
urant anys ha estat 
una malaltia silenci-
ada, incòmoda i poc 
acceptada a la socie-
tat. Diuen que és una 

epidèmia de l’era moderna, per-
què abans no existia i sempre ha 
generat una percepció negativa. 
La fibromiàlgia és una patologia 
de dolor crònic generalitzat a tot 
el cos que afecta especialment les 
dones i pot repercutir significati-
vament en la seva qualitat de vida. 
Es caracteritza per molèsties a la 
musculatura, cansament intens i 
sensibilitat dolorosa exagerada al 
contacte. A diferència d’altres ma-
lalties reumàtiques, com l’artrosi, 
no presenta deformitat ni signes 
d’inflamació a les zones afectades 
del cos. Per això és més difícil el 
seu diagnòstic mèdic.  

“Per què a mi?”, “tinc realment 
fibromiàlgia?”, “té curació”? Són 
preguntes que vénen a la ment de 
molts pacients quan reben la con-
firmació del seu especialista d’es-
tar afectats per aquesta síndrome 
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crònica. L’impacte de la malaltia, 
reconeguda per l’Organització 
Mundial de la Salut l’any 1992, va 
contribuir a fixar al calendari el 
Dia Internacional de la Fibromiàl-
gia i la Síndrome de Fatiga Cròni-
ca. Cada 12 de maig es comme-
mora aquesta jornada de reflexió, 
coincidint amb el naixement de la 
infermera Florence Nightingale, 
que va patir aquesta malaltia. 

A banda del dolor generalitzat i de 
la fatiga, que poden variar en in-
tensitat, la persona afectada pateix 
trastorns del son, de l’estat d’ànim 
(depressió, tristesa, ansietat), mal 
de cap, molèsties digestives, rigi-
desa de les articulacions, formi-
gueig a mans i peus i falta de con-
centració. Un quadre de símpto-
mes que poden aguditzar-se amb 

factors com esforços físics, canvis 
climàtics, ansietat i estats pre-
menstruals o menopàusics.  

L’especialista, habitualment el 
reumatòleg, explorarà el pacient 
amb la pressió dels punts doloro-
sos i proves d’imatge per descar-
tar altres processos. El neuròleg 
també compleix un paper impor-
tant en el diagnòstic perquè els 
darrers anys s’han detectat canvis 
funcionals en el sistema nerviós 
central del pacient.  

Què desencadena una fibromi-
àlgia? Actualment, les causes no 
són del tot clares. Però, segons els 
experts, pot manifestar-se per una 
predisposició genètica o per deter-
minades circumstàncies o vivèn-
cies negatives o traumàtiques (un 
accident, una separació, proble-
mes amb els fills) així com una 
malaltia infecciosa o un tracta-

ment de quimioteràpia. “El que sí 
que està clar és que els pacients 
passen més dies al llit, tenen una 
pitjor funció de les seves capaci-
tats físiques, perden més dies de 
treball i el seu estat repercuteix 
també en la convivència familiar”, 
indiquen des de l’Associació Cata-
lana d’Afectats de Fibromiàlgia, 
amb delegació a Terrassa. 

Actualment no hi ha uns fàr-
macs que puguin curar la malal-
tia, d’aquí que l’objectiu del Dia 
Internacional sigui incidir en la ne-
cessitat d’investigar els factors de 
predisposició.  El tractament ha-
bitual es basa en analgèsics, anti-
depressius i relaxants musculars 
així com tractaments per ajudar a 
dormir. En molts casos intervenen 
diferents especialistes i resulta fo-
namental el suport d’un psicòleg 
per gestionar millor la malaltia. //
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bordar les patologi-
es del dolor amb les 
noves tècniques de 
la medicina alterna-
tiva, que permeten 

reduir el consum de fàrmacs i mi-
llorar la qualitat de vida dels paci-
ents, és un dels objectius princi-
pals del Centre Mèdic Utset (Ce-
mu). El tractament del dolor és, 
per tant, una de les grans especi-
alitats d’aquesta clínica i en el cas 
de la fibromiàlgia hi té molt a dir. 
“El tractament de la fibromiàlgia 
pot basar-se en diferents mètodes, 
com els medicaments per dismi-
nuir el dolor i millorar el descans 
nocturn i el son o la rehabilitació 
amb exercicis per estirar els mús-
culs”, descriu el doctor Miquel Ut-
set, director mèdic de Cemu. “Pe-
rò, basant-me en la meva experi-
ència en els últims anys, un dels 
tractaments amb els quals hem 
observat millors resultats ha estat 
l’ozonoteràpia”, constata. 

Tot i que no existeix una causa 
única determinant per a l’aparició 
de la fibromiàlgia el doctor Utset 
recorda que hi influeixen diferents 
factors. “Encara no es coneix la 
seva etiologia però es pensa que 
pot estar causada per infeccions 
bacterianes o víriques. També pot 
estar agreujada per estrès físic o 
mental, traumatismes físics, expo-
sició excessiva a humitat o fred, te-
nir trastorns del son o patir una al-
tra malaltia reumàtica”, descriu.  

La fibromiàlgia es caracteritza 
per provocar en l’afectat múltiples 
zones adolorides; per la presència 
d’intensos punts de dolor al coll, 
l’esquena, braços i cames. “En la 
immensa majoria de casos que 
se’ns han presentat veiem que 
aquests trastorns impedeixen a la 
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pacient el desenvolupament nor-
mal de l’activitat professional, so-
cial o familiar”, indica el doctor Ut-
set. Expressions com “em fa mal 
tot i estic molt cansada” o “sembla 
que m’hagin donat una pallissa” 
són habituals en aquests pacients, 
segons aquest especialista, “el que 
explica clarament la problemàti-
ca que suporten”, diu. 

Una de les manifestacions físiques 
més comunes en aquests paci-
ents, segons han observat els in-
vestigadors en estudis clínics, és 
que presenten alteracions dels 
músculs amb nivells d’oxigenació 
baixos. Precisament l’ozonoterà-
pia està indicada en totes aquelles 
malalties que es presenten per un 
dèficit d’oxigenació, com ara la fi-
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bromiàlgia i “en totes les vessants 
de l’arteriosclerosi com poden ser 
l’angina de pit o l’infart agut de 
miocardi”, cita el doctor. 

En tenir un alt poder revitalit-
zant i regenerador, aquesta terà-
pia de la medicina alternativa “es 
pot aplicar, amb excel·lents resul-
tats, en malalties sistèmiques com 
la fibromiàlgia, l’astènia crònica, 
l’artritis reumatoide, l’artrosi i al-
tres processos reumatològics”, afe-
geix aquest metge especialista del 
dolor i director de Cemu.  

“La meva experiència personal 
em demostra que si està ben indi-
cada és una teràpia molt eficaç. En 
mancar pràcticament d’efectes se-
cundaris és una tècnica molt se-
gura i cada vegada està més im-
plantada pel seu alt rendiment”, 
assegura el doctor Utset. //


