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Introdução: Fibromialgia é uma síndrome reumática que ocorre predominantemente em mulheres, caracterizada por dor 

musculoesquelética difusa e crônica em locais dolorosos à palpação conhecidos como tender points. A síndrome está 

associada à fadiga generalizada, distúrbios do sono, rigidez matinal, dispneia, ansiedade, depressão e alterações de 

humor. Essas alterações contribuem para a diminuição da qualidade de vida, que pode variar entre as mulheres de 

acordo com as características socioeconômicas.

Objetivos: investigar se o impacto da fibromialgia na qualidade de vida varia de acordo com características 

sociodemográficas e econômicas em mulheres.

Método: Foram analisados dados do Inquérito de Saúde da Mulher de Uberaba – MG (ISA-Mulher), aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (1826/2010), estudo transversal de base populacional que investigou as condições de 

vida e de saúde de amostra probabilística de mulheres com idade igual ou superior a 18 anos. Do total de mulheres 

(n=1557), 7,38% (n=115) relataram fibromialgia e foram incluídas nessa análise. As características sociodemográficas e 

econômicas foram obtidas por autorrelato compreendendo faixa etária, escolaridade, estado civil, cor da pele, se realiza 

trabalho remunerado e satisfação com a renda familiar. O impacto da fibromialgia na qualidade de vida foi indicado pelo 

Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), cujo escore varia de 0 a 100, sendo o maior valor correspondente à maior 

impacto. Três categorias foram criadas baseando-se nos quartis: baixo impacto (0-44), moderado impacto (45-77) e alto 

impacto (78-100). Foram realizadas análises descritivas e teste qui-quadrado de Pearson para verificar as distribuições 

e associações entre as variáveis, no SPSS versão 24, considerando alfa de 5%.

Resultados: a média de idade foi 56,45 (DP=11,45), sendo que 85,2% da amostra tem mais de 46 anos; 25,2% das 

mulheres pontuaram de 0 a 44 na FIQ, 50,4% de 45 a 77 e 24,3% de 78 a 100. Aproximadamente 50% das mulheres 

afirmaram que a renda familiar é insuficiente. Maior proporção (70,2%) de mulheres com renda insuficiente foi 

encontrada entre aquelas classificadas com alto impacto na qualidade de vida (p=0.036). Não foram encontradas 

associações estatisticamente significativas entre as outras variáveis e o FIQ. 



Conclusão: A fibromialgia influencia a qualidade de vida de mulheres especialmente entre aquelas que percebem a 

renda familiar como insuficiente. A distribuição do impacto de fibromialgia na qualidade de vida ocorreu 

independentemente das outras condições.
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