
Conferència del Forum Salut Clínic 
 
Dijous 31 de maig 2012, a les 18:30 hores. 
  
Conferencia / Col·loqui: Doctor, estic cansat. Una aproximació a la Fatiga Crònica 

  
Hospital Clínic de Barcelona. c/ Villarroel, 170 
Sala d’Actes Farreras Valentí. Aforament limitat. 

  
A càrrec del Dr Joaquim Fernández Solà. Metge consultor del Servei de Medicina 
Interna. Hospital Clínic de Barcelona. 

  

  
RESUM: 

  
La FATIGA és un símptoma molt freqüent, que motiva fins a una quarta part de les consultes 
mèdiques. Es pot definir com la incapacitat per a mantenir activitats físiques o intel·lectuals 
per sobre de la nostra voluntat. De fet, tots ens fatiguem en alguna mesura (FATIGA 
FISIOLÒGICA). El problema és quan la fatiga apareix abans d’hora i no ens permet fer una 
activitat normal. Aquest fet, l’anomenem FATIGA PATOLÒGICA. Quan la fatiga persisteix més 
de sis mesos seguits s’anomena FATIGA CRÒNICA. En els darrers 20 anys s’ha prestat especial 
atenció a aquesta situació de FATIGA CRÒNICA i, des de l’any 1998, disposem d’uns criteris 
clínics específics de la OMS per a definir la SÍNDROME de FATIGA CRÒNICA (SFC). A més, la 
fatiga és un símptoma que no sol aparèixer aïlladament, sinó que es barreja amb molta 
d’altra simptomatologia en un context sindròmic. Així, el malalt amb fatiga també refereix 
dolor osteomuscular,  alteracions de la memòria i concentració, del  ritme del son, de l’estat 
d’ànim, del ritme intestinal, de la temperatura corporal i sequedat de mucoses, entre 
d’altres. 
La SFC afecta sobretot a dones de mitjana edat, amb una incidència d’1 de cada 200 persones 
de la població general, fet molt uniforme arreu del món. Es tracta d’una malaltia complexa 
d’origen neurològic cerebral on la zona límbica del cervell no regula bé la percepció de 
sensacions i de funcions vitals, desencadenant aquest conjunt de símptomes. En l’actualitat 
no es disposa d’un tractament curatiu, sinó que sols podem fer una intervenció simptomàtica 
i de baixa eficàcia. Es precisa combinar diverses opcions de tractament com l’exercici físic 
progressiu adaptat, teràpia de suport psicològic conductual cognitiu i tractament 
farmacològic simptomàtic.  En molts casos, la SFC es transforma en una situació invalidant 
que canvia la funcionalitat de la persona afecta i l’obliga a fer una important adaptació 
personal i del seu entorn. En el futur serà molt important esbrinar marcadors diagnòstics de 
la fatiga i tractaments específics que la puguin modular. 
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