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Nova versió del Programa de Fibromiàlgia a 
Intel·ligència activa  

 
 

 

Un cop finalitzada la fase de proves, s’ha instal∙lat una nova versió del Programa de fibromiàlgia 
que incorpora millores en el qüestionari FIQ, que ara s’ha traduït al català. El Programa es basa 
en la Guia de fibromiàlgia publicada al 3Clics. 

Per a més informació: 
Consulta  el  document  que  s’adjunta  amb  aquesta  nota  o  clica  a  l’enllaç  següent: 
http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=GuiaPage&idGuia=313&idEsp=11 
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Fibromiàlgia 

 Sobre aquesta guia  

Autores:

Irene Berges Raso, EAP Raval Nord (Barcelona)■

Mireia Fàbregas, EAP La Marina (Barcelona).■

Aquesta guia ha estat elaborada, fonamentalment, a partir de la bibliografia següent: Fibromialgia: An Overview 

[1]; document del Grup de treball sobre fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. Fibromiàlgia i síndrome de 

fatiga crònica: recomanacions sobre el diagnòstic i tractament [2] i The American College of Rheumatology 

Preliminary Diagnostic Criteria for Fibromialgia and Measurement of Symptom Severity [3].

Versió 1.0: publicada el desembre de 2012.

Pròxima revisió: desembre 2015.

 Àmbit i objectius  

Aquesta guia, orientada a professionals de la salut, està destinada a facilitar al metge i al personal d’infermeria 

de la consulta de Medicina de Família el diagnòstic i el maneig dels pacients afectats per la fibromiàlgia. No 

tracta d’un altre tipus de desordres de la percepció central del dolor, com ara la síndrome de fatiga crònica, la 

síndrome del color irritable, el trastorn temporomaxil·lar, la sensibilitat química múltiple, la cefalea tensional i la 

migranya, la cistitis intersticial i el trastorn de dolor localitzat i miofascial.

 Concepte i definició  

La definició i la diagnosi de la fibromiàlgia són, encara avui, objecte de controvèrsia i debat, ja que es tracta 

d’una condició de dolor crònic basada en l’exclusió de qualsevol altra causa que el pogués explicar. Per això, es 

tendeix a classificar-la entre els anomenats trastorns funcionals de dolor central, a causa de la seva patogènia i 

de l’absència de tests específics de laboratori o troballes en les proves d’imatge que el confirmin. Per a la 

diagnosi, només serveix l’anamnesi i una sensibilitat a la palpació de teixits tous en diversos punts corporals [4].

Segons els criteris clàssics del 1990 de l’ACR: [5-7]

Dolor generalitzat present durant, com a mínim, tres mesos (entenent com a tal dolor al costat dret i 

esquerre del cos i per damunt i per sota de la cintura). A més, hi ha d’haver dolor a l’esquelet axial.

■

Dolor en 11 dels 18 punts sensibles a la palpació digital (aquests punts sempre són bilaterals): ■

Occipital. A les insercions del múscul suboccipital.■

Cervical inferior. A les porcions anteriors dels espais interapofisials transversos de C5-C7.■

Trapezi. Punt mitjà de les vores superiors.■
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Supraespinós: en el naixement del múscul per damunt de l’espina de l’escàpula, proper a la vora 

interna.

■

Segona costella. Lateral a la segona articulació costocondral.■

Epicòndils: 2 cm distal a epicòndils.■

Glutis: quadrant superior extern de les natges.■

Trocànters: posterior als trocànters majors.■

Genolls: a la bossa grassa medial, situada proximalment a la interlínia.■

 

 Epidemiologia  

La prevalença de la fibromiàlgia depèn dels qüestionaris utilitzats per al cribratge.■

S’estima una prevalença en la població espanyola més gran de 20 anys del 2,37 %, amb un predomini clar 

en dones (del 4,2 % davant del 0,2 % en homes; proporció entre dones i homes de 21:1). Es calcula un pic 

màxim de prevalença en la cinquena dècada de vida. No es va fer servir cap qüestionari validat [8].

■

A França, de l’1,6 %. Es va utilitzar el qüestionari LFESQ [9].■

 Etiologia  

Té un fort component familiar. El risc dels familiars de primer grau és vuit vegades més gran. Estudis recents 

han identificat diversos polimorfismes genètics de gens que codifiquen receptors de monoamines i altres 

neuromoduladors [1,10].

A més, es postula la influència d’una sèrie de factors mediambientals que poden actuar com a desencadenants 

en un 5-10 % dels individus que els pateixen:

Infeccions víriques com parvovirus, Epstein-Barr, malaltia de Lyme, febre Q.■

Traumatismes físics, malaltia aguda, cirurgia, accidents de trànsit.■
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Estrès psicològic, traumes emocionals, abús sexual, emocional o físic. Certes situacions de catàstrofe com 

guerres.

■

Alteracions hormonals com ara hipotiroïdisme.■

Tanmateix, es creu que els mecanismes responsables de l’expressió persistent dels símptomes i desordres 

relacionats amb la fibromiàlgia són complexos i multifactorials.

 Fisiopatologia  

En la patogènia d’aquesta malaltia encara hi ha moltes incògnites; de tota manera, es creu que es produeix una 

alteració en els mecanismes de processament del dolor i informació sensorial a nivell del sistema nerviós central 

(SNC) [1]. Diversos estudis demostren el següent:

Respecte als neurotransmissors: disminució de l’activitat serotoninèrgica i noradrenèrgica. S’ha objectivat 

que pacients amb fibromiàlgia tenen nivells disminuïts de serotonina, dels seus precursors i de metabòlits, i 

un augment dels nivells de glutamat en el líquid cefaloraquidi (LCR). S’ha observat un fenomen anomenat 

wind-up (que designa el fenomen de sumació temporal), pel qual, després d’un estímul inicial dolorós, els 

estímuls següents d’intensitat similar són percebuts com a més intensos. Experiments en models animals 

han demostrat que aquest fenomen està relacionat amb una hiperactivitat de la substància P en l’LCR.

■

D’altra banda, diversos estudis funcionals de neuroimatge han demostrat alteracions (zones d’hiperperfusió 

i hipoperfusió respecte al grup control) en el flux de diverses zones del SNC per mitjà de SPECT [11]. A 

més, per mitjà de ressonància magnètica (RM) funcional, s’han objectivat regions amb una activitat 

augmentada [12].

■

També s’ha objectivat un funcionament anormal de l’eix hipotàlem-hipòfisi-adrenal, amb un excés de 

secreció de cortisol [10].

■

Cal destacar la importància del paper de factors psicològics i comportamentals en l’expressió dels 

símptomes. Les malalties psiquiàtriques que s’hi associen més sovint són la depressió i l’ansietat [1].

■

 Clínica  

Símptomes 

La fibromiàlgia es caracteritza per:

Dolor generalitzat, de més de tres mesos d’evolució.■

Fatiga (de predomini vespertí).■

Parestèsies (sobretot en braços i cames, bilaterals).■

Mal descans nocturn i alteracions del son.■

Alteracions cognitives (dèficit d’atenció, disminució de l’agilitat mental i de la memòria a curt termini).■

Alteracions de l’estat d’ànim (depressió o ansietat en un 30-50 % dels pacients en diagnosi).■

Cefalees (incloent-hi les de tipus tensional i migranyós, presents en un 50 % dels pacients).■

Símptomes de classificació difícil, com ara: ■

Dolor abdominal inespecífic.■

Dolor de caixa toràcica.■

Símptomes de freqüència i urgència miccional.■
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Dolor pelvià.■

Síndrome de còlon irritable.■

Sequedat ocular.■

Palpitacions.■

Hipersensibilitat química múltiple i símptomes «al·lèrgics».■

Dispnea.■

Vulvodínia.■

Dismenorrea.■

Disfunció sexual.■

Fluctuacions de pes.■

Sudoració nocturna.■

Disfàgia.■

Disgèusia.■

Intolerància a l’ortostatisme.■

Signes 

L’única troballa reproduïble en l’examen físic que s’observa és la sensibilitat en determinades localitzacions 
específiques del cos (vegeu l’apartat Concepte i definició). 

■

La palpació digital s’ha de dur a terme amb una força aproximada de 4 kg/cm2; és a dir, fins que quedi 

blanc el llit unguial de l’examinador [4].

■

A fi que el punt sensible es consideri positiu, el pacient ha de referir dolor a la palpació (no sols sensibilitat 

o molèstia) [13].

■

 Diagnosi i diagnosi diferencial  

[1,4,7,14]

Diagnosi 

No hi ha cap paràmetre de laboratori ni prova d’imatge diagnòstica de la fibromiàlgia (per la qual cosa tots els 

resultats de les proves complementàries estaran dins de la normalitat). Per a la valoració del pacient amb 

símptomes compatibles, caldrà fer les actuacions següents:

Anamnesi completa, incloent-hi antecedents personals i familiars, i exploració física completa amb la 

palpació dels punts dolorosos específics. Es descartarà malaltia inflamatòria muscular o osteoarticular 

(artrosi, tendinitis, meniscopatia...) [13]. 

■

Analítica sanguínia amb hemograma, bioquímica amb funció renal i hepàtica, creatinafosfocinasa (CPK), 

hormones tiroides, reactants de fase aguda (D). 

■

La resta de proves se sol·licitaran en funció dels símptomes que refereixi el pacient per a la realització de la 

diagnosi diferencial amb altres entitats. No s’ha demostrat la utilitat de sol·licitar serologies de virus com Epstein-

Barr o nivells de vitamina D a la sang (D) [13].

Page 4 of 113clics - Fibromiàlgia

19/03/2014http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=PrintGuiaPage&idGuia=313&codiG...



La diagnosi de tota malaltia crònica funcional es duu a terme després de l’exclusió de malaltia orgànica 

sistèmica [14].

El 2010, Wolfe, Goldenberg i Clauw van publicar una revisió dels criteris diagnòstics d’uns 1990 pacients, en 

forma d’uns criteris diagnòstics preliminars per a la fibromiàlgia, que també possibiliten el mesurament de la 

gravetat dels símptomes i permeten millorar el control del seguiment dels pacients. A la data de la realització 

d’aquest text, és pendent la seva validació per a la població general. La novetat és que posen èmfasi en la 

clínica de tipus fatiga, símptomes cognitius, mal descans nocturn i atorguen una puntuació de 0 a 3 a cada un 

dels símptomes, a més de donar un punt per cada zona específica de dolor que refereixi el pacient (sense haver 

d’explorar-lo en cada un dels punts sensibles) [3,13].

Diagnosi diferencial 

La diagnosi de tota malaltia crònica funcional es duu a terme després de l’exclusió de malaltia orgànica 

sistèmica [14].

Hem d’excloure altres causes de dolor generalitzat:

Malalties sistèmiques i reumatològiques. La diagnosi de fibromiàlgia no exclou l’associació amb altres 

malalties sistèmiques o reumatològiques, com ara polimiàlgia reumàtica, artritis reumatoide, lupus, 

síndrome de Sjögren o espondilitis anquilosant. Tanmateix, aquestes entitats tenen, a més, altres signes i 

símptomes més específics (importància d’una anamnesi correcta i una exploració física completa) i 

marcadors de laboratori. 

■

Hi ha malalties endocrines, com l’hipotiroïdisme, que poden cursar amb miàlgies i astènia 

inexplicades.

■

Una hepatitis sense icterícia també pot cursar amb astènia i miàlgies.■

Trastorns neurològics, psiquiàtrics i desordres del son: ■

En pacients amb parestèsies cal considerar una neuropatia perifèrica o síndromes d’atrapament 

(com la síndrome del túnel carpià), i malalties com l’esclerosi múltiple i la miastènia greu. No cal 

sol·licitar per protocol a tots els pacients amb fibromiàlgia un electromiograma o un test d’avaluació 

de la velocitat de conducció nerviosa, només a aquelles en què s’hagi de fer una diagnosi 

diferencial.

■

Si presenten desordres del son, amb tendència a la somnolència, cal tenir en compte la síndrome 

d’apnea-hipopnea. Per dur a terme una estimació subjectiva de la somnolència en situacions 

comunes del dia a dia, es pot utilitzar l’escala Epworth, que es fa servir com un test de screening. 

Amb puntuacions per damunt de 16, s’han de sol·licitar proves complementàries com una 

polisomnografia.

■

Si refereix dèficit d’atenció, problemes de memòria a curt termini: realització de tests 

neuropsicològics (com ara Mini-mental), per descartar demència.

■

 Valoració de depressió [9] o ansietat [15] segons criteris CIE-10 o DSM IV-R, si presenta clínica 

compatible (per a diagnosi diferencial o per afirmar la coexistència de totes dues entitats). 

■

Altre tipus de desordres de la percepció central del dolor: síndrome de fatiga crònica, síndrome de còlon 
irritable, trastorn temporomaxil·lar, sensibilitat química múltiple, cefalea tensional i migranya, cistitis 

intersticial i trastorn de dolor localitzat i miofascial. Tot sovint, el pacient refereix símptomes que solapen 

aquestes entitats l’una amb l’altra, per la qual cosa la diagnosi suposa tot un repte. Per això, es poden fer 

un seguit de preguntes orientatives: [13-14][2]

■
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Síndrome de fatiga crònica Astènia inexplicada o persistent durant sis mesos o més?

Síndrome de còlon irritable Molèsties abdominals, dolor, restrenyiment o diarrea durant tres mesos o més al llarg de l’any passat?

Trastorn temporomaxil·lar Dolor facial/maxil·lar o limitació en l’obertura maxil·lar durant els sis últims mesos?

Sensibilitat química múltiple Simptomatologia en múltiples òrgans i sistemes després de l’exposició a substàncies químiques 

múltiples i sense relació entre elles?

Cefalea tensional i migranya Cefalees recurrents (cinc o més per a migranya; deu o més per al tipus tensional), de durada 

aproximada de trenta minuts durant els últims sis mesos?

Cistitis intersticial Dolor vesical, urgència miccional i pol·laciúria de més de nou mesos d’evolució?

Trastorn del dolor localitzat i 

miofascial

Dolor muscular localitzat durant tres mesos o més? Existència d’un punt gallet?

 Tractament  

Tot i que en els últims anys ha augmentat el grau de coneixement sobre la malaltia, avui dia no té cura. Per tant, 

el tractament és simptomàtic i s’adreça a alleujar les manifestacions clíniques. Actualment, no hi ha cap 
fàrmac aprovat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ni per l’Agència Europea 
de Medicaments amb la indicació específica de la fibromiàlgia [2].

Per fer aquesta guia s’han revisat les guies per al maneig de la fibromiàlgia de l’American Pain Society (APS), 

l’European League Against Rheumatism (EULAR) i l’Association of the Scientific Medical Societies in Germany 

(AWMF), en les quals s’objectiven algunes discrepàncies entre les recomanacions que s’hi fan. Aquest fet es 

deu a diferents criteris metodològics per atorgar nivells d’evidència i als diversos tipus d’estudis en què es 

basen. A més, s’objectiven conflictes d’interès amb empreses farmacèutiques, sobretot a les guies de l’APS i 

l’EULAR [16-19].

Per tot plegat, tot seguit ens basem en les recomanacions fetes el 2011 per l’Agència d’Informació, Avaluació i 

Qualitat en Salut de la Generalitat de Catalunya per atorgar nivells d’evidència de benefici en el tractament 

farmacològic [2].

Teràpies farmacològiques 

Graus de recomanació basats en SIGN [20].

 

 Principi actiu Efectes desitjats Efectes secundaris Precaucions

A (forta 

evidència de 

benefici)

 

Amitriptilina (25-50 

mg/nit)

 

Redueix el dolor en el 6-

70 % dels pacients 

(mediana 29 % [9]) i 

millora el son

Només ha demostrat 

beneficis a curt termini 

(6-8 setmanes) [9,21] 

 

Sequedat bucal, 

restrenyiment, retenció de 

líquids, augment de pes, 

somnolència i dificultat de 

concentració

Possible cardiotoxicitat 

en ancians

Diabetis, HTA, 

cardiopatia i trastorns de 

la conducció AV, 

epilèpsia, primer 

trimestre de l’embaràs, 

hepatopatia, disfunció 

tiroide, psicosi, 

glaucoma, retenció 
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urinària, hiperplàsia de 

pròstata

 

 Ciclobenzaprina (dosi 

màxima 40 mg)

 

Millora el son i redueix 

mínimament el dolor al 

cap de quatre setmanes 

de tractament [22]

Sequedat de boca, gust 

metàl·lic, restrenyiment, 

retenció urinària, visió 

borrosa, trastorns de 

l’acomodació, palpitacions, 

hipotensió postural

 

Esperar unes setmanes 

fins a observar efecte 

clínic

Diabetis, ICC, epilèpsia, 

hepatopatia, disfunció 

tiroide, psicosi, 

glaucoma, retenció 

urinària

Evitar-ne la interrupció 

brusca, conduir i manejar 

maquinària

 Duloxetina (60 

mg/dia)

 

Redueix el dolor en més 

d’un 30 % i millora el 

funcionament global al 

cap de tres i sis mesos 

amb 60-120 mg/dia [23-

24]

 

Nàusees, cefalea i sequedat 

bucal, sobretot durant els 

primers tres mesos de 

tractament

 

Evitar-ne la supressió 

brusca

Monitoratge d’idees i 

comportaments suïcides, 

mania i convulsions. 

Pressió intraocular 

elevada, HTA i 

cardiopatia

 Pregabalina (300-600 

mg/dia)

 

Redueix el dolor, millora 

el son i la percepció de 

qualitat de vida del 

pacient, però no l’ànim 

depressiu, l’ansietat o la 

fatiga, segons una 

metaanàlisi, amb una 

mitjana d’onze 

setmanes de tractament 

[25]

 

Mareig, somnolència, 

augment de gana i pes, 

eufòria, confusió, irritabilitat, 

alteració de la libido, 

restrenyiment, nàusees, 

vòmits, visió borrosa, diplopia, 

vertigen, flatulència, astènia, 

sequedat de boca, atàxia, 

trastorns de l’atenció i 

memòria, parestèsies, 

elevació de les transaminases

 

Pot requerir ajustament 

de medicació 

hipoglucemiant en 

diabètics

Precaució en pacients 

amb antecedent d’abús 

de substàncies

B (evidència 

moderada)

Tramadol (200-300 

mg/dia), associat o 

no amb paracetamol 

(dosi mitjana de 

151/1.238 mg/dia, 

respectivament)

 

Major evidència de 

benefici amb tramadol 

associat amb 

paracetamol: reducció 

de més d’un 30 % del 

dolor en un 42 % dels 

pacients (estudis amb 

validesa limitada o amb 

13 anys d’antiguitat) [26-

27]

Mareig, vertigen, sudoració, 

hipotensió postural, nàusees, 

vòmits, sequedat de la boca, 

astènia, restrenyiment

Pot augmentar l’INR si 

s’utilitza juntament amb 

anticoagulants orals

Precaució en pacients 

amb antecedent d’abús 

de substàncies

C (lleu evidència 

de benefici)

Gabapentina 1.200 

mg/dia

Reducció del dolor en 

més d’un 30 % en un 51 

Somnolència, cansament, 

mareig, augment de pes, 

Ajustar la dosi en 

insuficiència renal
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 % dels pacients al cap 

de dotze setmanes. No 

hi ha evidències de 

millora en símptomes 

depressius o en el dolor 

a la palpació de punts 

dolorosos [28-29]

atàxia, cefalea, nàusees, 

diplopia, vasodilatació, 

edema, erupció, leucopènia

I (evidència 

insuficient, de 

mala qualitat o 

contradictòria)

Opioides (excepte tramadol)

AINE

Corticosteroides

Benzodiazepines i hipnòtics no benzodiazepínics

Melatonina

Lidocaïna injectable

Ketamina

Ozonoteràpia

Com a norma general, cal començar amb dosis petites i anar augmentant-les progressivament. La dosi màxima 

ha d’estar limitada pels efectes secundaris que es puguin produir. En retirar el fàrmac, cal reduir-ne 

progressivament la dosi.

Les benzodiazepines no produeixen millora del dolor, i només estarien indicades en pacients amb marcats 

símptomes d’ansietat concomitant.

[2,19,28,30-36]

Teràpies no farmacològiques 

[1-2]

A (forta evidència)
Teràpia cognitiva conductual: produeix control del dolor i malestar físic■

Educació sanitària del pacient■

Teràpia multidisciplinària per al maneig del dolor, la qualitat de vida i la capacitat física■

B (moderada)
Exercici cardiovascular i entrenament de força (fitness). Ha de ser supervisat inicialment i 

realitzat amb precaució, ja que el fet de dur a terme un sobreesforç excessiu pot empitjorar 

l’evolució de la fibromiàlgia

■

Exercici físic en piscina d’aigua calenta. D’intensitat moderada. No hi ha estudis que 

demostrin que el benefici de l’aigua calenta sigui superior al de l’aigua no calenta

■

Hipnoteràpia■

Biofeedback■

Balneoteràpia■

C (lleu)
Acupuntura■

Massatge quiropràctic■

Electroteràpia■

Ultrasons■

Qi gong■

Reiki■

Page 8 of 113clics - Fibromiàlgia

19/03/2014http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=PrintGuiaPage&idGuia=313&codiG...



I (evidència insuficient, de 

mala qualitat o contradictòria)
Injeccions en punts sensibles o gallet■

Exercicis de flexibilitat■

 

 Pronòstic 

[33]

La majoria dels pacients continuaran presentant dolor crònic i fatiga. Després d’un seguiment de catorze anys, 

es van observar lleus canvis en la simptomatologia referida. Tanmateix, els dos terços dels pacients descrits a 

l’estudi continuaven treballant a temps complet i la fibromiàlgia només intervenia amb un impacte limitat en les 

seves vides.

Els pacients tractats per metges de família van presentar un pronòstic molt millor que aquells controlats en 

hospitals de nivell terciari. (Probablement perquè a l’hospital es controlaven aquells amb més simptomatologia i 

complexitat.) Aproximadament un 10-30 % tenen incapacitat laboral, amb una major incidència que en altres 

grups de pacients amb dolor crònic.
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