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SÍNDROMA DE FADIGA CRÓNICA
(CFS): APRENDER, EDUCAR  E AGIR
Clara Oliveira*

Resumo
Este artigo apresenta possíveis estratégias

reabilitadoras de doentes com Síndroma de
fadiga crónica (CFS). Trata-se de um artigo
interdisciplinar, preocupado também em for-
necer informação, tentando focalizar-se na di-
mensão salutogénica que qualquer doença
pode, apesar de tudo, possuir.

 Defende-se que o acompanhamento des-
tes doentes (como de outros crónicos) implica
uma aprendizagem prévia em contacto direc-
to com cada um deles, dado não haver acordo
nem quanto à sintomatologia nem às causas
específicas de esta doença.

Palavras-chave: CFS; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Este artigo pretende propor modos de inter-
venção, ao nível da saúde comunitária, com doen-
tes diagnosticados com Síndroma de Fadiga Cróni-
ca (CFS).

Trata-se de um texto forjado na interdiscipli-
naridade formativa da autora, portadora de CFS,
e que a aborda de um ponto de vista do papel
educativo que os profissionais de saúde podem
desempenhar face aos doentes crónicos, desig-
nadamente pessoas com CFS.

Alguns pressupostos subjazem ao artigo, e
ainda que não possam aqui ser desenvolvidos,
são de seguida enunciados. Assim, os pressupos-
tos epistemológicos nos quais ele assenta,
alicerçam-se no Movimento da Auto-organiza-
ção (Oliveira, 1999) e nas perspectivas do soció-
logo da saúde Aaron Antonovsky (1991).

A dimensão educativa aqui invocada refere-
-se às dimensões formal, não formal e informal,
e à promoção de autonomia e desenvolvimento
de todas as capacidades humanas que essas ver-
tentes permitem.

Notará o leitor que o texto se centra sobre-
tudo na dimensão educativa em saúde comuni-
tária, e não tanto na dimensão promotora implí-
cita na saúde dirigida às comunidades. Colocan-
do-nos para além do debate terminológico sobre
estes conceitos (ainda que considerando ser im-
portante não o ignorar: cfr. Tones e Tilford,
2001), focalizamo-nos na dimensão educativa
por acreditarmos que ela se dirige mais directa-
mente à vertente reabilitadora do bem-estar in-
dividual (sem nos esquecermos que nenhum ser
humano é uma mónada leibniziana), enquanto
a dimensão promotora da saúde parece estar es-
pecialmente vocacionada para uma prevenção
de doenças em grupos ou comunidades.

A estrutura do artigo é a que se segue: histo-
rial de diagnóstico do Síndroma de Fadiga Cró-* Universidade do Minho.
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nica (CFS – Chronic Fatigue Syndrome); carac-
terísticas da doença; dimensão crónica da doen-
ça; a inexistência de um tratamento específico
para a doença; passos para uma abordagem edu-
cativa auto-organizativa de doentes com CFS
(aceitação, prevenção pessoal do agravamento
da doença; compreensão autobiográfica, capaci-
dade de manejamento das suas vidas, constru-
ção de sentido).

1. A educação de pessoas com doenças cró-
nicas centra-se usualmente numa dimensão de
manutenção, mas poderia focalizar-se sobretu-
do numa dimensão reabilitadora. Não se trata,
porém, nestes casos, de recuperação da saúde
específica ligada à ausência de uma doença bio-
química diagnosticada (dado o seu carácter cró-
nico), mas antes da recuperação do equilíbrio,
do bem-estar, apesar da doença bioquímica. Para
que isso ocorra, as pessoas têm que aprender a
conhecer-se; todos os técnicos da área da saúde
possuem um papel educativo de ajuda nesse
sentido, mas as pessoas diagnosticadas com
doenças crónicas terão que ser capazes de iden-
tificar situações de flutuação homeostática, sin-
tomatologia física, psicológica, emocional, etc..
Cabe aos profissionais de saúde estimulá-los nes-
te conhecimento de si próprios, na identificação
de padrões em que a doença eventualmente se
manifeste mais significativamente, e incentivá-
-los a empreender acções de flexibilização/ma-
nutenção de padrões, dando pistas de contextos
de flexibilização e de manutenção. "Je pense
[…] que la chronicité et le vieillessement font
que l’éducation du patient qui apparaissait
comme une démarche pionnière il y a vingt ou
trente ans, va apparaître comme une démarche
incontournable, comme une demande majeure
dans les années qui viennent, et je pense que le
mot d’éducation du patient va s’imposer".
(Vigarello in CERSE, 2003: 30).

As decisões cabem às pessoas em causa, ain-
da que doentes; educar para a saúde implica pro-
mover a autonomia crescente das pessoas e não
torná-las dependentes dos técnicos, dos especia-
listas, nem da indústria farmacêutica (Illich,
1997). "Dar o direito à voz às pessoas requer
acesso mais consistente ao processo de tomada
de decisão e às habilidades e ao conhecimento

essenciais para efectuar a mudança" (OMS,
1986).

Na maior parte das doenças crónicas, muitas
pessoas não lamentam as suas doenças exacta-
mente por elas lhes ter permitido um auto-co-
nhecimento e uma mudança de contextos auto-
-organizativos que as faz sentir com mais bem-
-estar (Siegel, 1986). O doente aprendeu, pois,
nestes casos, a produzir saúde na sua vida. A
aprendizagem ocorre por vezes em áreas dife-
rentes daquelas em que (observacionalmente)
lhes foram diagnosticadas as doenças; assim,
uma pessoa com uma doença ao nível biológico
pode desenvolver a sua aprendizagem, por
exemplo, na dimensão afectiva e, logo, comuni-
tária. Ora, essa aprendizagem, numa perspecti-
va auto-organizativa de tipo holista, irá repercu-
tir-se positivamente em todas as áreas da sua
existência, incluindo a biológica. "[…] I do
recognize that the CFIDS [Chronic Fatigue and
Immune Deficiency Syndrome] experience, in
spite of the sense of dying that it entails, has
opened my eyes to realms of life that were
formerly unknown to me" (Rotholz, 2002: 126).

2. Reconhece-se o ano 1986 como aquele
em que a doença "Síndroma de Fadiga Crónica"
(CFS) foi oficialmente reconhecida, nomeada-
mente nos E.U.A.. Podemos, contudo, encon-
trar na história da Medicina referências a doen-
ças com sintomatologia muito aproximada à da
CFS, como a neurastenia (DeLuca, 2001: 1). Não
podendo aqui desenvolver esta similitude, su-
blinhamos a principal diferença que existe entre
elas, e que respeita a dimensão social que afecta
os doentes com CFS. A não aceitação social des-
ta doença (enquanto doença, enquanto ausên-
cia de bem-estar recursiva e continuamente nas
várias dimensões dos seres humanos) constitui
per se uma variável de desencadeamento/agra-
vamento da condição de saúde das pessoas. Ora,
a neurastenia foi usualmente considerada como
uma doença própria de gente frágil, mas uma
doença real, que exigia grande cuidado por par-
te de quem convivia com esses doentes. Incidin-
do sobretudo no sexo feminino, tal como a CFS,
a neurastenia era associada geralmente a uma
classe social em que as mulheres não trabalha-
vam, mas antes eram cuidadas pelos serviçais, e
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supostamente protegidas pelos pais, irmãos e
maridos. A partir de meados do século XX, o es-
tatuto social das mulheres modificou-se bastan-
te nas sociedades industrializadas e a neuraste-
nia deixou de ser tão mencionada, e passou a
integrar o campo da psiquiatria. Em contraparti-
da, no caso da CFS, "on est face à des patients
qui ne guérissent pas, et qui, en même temps,
sont susceptibles de vivre, de travailler alors
qu’ils vont être perturbés en permanence dans
leur travail […]. C’est peut-être là la conversion
la plus profonde. […] Nous sommes face à des
maladies qui nous empêchent pas de vivre, qui
nous permettent de travailler, et qui n’en sont
pas moins maladies" (Vigarello, in CERSE, 2003:
34).

Em 1987, alguém a quem fosse diagnostica-
do oito de onze sintomas, anteriormente estipu-
lados, durante seis meses consecutivos, era con-
siderado doente de CFS (a partir da investigação
de Holmes; cfr. Patarca-Montero, 2002: 91). Em
1994, o critério incidia na identificação de qua-
tro de oito sintomas (a partir, sobretudo, da in-
vestigação de Fulkuda; cfr. Patarca-Montero,
2002: 93). Em breve abordaremos com detalhe
esses sintomas.

Continuando, ainda, no breve historial do
diagnóstico desta doença, cabe-nos levantar
uma das questões mais debatidas no âmbito dos
investigadores (e doentes) de CFS: trata-se de
uma doença diferenciada, ou derivada de outras
doenças crónicas, como a fibromialgia? Os in-
vestigadores, ainda que manifestando-se ten-
dencialmente a favor de uma ou outra posição,
têm tomado posturas muito cautelosas, consi-
derando-se que a investigação tem que evoluir
até ser possível a obtenção de dados conclusivos
sobre esta questão. Assim, ainda que aqui abor-
demos a CFS como doença diferenciada, não
pretendemos excluir a hipótese de ela derivar
de uma outra.

O conhecimento que se vai obtendo desta
doença resulta sobretudo do trabalho informal e
não-formal que associações (como a Myos, em
Portugal), e investigadores (quase todos porta-
dores da doença) têm vindo a efectuar, levan-
tando sintomas eventualmente específicos e/ou
comuns com outras doenças de tipo crónico;
veja-se, por exemplo, os estudos comparativos

entre CFS e GWS – Gulf War Syndrome (Null in
Munson, 2000: 173-183) e entre a CFS e a es-
clerose múltipla (DeLuca: 2001: 12-22). O que
parece poder afirmar-se neste momento, a esse
propósito, é que existe sintomatologia comum
entre CFS e outras doenças crónicas, mas parece
também existir alguma sintomatologia específi-
ca no que se refere à CFS (e.g., a somatização de
queimaduras e a quase impossibilidade de reali-
zação de exercício físico: Berne, 2002). Coloca-
-se também a hipótese de CFS, GWS e fibromial-
gia serem designações diferentes para a mesma
doença.

Estas doenças crónicas possuem indubitavel-
mente em comum a sua dimensão holista. Com
efeito, o mal-estar (que pode ir desde sentir frio
até dores insuportáveis) pode manifestar-se em
qualquer dimensão da pessoa, desde a fisiológi-
ca à espiritual; provavelmente associada a esta
questão, os sistemas imunitários das pessoas com
estas doenças possuem um funcionamento usu-
almente irregular, não normal (Varela, 1989).
Daí que muitos investigadores, e doentes, utili-
zem agora a expressão "Síndroma de Fadiga Cró-
nica e de Deficiência Imunitária" (CFIDS – Chro-
nic Fatigue and Immune Deficiency Syndrome).

A importância da nomeação da doença com
uma conotação mais patogénica que uma "mera
fadiga" tem vindo a constituir uma forte reivin-
dicação por parte dos doentes pois consideram
que a apelidação CFS tem constituído um dos
factores promotores de indiferença social a que
se sentem submetidos quotidianamente. Esse
estigma verifica-se também entre os profissio-
nais de saúde, como vários estudos têm demons-
trado (cfr. Munson, 95-125). "In a study of 105
Chicago medical students and residents […] a
scan 22 percent […] believed CFIDS to have a
medical cause. […] This presumption correlated
directly with the name of the illness, not with
actual research or experience with patients"
(Munson, 2000: 13).

Assim, ainda que acreditando estarmos a re-
ferir-nos à mesma doença, várias apelidações
podem surgir, tais como (além de CFS e CFIDS)
FN (Florence Nithingale Disease, dado ter a pionei-
ra da Enfermagem sofrido de uma doença com
o mesmo tipo de sintomas), ME (myalgic
encepalopathy, ou myalgic encephalomyelitis, sendo
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simples, como subir umas escadas, estar em pé 10
minutos, etc. "Being sick like that – staring at
death on the ceiling- has its way of forcing one’s
honesty" (Wilkinson in Munson, 2000: 83).

As manifestações menos graves desta doen-
ça são imensas, dependem de doente para do-
ente, mas alguns sintomas – quando surgem as-
sociados recursivamente – podem ser prenúncio
de um ataque de CFS, caso não sejam tomadas
medidas de controlo. Não havendo total concor-
dância sobre esta questão, começamos por indi-
car as listagens de Holmes e de Fukuda, anteri-
ormente mencionadas.

Assim, em 1987, a persistência durante seis
meses de oito destes sintomas poderia levar ao
diagnóstico de CFS: dores de garganta, febres
baixas, problemas cognitivos (tais como perda
de memória ou falta de concentração), dores de
cabeça generalizadas, extrema fadiga física após
exercício físico, dores musculares, dores articu-
lares, nódulos linfáticos dolorosos, surgimento
repentino do mal-estar, perturbações de sono.

Considerou-se posteriormente que o diag-
nóstico a partir de oito destes sintomas era de-
masiado exigente; consequentemente, passou-
-se a considerar como factor determinante de di-
agnóstico o cansaço físico, tal como anterior-
mente descrito, associado a três destes sintomas:
nódulos linfáticos no pescoço e/ou axilares, do-
res de garganta, dores musculares, sono não re-
parador, dores articulares múltiplas, dores de ca-
beça diferentes das usualmente sentidas pelos
doentes (usualmente conectadas com pressão
muscular na cabeça).

"[…] The current Centers for Disease Con-
trol and Prevention case definition of chronic fa-
tigue syndrome is as follows. CFS is a syndrome
characterized by fatigue that is:

‘medically’ unexplained; of new onset; of at
least six months’ duration, not the result of
ongoing exertion; not substantially relieved by
rest; causes a substantial reduction in previous
levels of ocupational, educational, social, or
personal activities.

In addition, there must be four or more of
the following symptoms: impaired memory or
concentration; sore throat; tender neck (cervi-
cal) or ampit (axiliary) lymph nodes; muscle
pain (myalgia); headaches of a new type,

esta segunda expressão mais usual na Europa, e
a primeira nos EUA). A importância do nome
atribuído à doença no que se refere à classe mé-
dica pode ser percepcionada na citação que se
segue: "forty-two percent of [105] medical
trainees believed FN patients would improve
within two years, and 41 percent believed
chronic fatigue syndrome patients improve
within two years. In contrast, only 16 percent
believed ME patients would improve within two
years. The medical-sounding label was enough
to make these astute trainees radically alter their
perception of the illness" (Munson, 2000: 13).

3. As características comuns que se podem
encontrar de modo mais imediato em doentes
com CFS são "ataques" súbitos de imensa fadiga
física que podem levar à imobilidade. "I woke
on a Thrusday in early May, and I couldn’t get
out of bed. In fact, I couldn’t move. My muscles
ached and my throat burned. My sweat-soaked
body shook with chills" (Goranson in Munson,
2000: 53).

 Usualmente, um ataque deste tipo conduz
ao primeiro conhecimento que o doente tem so-
bre a sua doença, dado que esse imenso cansaço
é considerado desmesurado face à actividade fí-
sica exercida antes do ataque, e também pelo
facto de as análises clínicas usuais não anuncia-
rem valores anormais que indiciem uma pros-
tração desta dimensão. De notar que, aquando
de um ataque de CFS, o cansaço não diminui
com descanso, mas antes permanece, mesmo
que o descanso inclua uma inactividade total na
mobilidade física, no domínio intelectual e pro-
fissional. "There is no reserve, no reprieve.
Nothing at all of anything. Less than empty. How
can that be? Yet this is the sensation I feel"
(Griffiths in Munson, 2000: 75).

Os ataques de extenuação física ocorrem de
repente, e não gradualmente, e ainda que se pos-
sa detectar grande stress ao nível intelectual, ou
emocional, a dimensão física manifesta-se sem-
pre. Assim, num ataque de CFS, o doente pode
sentir perturbações intelectuais, emotivas e até
espirituais, mas o seu corpo estará também afec-
tado, num imenso cansaço, doloroso corporal-
mente, e que normalmente o impede de se mo-
ver de modo a cumprir sem ajuda actividades
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pattern, or severity; unrefreshing sleep; post-
-exertional malaise (lasting more than 24
hours); multijoint pain (anthralgia without
swelling or redness)" (Rotholz, 2002: 134).

Alguns investigadores têm vindo a salientar
outros sintomas desta doença multissistémica,
como a somatização de queimaduras, a fotofobia,
infecções urinárias recursivas (Berne, 2002). Es-
tes sintomas não excluem, porém, a sua associa-
ção a muitos outros; a leitura das várias histórias
pessoais de doentes com CFS é disso demonstra-
tiva, como se pode conferir nas várias histórias
narradas na bibliografia aqui apresentada.

4. A CFS é sem dúvida uma doença do siste-
ma imunitário e sem cura; com efeito, todas as
substâncias utilizadas para a tratar (como a dro-
ga Ampligen) não se têm mostrado seguras, ou
então o seu uso não obteve efeitos positivos em
todos os doentes (Patarca-Montero, 2002: 69-
-78). Existem poucos casos considerados total-
mente recuperados, e mesmo nestes casos ainda
se coloca a possibilidade de vir a ocorrer um ata-
que, a qualquer momento.

"[In 1995] a percentage of patients do
recover partially or fully, tough often ‘recovery’
from CFIDS has being poorly defined, and in fact
often appears to be more of a remission. When
asked on CNN how many of his CFIDS patients
had fully recovered in fifteen years, Dr. Peterson
unequivocally and chillingly state, ‘None’"
(Munson, 2000: 5).

Trata-se então de uma doença crónica; da-
dos mais actuais indicam 4% de doentes total-
mente recuperados, e 39% parcialmente recu-
perados, em estudos referentes aos EUA
(Munson, 2000: 13), onde estão diagnosticadas
800.000 pessoas. Encontram-se doentes com
CFS em todo o mundo, em todas as faixas etári-
as até aos 50 anos, e em todos os géneros (com
especial incidência no sexo feminino). A maior
dificuldade de reabilitação parece encontrar-se
no número de citosinas que as células destes do-
entes produzem, combatendo incessantemente
vírus e bactérias que não existem (ou não exis-
tem em número considerado perigoso para o or-
ganismo humano), causando uma exaustão or-
gânica ininterrupta (Patarca-Montero, 2002).

"You know how the immune system works
when it goes haywire? It no longer differentiates
between self and nonself, between what is foreign
and harmful and what is related and familiar. T
cells and B cells mistake body for enemy. We fight
ourselves when no one else does. We devour our
strenght". (Bogan, in Munson, 2000: 93).

Como todas as doenças crónicas, a CFS pro-
voca possível perda/confusão de identidade,
sendo os seus doentes usualmente sujeitos a re-
jeição e discriminação social devido à mudança
de papéis sociais que os doentes têm que adop-
tar para sobreviver; muitos dos doentes crónicos
possuem histórias de traumas de tratamentos
médicos a que já foram sujeitos e desconfiam de
quem pretende ajudá-los ("it is difficult to
describe the effect of being told you are not really
ill when you are"; Griffin in Munson, 2000: 32).
Esta situação tem contribuído para o agrava-
mento das condições de alguns doentes com CFS
(cfr. relatos de Lazana e Foran in Munson,
2000). Existem, porém, histórias ainda mais trá-
gicas sobre os traumas médicos, como o caso de
Joan Nestle que luta com um cancro tardiamen-
te diagnosticado devido à negligência com que
foi observada pelo seu médico, pelo facto de ser
uma doente com CFS (Nestle in Munson, 2000).

5. A impossibilidade em atribuir uma causa,
ou mesmo um conjunto de causas, aos doentes
com CFS, inviabiliza a existência, até ao momen-
to, de um tratamento considerado universal-
mente válido. Com efeito, ainda que se saiba
possuir a CFS uma dimensão biológica (alguns
doentes sempre se sentiram cansados, e as suas
histórias de vida estão repletas de pequenas in-
fecções em vários órgãos), a possibilidade de se
tratar de uma doença originada por vários facto-
res é uma crença cada vez mais aceite no mun-
do científico. Não tem sido, no entanto, possível
identificar essa múltipla causalidade. "Althoug
syndromes are clusters of nonchance associa-
tions, and the components of a syndrome can
be generally related to a common element, the
cause of CFS still remains to be determined"
(Patarca-Montero, 2002: 61).

Assim se compreende que os doentes com
CFS podem ser acompanhados por médicos das
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mais diferentes especialidades, normalmente
pelo médico que diagnosticou a doença. Como
o diagnóstico ocorre usualmente por eliminação
de diagnóstico de outras doenças, aos doentes
pode ser identificada CFS por cardiologistas, psi-
quiatras, psicólogos, médicos de família, reuma-
tologistas, dermatologistas, etc..

6. O primeiro passo, e um dos mais difíceis,
para se poder a vir a estabelecer equilíbrios (sem-
pre precários, analogamente às estruturas dissi-
pativas de Prigogine) na vida de pessoas com
CFS, consiste na aceitação de que se vai viver o
resto dos seus dias com esta doença. Este passo é
especialmente difícil nesta doença por ela se ma-
nifestar por um mal-estar generalizado, e que
ocorre inesperada e abruptamente em diferen-
tes partes do organismo.

"When someone asks me how am I doing
and I respond ‘OK’, I mean that I am not
confined to my bed wishing the day might end
in the hopes that tomorrow will be better. I
estimate that my current condition of overall
health averages around 30 to 35 percent of what
it was prior to the onset of CFIDS" (Rotholz,
2002: 29).

Aceitar-se que esta situação vai, com muita
probabilidade, ocorrer até à nossa morte é algo
compreensivelmente difícil de aceitar. "There is
an urgent need for those who seek and promote
change to recognize the inevitability of loss and,
therefore, the experience of grief, during any
change process" (Taylor, 2000: 534).

Estudos realizados com doentes com CFS
(Fennell, 2001), bem como os seus relatos, têm
vindo a revelar que a aceitação desta doença cró-
nica orienta usualmente os doentes para uma
predisposição de aprendizagem sobre a sua do-
ença em si próprio. Assim, além de os níveis de
ansiedade diminuírem, estas pessoas assumem
que nenhum médico, por mais competência que
lhe possa ser reconhecida, pode curar esta doen-
ça (pelo menos até ao momento).

"Though I had known I had limits, even I
had been fooled by the invisibility of this illness
into thinking I could keep soldiering on. I
couldn’t. This seeing, this acknowledgment, was
what would open the door to healing and bring
me back to the world… It was just life – not a

contest, not a race, not an accomplishment. It
was just my life and CFIDS was a part of it. I
realized the CFIDS and I were going to have to
learn to get along together" (Wall e Goranson,
respectivamente, in Munson, 2000: 30 e 60).

Aceitar que existiremos, até à morte, com
CFS implica sobretudo viver sem mágoa factos
como não poder correr atrás dos nossos filhos,
deixar de fazer o tipo e a quantidade de activida-
de física que sempre se exercitou, ser considera-
do preguiçoso e manipulador por grande núme-
ro de pessoas, perder a capacidade de ler muitas
páginas seguidas de livros interessantes, desistir
de o lar estar tão arrumado e limpo como gosta-
ríamos, deixar de conviver socialmente com a
intensidade com que o fazíamos, etc. Estas acti-
vidades são usualmente substituídas (por perío-
dos longos, ou intercalados) por se estar deitado
numa cama fazendo, literalmente (incluindo ao
nível cognitivo-raciocinativo)… nada! Tratam-
-se de momentos em que os organismos vivem
no limite mínimo energético, num estado quase
vegetativo, dado o grau de exaustão em que se
encontram. "As notoriously energetic jazz
pianist Keith Jarrett, also stricken with the
illness, put it,” ‘It’s stupid to call it Chronic Fati-
gue Syndrome. It should be called the forever
dead syndrome’. One thing is certainly
deceptive: CFIDS patients rarely look as sick as
they are..[…] A CFIDS patient feels every day
significantly the same as an AIDS patient feels
two months before death" (Munson, 2000: 4).

7. Da aceitação pode passar-se à tentativa de
prevenir o agravamento da doença. Dada a difi-
culdade em encontrar respostas reabilitadoras de
CFS comuns a todos os doentes, o caminho que
mais sucesso tem obtido até ao momento abran-
ge as metodologias que ajudam os doentes a en-
contrar uma padronização da manifestação da
doença em si próprios. Muitos destes instrumen-
tos investigativos têm sido criados pelos própri-
os doentes. "But in the life of the body symptoms
are never experienced randomly. They come in
clusters and, grouped together, from a link of
coherence that can be sensed" (Griffin in
Munson, 2000: 36).

Registar as várias manifestações da doença,
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e tentar associá-las a outros fenómenos, é um
dos caminhos mais recomendado. Após meses
de registos (cfr. diário de Griffiths in Munson,
2000: 73-83), pode encontrar-se algum tipo de
padronização, como por exemplo: fotofobia face
a luz atmosférica metalizada, prateada; dores
musculares após vivências emocionais intensas;
somatização de queimaduras face a exposição a
stress emocional prolongado; infecções urinári-
as, seguidas de ginecológicas, após perturbações
intestinais; perturbações de memória e de arti-
culação linguística associadas a leves hipoglice-
mias e quebras na tensão arterial, etc..

Um outro passo que os investigadores têm
empreendido na tentativa de prevenir o agrava-
mento da CFS tem sido a difusão dos dados re-
gistados nesta listas, sobretudo os que surgem
padronizados em maior número de pessoas. Por
todo o mundo, aos doentes com CFS é pedido
que comparem os dados das suas listas com as
padronizações mais generalizadas obtidas até ao
momento. De igual modo, padronizações me-
nos comuns são divulgadas e essa informação
tem sido muito importante, pois alguma regula-
ridade pode ser testada quando num doente
com CFS surgem sintomas novos (mas já descri-
tos de forma padronizada por alguns outros).
Existem, porém, também perigos nestes grupos
de auto-ajuda espontâneos, sem supervisão de
qualquer tipo; as notícias más correm depressa e
afectam negativamente os doentes de CFS; veja-
-se o texto sobre suicídio em doentes com CFS
in Munson, 2000: 149-162.

Prevenir o agravamento desta doença impli-
ca, pois, uma grande capacidade de auto-conhe-
cimento, de atenção sobre si próprio, de saber
escutar o seu corpo, as suas emoções, os seus
raciocínios (ou falta deles), os sucessos e desilu-
sões interpessoais, as suas angústias e felicidades
espirituais.

"Like cats, we have a sixth sense: we smell
things that others may not be aware of. We
signal the toxics in our everyday lives – the
foods, the pollutants, the chemicals that make
us sick. […] Other times we drift in mental fog,
our words as jumbled as incoherent dreams"
(Wilkinson in Munson, 2002: 82).

 Cuidar de doentes com CFS consiste, depois
de eles aceitarem o estatuto crónico da doença,

em estimulá-los a que eles cuidem da sua doen-
ça, que a tratem com atenção e dedicação, que
centrem grande parte da sua (pouca) energia a
transcrever as indicações de tipo orgânico. Tra-
ta-se de uma tarefa que tem que ser realizada
pelos próprios doentes e os educadores para a
saúde (onde se incluem, obviamente, os profis-
sionais de saúde) apenas podem estar disponí-
veis para aprender com eles (o que não é pou-
co), tentando orientá-los eventualmente na
identificação de padrões de manifestações da do-
ença, mas apenas depois de ouvir as indicações
das listas personalizadas (cfr. fase três do método
de Fennell, 2001).

Os educadores para a saúde são, neste mo-
mento, educandos à espera de informação arti-
culada que lhes permita aprender sobre os pro-
cessos existenciais dos seus utentes. "Le
traitement des pathologies chroniques implique
une écoute de la personne souffrante, la prise
en compte de son histoire, de son mode de vie.
Le patient est ainsi amené à devenir membre
actif du processus de soin" (Bautzer in CERSE,
2003: 9).

8. O passo seguinte pode passar pela tentati-
va de criação de um dos três factores de coerên-
cia interna (Antonovsky, 1991): a compreensão.
Depois de perceber como a CFS se manifesta no
seu organismo, o doente pode tentar compreen-
der porque esta doença lhe foi diagnosticada
("porque isto me acontece, a mim?").

A intervenção educativa do promotor da
saúde é aqui mais activa, dado que lhe cabe o
papel de dar pistas metodológicas que possibili-
tem essa compreensão. Vários modelos têm sido
experimentados, incidindo sobretudo em rela-
tos biográficos (orais e/ou escritos: Fennell,
2001), onde por vezes um trabalho de tipo
portfolio é construído pelos doentes. Neste olhar
retrospectivo da vida dos doentes, a doença co-
meça usualmente a surgir como se delineando
desde muito cedo; episódios das histórias de vida
dos doentes começam a explicar-se entre si, in-
tegrados numa padronização orgânica que se
identifica com CFS (Friedberg, 1997).

Esta fase é propícia à identificação de rela-
ções entre a padronização anteriormente esta-
belecida com padrões de bem- e de mal-estar da
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day. Couldn’t I pick up the phone? What they
didn’t understand was that I couldn’t. They
didn’t understand the debialiting fatigue that
caused me to lay in bed for hours, unable to pick
up the glass of orange juice on my nightstand
next to me" (Goranson, in Munson, 2000: 59).

A actuação dos profissionais de saúde, nesta
fase, consiste em estimular o processo de refle-
xão contínua, de consciencialização auto-obser-
vacional dos doentes; só o conseguirão fazer se
com eles estiverem em processo contínuo de
aprendizagem, se conseguirem compreender a
idiossincrasia significativa de cada uma das suas
histórias de vida, de modo a poder avaliar o su-
cesso que cada pequena actividade nelas consti-
tui. Mas não nos iludamos: nenhum doente com
CFS partilha com um técnico de saúde a sua
"grande vitória" em ter conseguido deitar-se
apenas à noite em 24 h, se não confiar nele como
um par, como alguém que empaticamente sabe
o que significa este evento (que será insignifi-
cante para quem seja apenas um técnico obser-
vador que não esteja a compartilhar a vida com
os seus doentes). "Je pense qu’il faut que le
soignant soit de plus en plus’ – pas seulement
soignant – mais qu’il soit aussi formateur. Il faut
qu’il sache ce qu’est une action qui consiste à
agir sur quelqu’un. Cette action ne peut pas se
limiter au fait de soigner, se limiter au fait de
donner une réponse thérapeutique" (Vigarello
in CERSE, 2003: 33).

Cabe também ao profissional de saúde, e aos
educadores/promotores para a saúde em geral, in-
crementarem o bem-estar dos doentes em áreas
que em cada momento das suas vidas não este-
jam tão afectadas. Assim, se o doente manifesta
no presente uma sintomatologia sobretudo ao ní-
vel psicológico e intelectual, ele poderá ser esti-
mulado a fazer nesta fase mais exercício físico, a
preocupar-se mais com a sua aparência estética, a
passear no campo e a apreciar sensorialmente o
mundo que o rodeia. Se, no entanto, o doente
estiver afectado sobretudo ao nível articular/mus-
cular, poderá ser estimulado a escrever aos seus
amigos, a ler livros com temas que lhe agradem, a
escutar músicas que ainda não tivera oportuni-
dade de o fazer. "We learn how to make tools out
what we’ve got, and to live with what we’re
missing" (Wilkinson in Munson, 2000: 82 e 83).

vida das pessoas antes de diagnosticadas com
CFS. A doença surge então como perdendo
grande parte da sua dimensão incompreensível
e abrupta para poder ser integrada numa
(in)evolução de padronização de actuação dos
organismos destas pessoas. Quando este passo é
conseguido, a sensação de alívio é por vezes
muito grande, pois incapacidades de actuação do
passado são agora compreendidas; muitas situa-
ções são (auto)desculpabilizadas e, curiosamen-
te, o processo de compreensão ontogenética da
CFS produz usualmente uma diminuição na in-
tensidade da sintomatologia.

9. Sugerimos que se siga uma nova etapa, cor-
respondente ao segundo factor salutogénico que
Antonovsky indicou para a construção de mun-
dos com coerência: não deixar de ser manejador
("manageability") face à adversidade.

Nesta fase, pretende-se que os doentes com
CFS ajam terapeuticamente sobre a sua saúde,
incidindo em duas formas de acção: valorizando
o que se consegue fazer; incrementando o bem-
-estar em áreas do organismo que não estejam
muito afectadas.

Valorizar o que se consegue realizar pode ser
tão simples como "consigo ir sozinha à casa de
banho" quando se está com um ataque de CFS,
como "consigo fazer o almoço", como "consegui
trabalhar uma manhã inteira", como "consegui
não desmaiar apesar da hipoglicemia súbita", etc..

Conseguir escrever um livro, andar dez mi-
nutos de bicicleta com os nossos filhos, ver um
filme sem interrupção, nadar meia hora, conse-
guir rezar de cor o nosso salmo favorito, conse-
guir cantar, mesmo quando imóvel, são activi-
dades que, todas elas, se vistas numa dimensão
positiva, ajudam os doentes com CFS a viver sa-
lutogenicamente com a sua doença. Estar vivo é
algo que se aprende a apreciar em cada acto que
se consegue realizar; daí que se aprenda tam-
bém a seleccionar, sempre que possível, os actos
que vale a pena empreender, pois procura-se
modos de agir que estimulem o bem-estar, por
muito insignificantes ou incompreensíveis pos-
sam ser essas acções quando avaliadas por quem
as observa "Some [friends] rationalized that I
had not kept in touch with them. I had more
time in my hands that they did – I was home all
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Os grupos de auto-ajuda de CFS têm vindo a
desempenhar um papel muito importante neste
domínio específico, devido aos relatos que fazem
circular entre os doentes com sugestões de mo-
dos de actuação face a dificuldades específicas. De
igual modo, os livros sobre CFS possuem usual-
mente indicações deste tipo, recolhidas de vários
doentes que partilharam as sua listas de soluções
com os investigadores-autores (Friedberg, 1997;
Munson, 2000; Rotholz, 2002).

10. A capacidade de criação de sentido face
às circunstâncias em que vivemos é considerado
por Antonovsky como o terceiro indicador salu-
togénico fomentador de construção contínua de
coerência interna. Aos doentes de CFS podemos
atribuir essa capacidade quando eles conseguem
autonomamente produzir as estratégias que
enunciámos até agora. Daí que o grau de auto-
nomia de um doente de CFS pode ser aferido
pelo número cada vez menor de vezes que re-
corre a técnicos de saúde, mantendo bem-estar
suficiente para que consiga construir uma vida
com sentido. "But somehow along the way I
have come to realize that recovery is not just the
being there, it’s the getting there. And somehow,
somewhwere, I can accept that" (Wilkinson in
Munson, 2000: 83).

Nesta fase das suas vidas, os doentes conse-
guem usualmente evitar ataques de CFS, recor-
rendo a medidas preventivas de agravamento da
sintomatologia dado já a conseguirem identifi-
car, e dado já possuírem padrões relacionais dos
sintomas entre si, e sobretudo pela acção espon-
tânea que empreendem face a esses sintomas (e
que aprenderam a partir da sua próprias experi-
ências, bem como das partilhadas com outrem).
"En effet, à partir du moment, où, précisément,
ce qui est mis en avant ce sont des maladies
chroniques par rapport aux maladies infectieuses
[…] l’enseignement à la santé doit plutôt porter
sur l’intelligence alimentaire, je dirai l’intelligence
des comportements quotidiens, l’attention au
stress, l’attention à l’utilisation du temps, etc"
(Vigarello, in CERSE, 2003: 25).

Os doentes de CFS aprendem agora continua-
mente com aquilo o que a vida lhes proporciona; a
pergunta a que cada momento tentam responder
(ainda que não consciencializada) pode ser assim

formulada: "o que consigo aprender neste mo-
mento, sobre mim, sobre as outras pessoas, sobre o
planeta, sobre o mundo, sobre o Céu e a Terra?".
Os doentes com CFS aprendem a responder a es-
tas questões agindo espontaneamente, co-cons-
truindo auto-organizativamente mundos de signi-
ficação com todos os seres que consigo partilham
os seus nichos, educando-se uns aos outros. "[…]
El tema de la salud es un tema del bienestar y es el
tema del bienestar aunque la salud es un tema hu-
mano, porque a uno le preocupa el bienestar del
otro. Si a uno no le preocupa el bienestar del otro,
no hay preocupación por la salud y a uno so le
preocupa el bienestar del otro sola y exclusivamen-
te como una preocupación ética […]" (Maturana,
2002: 8).

Abstract
This article presents possible strategies for

rehabilitating those afflicted with CFS. In so doing,
while providing the current available information
about the illness, an interdisciplinary approach in
considering its nature is employed. The suggestion is also
made that, in spite of everything, there is a salutogenic
dimension that any illness can eventually have.

The article proposes further that those involved in
caring for victims of CSF must endeavor to make a
personal acquaintanceship with each one individually,
given the fact that there is no general agreement as to its
symtomatology, or as to the specific causes of the illness.

Key-words: CFS; Learning.
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