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L’ast~nia primaveral
o un altre mal i nventat

L’augment de les tem peratu res i de les hores de l lum provoca alteracions en alsunes persones ¯ JOHANNES EISELE / AFP

APATIA ¯ Moltes persones se senten decaigudes amb el bon temps
MET6ES. Es neguen a fer-ne una malaltia i recomanen vida sana

Marta Ciércoles
BARCELONA

C
ansament, somnolencia,
falta de for~a, irrit abili-
tat, apatia.., un cS.ctel de
sensaelons que, sl colncl-
deixen amb l’arl"ibada del

bon temps, no dubtem a aplegar
sota el parai~oua de l’ast~*fia prima-
veral. La Societat Espanyo]a de Me-
dicina de Familia i Comunit~ria
(semFYC) reconeix que raugment
de temperatures il’incremant
d’hores de llum de la primavera pro-
voquen en algunes persones altera-
cions físiques i de l’estat d’hnim que
duran alvoltant de dues setmanes.
"Per5 aix5 no vol dir que sigui una
malaltia", ac]areix el doctor Josep
Espinosa, metge de familia ivocal
de la Societat Catalana de Medicina
Familiar (Camfic). Els metges 

són partidaris de medicalitzar l’as-
t~nia primaveral. "No podem anar
creant noves malalties i pensar que
tot ha de tenir una so]ució m~dica",
afirma Espinosa.

Els experts coincidcixen que
l’ast~nia primaveral té molt de
mite dins de la cultura popular
més moderna. "No en neguem
l’existdncia, perqu~, si se’n paria
tant, és porqu~ mo]ta gent té
aquesta sensació, per5 no s’ha de
considerar una malaltia ni hauria
de ser motin de consulta", insis-
teix Espinosa.

Aquest metge assegura que, de
persones que es queLxan de manca
de forces, n’atenen tot l’any, i no tan
sols a la primavera. D’altra banda,
afirma que, precisament, és en
aquests mesos quan la majoria dels
paoients, sobretot els més grans i
els crSnics, es troban més bé i s’esta-

bilitzen. "Potser l’ast~nia primave-
ral afecta, sobretot, ]a gent en edat
laboral, que quan arriba elbon
temps preferiríem ser al carrer en
lloc d’haver d’anar ala feina", apun-
ta elmetge.

En tot cas, per evitar al m~xim
les incomoditats de l’ast~nia pri-
maveral, els metges recomanen
seguir alguns h~tbits de vida sen-
zills i saludables: mantenir hora-
ris regulars de son, sopars lleu-
gers, fer exercici físic moderat,
sortir a l’exterior en hores de llum
i sol, seguir una dieta equilibrada i
variada, mantenir un horari fix
per als hpats, esmorzar sempre,
evitar estimulants (alcohol, tabac,
café, etc.), beure molta aigua, fer
petits descansos durant la jornada
laborali evitar l’automedicació
(aLx5 inclou també els complexos
vitamínics). 
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