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Introdução: A fibromialgia (FM) é uma síndrome dolorosa complexa que acomete pelo menos 2% da população mundial, com prevalência de quatro a sete vezes maior no sexo feminino.
A terapêutica medicamentosa na FM inclui o uso de várias classes de medicações, incluindo
anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), analgésicos, relaxantes musculares e antidepressivos.Objetivo: Dada a escassez de dados acerca da prevalência e tipos de medicações utilizadas no tratamento farmacológico da FM, torna-se necessário estabelecer o perfil do uso das
referidas classes medicamentosas nesses pacientes com o objetivo de fornecer subsídios para
uma futura sistematização de condutas através de protocolos clínicos. Casuística e Métodos:
Foi realizada análise de 100 prontuários de pacientes com o diagnóstico de FM acompanhados em ambulatório especializado de um centro terciário (Ambulatório de Especialidades da
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP).Foram coletados dados sócio-demográficos, número e tipo de medicações utilizadas no tratamento da FM. Resultados: Dos
100 pacientes estudados, todos foram do sexo feminino. A média de idade foi de 47,0±25,0
anos.No momento do estudo, 10 pacientes (10%) não tratavam com terapia medicamentosa;
17 (17%) faziam uso de monoterapia; 27 (27%) faziam uso de duas medicações; 21 (21%)
faziam uso de três medicações e 25 (25%) faziam uso de quatro ou mais medicações. As
classes de medicamentos mais frequentemente encontradas foram: antidepressivos (66% dos
pacientes), relaxantes musculares (48%), AINEs (46%), opióides (33%) e analgésicos (20%).
A associação mais frequente ocorreu entre antidepressivos e AINEs, utilizados por 35 de 66
pacientes (53%). Conclusão: O presente estudo evidenciou uma alta prevalência elevada de
uso de medicações e de politerapia medicamentosa nos pacientes estudados. Para reduzir os
custos e o risco de interações medicamentosas, é necessário buscar a elaboração de protocolos
clínicos que racionalizem o uso de medicações na FM.
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