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� L’astènia primaveral apareix entre els 20 i 50 anys afectant més a les dones que als homes.

� La �toteràpia permet tractar l’astènia de forma global i e�caç.

� En el cas de prendre suplements vitamínics o minerals és important que les quantitats 
no excedeixin les dosis diàries recomanades.

� Les dones que prenen anticonceptius han de tenir en compte que la ingesta d’hipèric 
pot produir una pèrdua de l’efecte anticonceptiu.

� Si els símptomes d’astènia persisteixen més de dues setmanes s’ha de consultar el metge.

� La ingesta de complements vitamínics no substitueix una dieta equilibrada.

� Quan la sensació de cansament dura més de sis mesos és possible que es tracti d’un cas 
de fatiga crònica. 

� Per evitar que les vitamines es deteriorin i perdin les seves propietats s’han de conservar 
en el seu envàs ben tancat evitant el contacte amb la llum i l’oxigen.

� La fatiga, a diferència de l’astènia, és l’aparició brusca de cansament després de l’inici 
d’una activitat.

� No existeix un tractament especí�c per tractar l’astènia ja que normalment desapareix quan 
es controla la malaltia o el factor de base que la causa.
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minerals. És important fer un esmorzar que contingui aliments energètics per afrontar 
el dia i un sopar lleuger almenys 2 hores abans d’anar a dormir.

•  Hidratar el cos bevent uns 2 litres d’aigua al dia.
• Dormir les hores necessàries que ens permetin sentir-nos descansats.
• No abusar de les substàncies excitants com el cafè, l’alcohol o el tabac.
• Realitzar exercici físic moderat almenys durant 30 minuts al dia que ens permetrà 

sentir-nos més vitals. També es pot combinar amb exercicis de relaxació.
• Portar un ritme de vida ordenat, intentant mantenir horaris �xes per menjar i dormir, 

evitant l’estrès sempre que es pugui.
 
COM PODEM TRACTAR L’ASTÈNIA PRIMAVERAL?
Quan els hàbits saludables són insu�cients, existeixen certes substàncies que ens ajuden 
a combatre la sensació de falta de vitalitat i milloren el nostre rendiment:

 

QUÈ ÉS L’ASTÈNIA?

L’astènia és la sensació subjectiva de cansament i falta de vitalitat, tant física com 
intel·lectual, que pot arribar a disminuir la capacitat de realitzar les activitats quotidianes. 
Pot manifestar-se com a conseqüència de patir certes malalties orgàniques o psicològi-
ques, o per altres causes com l’estrès, de�ciències nutricionals o canvis estacionals. 

QUINS TIPUS D’ASTÈNIA EXISTEIXEN?

Hi ha moltes teories sobre l’origen de l’astènia però bàsicament existeixen 2 categories  
associades a malalties: orgànica i psicògena. A part d’aquests dos tipus, també trobem la 
coneguda astènia primaveral.

• Astènia orgànica: Apareix com a conseqüència d’altres malalties (infeccioses, cardiaques, 
metabòliques, digestives, endocrines, etc). Afecta més als homes i es presenta amb 
símptomes concrets que són més aguts a la tarda. El descans millora els símptomes.

• Astènia psicògena: Està associada a trastorns psicològics com la depressió, l’ansietat o 
l’estrès. Afecta més a les dones i es presenta amb símptomes poc precisos amb una 
manifestació intermitent. Els símptomes són més importants durant el matí sense que el 
descans representi una millora.

QUÈ ÉS L’ASTÈNIA PRIMAVERAL?
Un 2% de la població pot patir astènia coincidint amb el pas de l’hivern a la primavera. No 
es coneix bé la seva causa però s’atribueix al canvi de les hores de llum solar que alteren 
el nostre ritme biològic. Aquest procés d’adaptació dels nostres cicles hormonals a 
aquests canvis pot explicar aquesta falta de vitalitat i símptomes relacionats. A part de 
l’adaptació a la llum, el cos també s’ha d’adaptar a les condicions de temperatura, 
humitat i pressió atmosfèrica. No afecta a totes les persona de la mateixa manera perquè 
hi ha un factor endogen que n’augmenta la predisposició.

QUINS SÍMPTOMES PODEN APARÈIXER AMB L’ASTÈNIA PRIMAVERAL?
La simptomatologia és sempre de caràcter lleu, apareix de forma gradual i a mesura que 
el nostre cos es va adaptant a la nova situació van desapareixent:

• Cansament o falta d’energia.
• Tristesa o apatia sense causa aparent.
• Pèrdua de la gana.
•  Pèrdua de la libido.
• Disminució de la concentració o pèrdua de memòria.

• Irritabilitat o canvis en l’estat d’ànim.
• Malestar general i mal de cap.

• Hipotensió arterial.

COM PODEM PREVENIR L’ASTÈNIA PRIMAVERAL?
La millor forma de prevenció és mantenir uns hàbits de vida 

saludables:

• Mantenir una dieta equilibrada i variada, basada 
en aliments frescos, rics en vitamines i 

Vitamines i minerals: són imprescindi-
bles pel bon funcionament del nostre 
metabolisme i per afrontar l’aparició del 
cansament. Es poden prendre en forma 
de complements vitamínics o nutricio-
nals o a través de certs aliments.

Ginseng o eleuterococo: són 
excel·lents adaptògens que augmenten 
la resistència de l’organisme, ajuden a 
recuperar el dinamisme i afavoreixen el 
procés d’adaptació.

Guaranà, cola, te: són substàncies 
estimulants del sistema nerviós 
central que redueixen la sensació de 
fatiga i milloren la capacitat de 
concentració.

L-carnitina, Coenzima 10: són 
substàncies que ens ajuden a obtenir 
energia i combatre el decaïment.

Hipèric: té un efecte antidepressiu i 
estimulant de l’estat d’ànim que pot ser 
útil per combatre els símptomes 
d’apatia, tristesa i falta d’interès

Cada persona pot tenir unes necessitats diferents. 
Consulteu el farmacèutic per saber quina opció de tractament 

és la més adient.
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