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INTRODUÇÃO
A fibromialgia (FM) é uma síndrome caracterizada por sin-

tomas diversos, como fadiga intensa, dor musculoesquelética 
difusa, menor limiar para dor e maior sensibilidade em pontos 
localizados (chamados tender points), alterações do padrão de 
sono, cefaleia e rigidez;1 esta doença tem prevalência que varia 
de 0,5% a 5% na população geral, atingindo principalmente 
mulheres, por volta da sexta década de vida.2-4 Sua fisiopato-
logia ainda não é plenamente conhecida, porém existem di-
versas teorias que procuram elucidá-la, envolvendo alterações 
neuroendócrinas,5 inflamatórias6 e outras.

A síndrome metabólica (SM) foi descrita inicialmente como 
a associação de hipertensão arterial, dislipidemia e hiperglice-
mia com hiperinsulinemia, tendo como característica comum a 
resistência à ação da insulina (RI);7 hoje, sabe-se que existe uma 
enorme gama de outras alterações, como distúrbios da coagu-
lação, hiperuricemia e microalbuminúria, todas essas ligadas à 
obesidade do tipo central.8-10 Sua prevalência mundial não é 
certa, porém é estimada em cerca de 20% a 25% na população 
geral,11,12 aumentando em homens idosos e mulheres na pós-
menopausa,12 chegando a atingir 42% em indivíduos maiores 
de 60 anos.13

Atualmente tem sido descrita uma associação da SM e dia-
betes mellitus tipo 2 (DM 2) em pacientes com FM;14,15 diver-
sos fatores estariam ligados a uma diminuição da sensibilidade 
periférica à insulina e aos demais componentes da SM, e esta 
revisão pretende mostrar as pontes que ligariam tais fatores à 

fibromialgia, colocando-a como um fator de risco para o desen-
volvimento da DM 2 e demais complicações da SM.

OBJETIVO
O objetivo do presente estudo é encontrar bases fisiopato-

lógicas em comum que elucidem o mecanismo da associação 
entre a SM e FM, recentemente descrita.

METODOLOGIA
A metodologia consistiu na pesquisa de artigos no Medli-

ne (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) 
via PubMed, SciELO (Scientific Eletronic Library Online), 
Cochrane Library e Lilacs (Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde) via Bireme. Os unitermos (Me-
dical Subject Headings, MeSH ou Descritores em Ciências da 
Saúde, DeCS) utilizados e a metodologia de cruzamento entre 
eles estão expostos nas Tabelas 1 e 2.  

As Tabelas 1 e 2 também descrevem o número de artigos 
encontrados em cada base de dados; destes, apenas os que es-
tavam disponíveis para obtenção foram utilizados. Os resul-
tados encontrados foram descritos em forma de uma revisão 
descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Obesidade

A obesidade é um fator central na fisiopatologia da RI e 
SM,10,16 pois o tecido adiposo, principalmente o visceral, secreta 
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Tabela 1. Resultados da busca no PubMed (termo principal AND termo secundário)
Termo principal Termo secundário Número de artigos encontrados
Fibromyalgia Estrogens 3 artigos (2 revisões)

Physiopathology 1.309 artigos (350 revisões)
Insulin resistance OR Metabolic syndrome OR 
Diabetes mellitus, type 2

6 artigos (1 revisão)

Obesity 14 artigos (2 revisões)
Testosterone OR Androgens 6 artigos (1 revisão)
Serotonin 72 artigos (28 revisões)
Dopamine 12 artigos (5 revisões)
Growth hormone 34 artigos (10 revisões)
Hypothyroidism 11 artigos (6 revisões)

Insulin resistance OR 

Metabolic syndrome OR Diabetes 
mellitus, type 2

Estrogens 139 artigos (61 revisões)
Obesity 12.413 artigos (3.347 revisões)
Testosterone OR Androgens 781 artigos (135 revisões)
Serotonin 65 artigos (11 revisões)
Dopamine 35 artigos (6 revisões)
Growth hormone 709 artigos (132 revisões)
Hypothyroidism 86 artigos (8 revisões)

Tabela 2. Resultados da busca na Bireme: SciELO (Scientific Eletronic Library Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde) e Cochrane Library (termo principal AND termo secundário)

Termo principal Termo secundário Número de artigos encontrados

Fibromialgia Estrogênios 0 artigo
Fisiopatologia Lilacs: 26 artigos 
Síndrome metabólica 0 artigo
Obesidade 0 artigo
Androgênios 0 artigo
Serotonina Lilacs: 1 artigo

Cochrane: 30 artigos
Dopamina Cochrane: 1 artigo
Hormônio do crescimento Cochrane: 1 artigo
Hipotireoidismo Lilacs: 2 artigos

Síndrome metabólica Estrogênios Lilacs: 19 artigos

Cochrane: 3 artigos
Obesidade Lilacs: 99 artigos

Cochrane: 68 artigos
Androgênios Cochrane: 1 artigo
Serotonina Cochrane: 14 artigos
Dopamina Cochrane: 6 artigos
Hormônio do crescimento Lilacs: 1 artigo

Cochrane: 6 artigos
Hipotireoidismo Lilacs: 1 artigo

maiores níveis de citocinas (principalmente IL-6 [interleukin 6] e 
TNF-α [tumor necrosis factor-alpha])16-19 e resistina20 por exem-
plo, intimamente relacionadas com a RI,21-25 além de outras 
substâncias, tais como o plasminogênio (PAI-1)21,26 e os com-
ponentes do sistema renina-angiotensina,25 que levariam aos 
estados de hipercoagulabilidade e hipertensão existentes na sín-
drome metabólica.

Embora a obesidade seja um fator comum na fibromialgia,15,27,28 
poucos estudos foram realizados nesses pacientes em relação aos 
produtos do tecido adiposo; foram encontrados níveis aumen-

tados de citocinas nos pacientes fibromiálgicos, como IL-6 em 
cultura de monócitos,6 receptor solúvel de IL-6,29 além de níveis 
aumentados de TNF-α e IL-6 em biópsias de pele,30 porém os 
resultados ainda são confusos.

Deficiência de estrógenos
Foi apontado que as mulheres com FM apresentam meno-

res níveis de estrógeno e maiores níveis de hormônio folículo-
estimulante.31,32 Apesar de alguns resultados divergentes quanto 
a tal alteração,33,34 acredita-se que a importância desta reside nas 
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interações do estrógeno com a serotonina e a substância P,35-37 
que alteraria a sensibilidade dolorosa dos pacientes.

Sabe-se que estados de deficiência estrogênica geram um gran-
de aumento no risco de se desenvolver resistência insulínica,12,38,39 
caracterizando mais uma evidência da ligação entre FM e SM.

Diminuição da serotonina
A serotonina regula diversas funções do corpo humano, tal 

como a alimentação,40 e funções autonômicas, como contro-
le cardiovascular e funcionamento pancreático.41,42 Com esse 
conhecimento foi proposto que diminuições na função seroto-
ninérgica levariam ao aparecimento da RI e SM; de fato, esta 
hipótese foi comprovada por diversos estudos.43-45

Na FM, o interesse em se avaliar a função serotoninér-
gica surgiu quando se observou a grande melhora do qua-
dro fibromiálgico com o uso de inibidores da recaptação de 
serotonina.46-48 Ao se medirem os níveis de serotonina e seus 
precursores triptofano e 5-HT nos pacientes com FM, en-
contraram-se níveis diminuídos dessas substâncias tanto no 
plasma quanto no líquido cefalorraquidiano.49-51

Deficiência de androgênios
A deficiência androgênica (DA), especialmente de testoste-

rona, é um conhecido fator relacionado a RI; diversos estudos 
atestaram o aparecimento da SM em pacientes acometidos pelo 
hipogonadismo.52,53 A razão ainda é incerta, porém especula-
se que exista um aumento da lipase lipoproteica, gerando um 
aumento da formação de tecido adiposo que, por sua vez, cau-
saria a RI54,55 por motivos já expostos, além de outras interações 
ainda não elucidadas. O grande mistério da DA é que, nas mu-
lheres (principais afetadas pela fibromialgia), ainda não existem 
estudos correlacionando tal déficit com a RI, sendo importante 
citar que Miller e cols. sugerem um aumento na RI em mulhe-
res que receberam terapia androgênica.56 Nos homens, porém, 
são largamente conhecidos os efeitos da DA em todo perfil me-
tabólico e na RI,53,57,58 portanto, este achado em relação ao risco 
para desenvolvimento da RI e subsequentes complicações teria 
mais importância nos homens.

A importância desta deficiência na FM também é obscu-
ra, porém existem alguns poucos estudos que apontam para tal 
déficit.59 Considerando as características anabólicas dos andró-
genos, poderíamos relacionar indiretamente a FM com estados 
de hipoandrogenismo, por conta de sintomas em comum, tais 
como fadiga, diminuição da força muscular e dores musculares. 
Porém não foi realizado nenhum teste terapêutico.

O papel do hormônio do crescimento
Existem diversos estudos que encontraram diminuição nos ní-

veis de GH (growth hormone, hormônio do crescimento) e IGF-1 
(insulin-like growth factor 1), nos pacientes fibromiálgicos60-62 
quando comparados a grupos-controle; os fatores que apontam 
para uma relação causal são os diversos sintomas em comum en-

tre a deficiência do GH e a FM, tais como fraqueza muscular, 
redução do estado geral, dores musculares difusas e alterações do 
humor.63-65 De fato, a administração de GH resultou em melhora 
no quadro fibromiálgico em alguns ensaios clínicos.66,67

Os pacientes com deficiência do GH são tradicionalmente 
descritos como pessoas com tendências para hipoglicemia e au-
mento da sensibilidade à insulina, principalmente as crianças. 
Porém, novos estudos vieram a mostrar que adultos com tal de-
ficiência são, na realidade, insulino-resistentes.68-70 Isto prova-
velmente é secundário a alterações na composição corporal dos 
pacientes, que apresentam aumento na gordura corporal.71-73

Hipotireoidismo
Recentemente surgiu a hipótese de que a FM poderia ser 

causada por uma alteração tireoidiana, por conta dos diversos 
sintomas em comum entre a FM e o hipotireoidismo; ao se 
pesquisar esta hipótese acharam-se, de fato, alterações nos hor-
mônios tireoidianos e eixo hipotálamo-hipófise-tireoide indica-
tivas de hipotireoidismo,74-76 resistência periférica por alterações 
genéticas dos receptores tireoidianos77 e associação à auto-imu-
nidade tireoidiana.78,79 Outro fato que corrobora esses achados 
são alguns ensaios clínicos que apontaram para uma melhora do 
quadro após terapia de reposição hormonal tireoidiana, porém, 
apesar de outras citações nos estudos já comentados, apenas um 
artigo80 acerca deste assunto foi encontrado.

Embora a associação do hipertireoidismo com resistência 
insulínica seja bem documentada, alguns estudos comprovam 
a associação da RI também com o hipotireoidismo, cujos pa-
cientes apresentavam hiperinsulinemia e dislipidemia,81-83 colo-
cando, assim, o hipotireoidismo e a FM como fatores de risco 
para a SM.

Déficit dopaminérgico
A dopamina é um importante neurotransmissor que modula 

diversas funções corporais, de dor, metabólicas, comportamento 
e motricidade. Foram encontradas evidências de baixos níveis de 
dopamina e seus metabólitos no líquido cefalorraquidiano84,85 
e menor atividade de sinapses dopaminérgicas através da tomo-
grafia emissora de pósitrons.86 Este déficit dopaminérgico seria 
responsável pelos diversos sintomas fibromiálgicos, como dor, 
alterações de humor e rigidez.

Hoje, existem diversas evidências de que um déficit do-
paminérgico também existe nos pacientes com síndrome 
metabólica;87,88 esta hipótese é corroborada por estudos que 
apontaram para uma grande melhora do perfil metabólico de 
pacientes tratadas com bromocriptina (um agonista dopami-
nérgico D2), sendo esta uma promessa de tratamento para o 
futuro da síndrome metabólica e diabetes.88,89

CONCLUSÃO
Esta revisão encontrou estudos que mostraram diversas 

alterações, principalmente neuroendócrinas, nos pacientes 
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fibromiálgicos que estão também presentes em pacientes com 
resistência insulínica e síndrome metabólica. Esses achados 
levantam a hipótese de que a FM e a síndrome metabólica 
possam estar associadas, porém, estudos prospectivos do tipo 
coorte ainda devem ser conduzidos para que esta associação seja 
comprovada. Endocrinologistas e reumatologistas devem atuar 
conjuntamente nesses pacientes, pesquisando e orientando-os 
quanto ao risco de doenças cardiovasculares e metabólicas.
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RESUMO DIDÁTICO
1. A fibromialgia é uma síndrome reumatológica caracterizada, principalmente, por dores difusas e fadiga.
2. A síndrome metabólica tem como descrição clássica a hipertensão arterial, dislipidemia e hiperglicemia associada a 

hiperinsulinemia, sendo um grande fator de risco para doenças cardiovasculares. 
3. Recentemente, a fibromialgia tem sido associada a síndrome metabólica e diabetes mellitus.
4. Existem diversos fatores que poderiam estar fazendo o papel de ponte entre uma síndrome e outra, sendo os principais 

a obesidade, a deficiência estrogênica e androgênica, a diminuição dos níveis serotoninérgicos e dopaminérgicos, 
a deficiência do hormônio do crescimento (growth hormone, GH) e o hipotireoidismo, todos esses ligados à 
fisiopatologia da fibromialgia e associados a uma diminuição da sensibilidade a insulina. 

5. Endocrinologistas e reumatologistas devem atuar conjuntamente nesses pacientes, pesquisando e orientando-os 
quanto ao risco de doenças cardiovasculares.
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