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12 DE MAIG, DIA MUNDIAL D’AQUESTA MALALTIA DEL DOLOR

Saber conviure amb la fibromiàlgia

T
ot i que encara és poc 
coneguda i de molt di-
fícil diagnòstic, té una 
gran incidència entre la 
població femenina. Els 

metges la classifiquen com una 
patologia reumàtica crònica. El 
dolor és el seu símptoma princi-
pal, ja sigui disseminat en dife-
rents zones del cos o davant un 
mínim contacte o pressió. A més 
del dolor persistent, provoca fati-
ga extrema i rigidesa muscular, 
així com mal de cap, dificultat per 
dormir, problemes de memòria... 
Cada persona la pateix d’una for-
ma diferent. És una malaltia que 
fa que el 20% dels afectats, sobre-
tot dones, es vegin incapacitats 
per anar a treballar.  

La Sociedad Española de Neuro-
logía estima que entre un 2 i un 
3% de la població pot patir fibro-
miàlgia. A més a més, el 90% dels 
pacients amb símptomes encara 
no estan diagnosticats. “Es tracta 
d’una malaltia crònica reumàtica 
que afecta el sistema músculo-es-
quelètic i que es caracteritza per 
tenir múltiples zones adolorides”, 
descriu el doctor Miquel Utset, di-
rector mèdic de la clínica Cemu, 
que els darrers anys s’ha especia-
litzat en teràpies contra el dolor.  

 
DIFICULTATS PER FER VIDA NORMAL 
Saber conviure amb la malaltia i 
trobar tractaments que puguin re-
duir el dolor, quan apareix, és la 
millor opció que poden seguir els 
malalts. Expressions com “Em fa 
mal tot i estic molt cansada”, 
“Sembla que m’hagin donat una 
pallissa”, “És com si hagués estat 
treballant tota la nit” són habitu-
als en aquestes pacients. Unes 
queixes que ha escoltat més d’una 
vegada el doctor Miquel Utset a la 
seva consulta. “Això explica clara-
ment la problemàtica que supor-
ten”, indica. “És una malaltia cru-
el, com totes. Però el problema 
més greu és que invalida”, reco-
neix el doctor.  

Una de les grans preocupacions 
dels investigadors és trobar l’ori-
gen d’aquest trastorn per aconse-
guir el seu antídot o la forma de 
prevenir-lo. Les possibles causes 
apunten cap a infeccions bacteri-
anes o víriques, processos tòxico-
alimentaris per intolerància o sen-
sibilitat alimentària o potser tam-
bé un problema neurològic.  

El doctor José Rodríguez, al seu 
llibre “Manual de la fibromialgia. 
Nuevas aportaciones”, atribueix 
aquest quadre de dolor muscular 
de per vida a la intolerància a la 
lactosa o les infeccions virals.  

“La majoria d’estudis recents 
apunten que hi ha una disfunció 
del processament del senyal del 
dolor al sistema nerviós central. 
És com si s’amplifiqués qualsevol 
estímul al cervell”, comenta el 
doctor José María Gómez, des de 
la Sociedad Española de Neurolo-
gia. “També pot estar agreujada 

La fibromiàlgia es caracteritza per dolor a diferents zones del cos. És freqüent al coll o l’esquena. ARXIU

Si vols saber-ne més... 

Quan una persona és diagnosticada finalment de fibromiàl-
gia li vénen molts dubtes i preocupacions per saber què fer 
davant d’aquesta malaltia tan invalidant, com afectarà la 

seva vida o els familiars del seu entorn, les causes o els tractaments 
que pot seguir. Els malalts i persones del seu entorn acostumen a 
trobar un gran suport a entitats i col·lectius on poden parlar ober-
tament i plantejar els seus dubtes, que en són molts. Amb la fina-
litat de donar resposta a tots els interrogants sobre la malaltia i 
ajudar les persones que la pateixen va néixer l’Associació Catalana 
d’Afectats de Fibromiàlgia (ACAF), la primera agrupació formada 
per malalts de fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica, sensibili-
tat química múltiple i altres processos de sensibilització central. 
L’associació disposa d’una àmplia xarxa de serveis territorials col·la-
boradors a totes les comarques catalanes. Al Vallès Occidental, els 
municipis que hi donen suport són Castellar del Vallès, Sant Cu-
gat, Sabadell i Terrassa (la seu de l’entitat, segons indica el web, es 
troba a l’Hospital del Consorci Sanitari de Terrassa). Trobareu més 
informació al lloc web de l’associació: www.fibromialgia-cat.org. 
També podeu consultar l’apartat de la malaltia al portal de salut 
de la Generalitat www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut.

“L’ozó és el millor aliat 
contra el dolor crònic. 
Proporciona al pacient 
una millor oxigenació 
dels teixits i actua com    
a analgèsic i 
antiinflamatori”, indica 
el doctor Miquel Utset. 

 
lar els símptomes amb diferents 
mètodes, com els medicaments 
per disminuir el dolor, i millorar 
el son o la rehabilitació amb exer-
cicis suaus per millorar i enfortir 
la musculatura. 
 Un dels mètodes que estan fent 
bones aportacions en el tracta-
ment de la fibromiàlgia és l’ozo-
noteràpia. “Basant-me en la meva 
experiència en els últims anys és 
una de les teràpies amb les quals 
hem observat millors resultats”, 
descriu el doctor Miquel Utset, de 
la clínica Cemu. L’ozó és el millor 
aliat contra el dolor crònic perquè 
proporciona als pacients millor 
oxigenació dels teixits i actua com 
a analgèsic i antiinflamatori, afe-
geix. “En tenir un alt poder revita-
litzant, regenerador i immunomo-
dulador es pot aplicar, amb ex-
cel·lents resultats, en malalties sis-
tèmiques com la fibromiàlgia, as-
tènia crònica, artritis reumatoide, 
artrosi i altres processos reumato-
lògics”, recorda el doctor Utset. 

“La meva experiència personal 
em demostra que si està ben indi-
cada és una teràpia molt eficaç. 
En mancar pràcticament d’efec-
tes secundaris és una tècnica molt 
segura i a més està indicada en 
camps molt diversos. Per tant es 
tracta d’ una tècnica cada vegada 
més implantada pel seu alt rendi-
ment”, afirma el doctor Utset. 

Teresa Romero
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per estrès físic o mental, trauma-
tismes físics, exposició excessiva 
a humitat o fred, un descans noc-
turn deficient o patir una altra 
malaltia reumàtica”, segons apun-
ta el doctor Utset, de Cemu.  

“També s’han demostrat altera-
cions dels músculs amb nivells 
d’oxigenació disminuïts. En al-
guns casos poden manifestar-se 
els símptomes després d’una ma-
laltia infecciosa, un tractament de 
quimioteràpia, un accident, una 
separació matrimonial, divorci, 
problemes amb els fills, etcètera”, 
afegeix el director de Cemu. 

 
COM ABORDAR EL DOLOR 
El tractament de la fibromiàlgia 
ha d’abordar-se de forma indivi-
dualitzada perquè els pacients no 
experimenten la malaltia de la 
mateixa forma. Tot i que no hi ha 
curació, sí que es poden contro- 


