
 

 

 

 
Resumo

Objetivo: Investigar se a presença de história de trauma na infância está associada com perda de funcionalidade em mulheres

adultas com fibromialgia (FM). Um segundo objetivo foi avaliar a presença de diferenças entre mulheres adultas deprimidas e não

deprimidas com FM utilizando um modelo de regressão para funcionalidade. Métodos: Um total de 114 mulheres adultas com FM

de acordo com os critérios diagnósticos do American College of Rheumatology responderam o Childhood Trauma Questionnaire e

o Questionário de Impacto da Fibromialgia. Todos os indivíduos foram entrevistados por psiquiatras treinados e avaliados para

depressão utilizando o Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) - versão brasileira 5.0.0. Modelos de correlação e

regressão foram utilizados para investigar associações entre trauma na infância e perda de funcionalidade em pacientes com FM.

A amostra foi estratificada pela presença e ausência de depressão clínica. Resultados: Em geral, o trauma na infância esteve

associado com perda de funcionalidade em mulheres adultas com FM. Quando estratificadas por depressão, o modelo de

regressão aumentou significativamente a associação em pacientes não deprimidos, mesmo após ajuste para idade e uso de

medicação psicotrópica. Conclusões: Trauma na infância esteve associado de forma clinicamente importante à perda de

funcionalidade em mulheres adultas com FM. As associações foram mais pronunciadas nos indivíduos sem depressão comórbida.
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Fibromialgia, sobreviventes adultos de maus-tratos infantis, depressão, atividades cotidianas. 
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