida por Caudill em um livro recentemente traduzido 
para o Brasil (Caudill 1998). 

Procuro, nas primeiras sessões, informar sobre a origem das práticas 
que são utilizadas. Isso porque são atendidas pessoas com crenças 
diferentes, e assim, através de uma explicação em linguagem acessível, 
fica a idéia de que as técnicas não contradizem qualquer sistema religioso. 
Sabemos que determinadas práticas de relaxamento já eram conhecidas 
pelos orientais, como o Kum-Nye (exercícios da medicina tibetana 
baseados em massagem e respiração), ou mesmo em práticas médicas do 
antigo oriente médio, mas sua utilização no ocidente só recentemente 
tem sido usada de modo sistematizado. Aqui no ocidente, as origens 
mais recentes estão nas técnicas hipnóticas do Abade Faria e de Mesmer 
no inicio do século XIX. Na época eram conhecidas como magnetismo 
(passos e Labate, 1998). Os avanços dos estudos de neurofisiologia neste 
século foram fundamentais para que seu uso fosse mais difundido, e assim 
o processo não precisa ser entendido como algo mágico ou fruto de 
sugestão. De qualquer forma, noto que alguns pacientes se surpreendem 
quando atingem certo bem-estar. Mesmo que, ao utilizarmos tais técnicas, 
seja necessário estarmos atentos aos componentes comportamentais 
(estados de tranqüilidade motora), subjetivos (informes verbais de 
descontração tanto por parte do terapeuta como do paciente em suas 
respostas) c fisiológicos (padrão reduzido de ativação somática), creio 
que um trabalho bem sucedido seja conseqüente da "Alquimia" que se 
desenvolve ao longo do processo da relação do profissional com o 
paciente. Mesmo havendo insucesso em se obter bem estar, mantém-se a 
vontade de buscar uma alternativa para o alívio dos sintomas. Além disso, 
citando Sándor (1982), as técnicas de relaxamento parecem ser bastante 
adequadas quando a psicoterapia verbal parece inoperante. 

Em 1999, fizemos um estudo preliminar com 60 dos 240 pacientes 
que passaram pelo programa até então, de modo a verificarmos quais das 
práticas ensinadas tinham maior aceitação entre os pacientes. Para se ter 
uma idéia, antes do programa 66,6% dos pacientes referiram não desfrutar 
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de nenhum tipo de lazer e 81 % não praticar esportes. Esse sedentarismo 
é comum em boa parte dos pacientes e tende a aumentar devido às dores, 
acarretando a chamada Síndrome do Imobilismo, em que um exercício 
não é praticado justamente porque provoca mais incômodo. Isso cria um 
círculo caracterizado pela manutenção do sintoma e pela inexistência de 
atividade fisica. 

Após o programa, exercícios como caminhadas passaram a ser 
praticados por 83% das pessoas. Verificamos que, após as aulas 
ministradas, a prática de exercícios de relaxamento foi citada por 71 % 
dos pacientes, sendo que 41,8% pratica diariamente e 34,8% de 2 a 3 
vezes por semana. A porcentagem de pessoas que se sentem mais relaxadas 
devido a prática foi de 69,7% (Kazyiama e Marques de Souza, 1999). 
Percebemos que temos atingido bons resultados no que diz respeito ao 
auto-cuidado do paciente. 

A psicoterapia breve, com uso de relaxamento, em nossos pacientes, 
tem contribuído para que eles próprios corrijam o que está errado em 
suas relações com seu corpo e com suas emoções. Permite que 
reorganizem e reintegrem o que sentem desestruturado, buscando onde 
está a sua parte no desenvolvimento do problema atual e não jogando a 
culpa em outras pessoas. 

Por outro lado, é obvio que não há nada que possam fazer sem o 
auxílio dos outros. Assim, é necessário que se acompanhe o processo de 
mudanças em sua vida. Verifico que muitas pessoas passam a elaborar 
melhor o significado de seu problema, redimensionando a doença de um 
modo mais amplo. Em alguns casos, acredito que a fibromialgia caracterize 
um momento de crise, que sinaliza a necessidade de uma série de mudanças 
em relação a hábitos com o mundo que cerca a doente. 

Não temos a intenção de curar, posto que isso ainda não parece ser 
possível para qualquer profissional que esteja estudando e~sa síndrome. 
Os sintomas podem diminuir, mas será necessário conviver com o 
problema. Mas, pelos relatos dos pacientes, verificamos que é possível, 
através do relaxamento, obter-se uma melhora nesses sintomas; o que 
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pode variar de duração dependendo de uma série de fatores do próprio 
paciente. 
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