
Sorprenentmentprevalen iproliferenelsmitesal
voltantdels refredats i la grip.Potserperaixòcada
setmanamilionsd’usuarisde tot elmónbusquen
informació sanitàriaper internet. Idurant les
estacionsmés fredesde l’anydestaca sobretot la
relacionadaamb lagrip i els refredats, assegura
DavidAgus,professordeMedicinaa laUniversitat
SouthernCalifornia.Òbviament,no totes lesper-
sonesquebusquengripestanmalaltes.Peròhiha la
necessitatd’informar-seen lamateixamesuraque
preval ladesinformació. “Persisteixenelsdubtes so-
bre lesmesuresquecalprendreencasde refredats i
grip”, assenyalaPedroJavierCañones, secretari ge-
neralde laSocietatEspanyoladeMedicinaGeneral.

PerDavidAguselproblemaésquecirculamolta
desinformació sobrecomcuidar-se, tal comrecull
al seu llibreElfinde la enfermedad (Ariel).Amés, en
el casdegrips i refredatshihaquihoconfon, encara
quees tractademalaltiesdiferents, comrecorda
LeonorAncochea,metgede famíliade l’EAPDreta
de l’EixampledeBarcelona.Percomençar, la grip
noméséscausadapel virus influença, encaraquehi
ha tres tipusd’aquest virusdenominatsA,B iC.Els
dosprimers tipuscausenepidèmiesde temporada
durantelsmesosd’hivern,mentrequeel tipusC
causamalalties respiratòries lleus inoescreuque
pugui causarepidèmies.

Pelque faals refredats, augmentaespectacular-
ment lavarietatdevirus involucrats.Podenser
causatspercinc famíliesdevirusqueaglutinen
unsdos-centsvirusdiferents.Només la família
rinovirusestà formadapercent tipusdevirus.
Generalmentespateixendesetembreamaig, amb
especial incidènciaen l’estacióhivernal, encaraque
tambépodenhaver-hi casos la restademesos. “Els
símptomesdel refredat els sap tothom,mentreque
lagrip téuns símptomesmésacusats ambfebrealta
idolorsmusculars, l’anomenadagalipàndria, acla-
reixLeonorAncochea.Amés, la grippotpresentar
tambéméscomplicacions, especialmentenperso-
nesgransoambproblemescrònicsde salut.Fetes

aquestesprimeraprecisions, els expertsdestaquen
algunsdelsmitesmésarrelatsperdeterminarfinsa
quinpunt sónveritablesono.

Cabellsmolls, refredat segur
Noésaixí “El frednocausael refredat, ésunvirus
l’agent causant”, recalcaLeonorAncochea. Sense
virusnohiha refredatni grip .Tambévol insistir
que, encanvi, sí quesón factors importants el fet
d’estar enambientsmalventilats i secsenexcés
ambmoltespersonesenelmateixespai. “De totes

maneresnoés raonableexposar-seal fredsense
abrigar-seoestantmullat jaquepotafavorirquees
reactiviunvirusquepodemtenirde forma latent”.
Les investigacionsdemostrenque l’exposicióal
fredpotproduirpneumònia,perònorefredatso
grips.Enqualsevol casés recomanableevitar els
canvisbruscosde temperatura.Enaquest sentit
algunsestudis suggereixenqueel fredpotestressar
el sistema immunològic.L’organismepateixmés.
Enaquestmateixnivell se situa l’afirmacióde“peus
semprecalents, i si cal, dosparellsdemitjonsenca-

El broudepollastrepotserésundelspocs
remeis casolansque la ciènciaha confirmat
comapal·liatiuen casde refredatodegrip.
En canvi,moltsd’altres, commantenir les
finestres tancadesonomoure’sde casa,
s’esfondren comuncastell de cartes
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dascun”.Aixòésexcessiu. “És importantvestir-se
adequadament segons les condicionsatmosfèri-
ques, però senseexageracions”, insisteixLeonor
Ancochea.

Mantesper suar
No“Actualment, elsmetges recomanemalspacients
quenoes tapinenexcés iqueprenguinbanys
d’aigua tèbiaperajudara refrescar l’organisme”,
indicaPedroJavierCañones.La sudoracióésel
mecanismefisiològicde l’organismepercombatre

l’augmentde la temperaturacorporal. “Quanens
tapemmassa, la sudoracióes refreda sobre lapell i
potprovocardesdecalfredsfinsaunaugmentde la
temperaturacomaefecte rebot”.

Finestres tancades
NoCalobrir-les, almenysalgunsminuts.Ambdeu
n’hihaprou.Laventilacióadequadadels espais
tancats és fonamental.Els entornsmolt càlids són
caldodecultiuperals virus. I amésdel termòmetre
caldria controlar també lahumitat. “Commés
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sequedat ambiental,mésvulnerables són les
vies respiratòries als virus.Procureucol·locarun
recipient ambaiguaal costatdels radiadors, po-
dreuveurecoms’evapora”, comentaPedroJavier
Cañones.

Sensemenjar, adieta
No “Calmenjarelquevinguidegust. I sobretot és
aconsellablebeure líquidsperevitar la sequedatde
lesmucosesdelnas i el coll.Estovar lamucositat
n’afavoreix l’expulsió”, explicaLeonorAncochea.
Si améses tendeixa suarper la febre, ésnecessari
augmentar la ingestade líquids, tant aiguacomsucs
o infusions. Si sóncalents,fins i totpodenalleujar la
tos.Cal estarbenhidratats.

Abansdedormirunvasde llet calentaambconyac
CompteLesbegudescalentesnoprevenenels re-
fredats, i encaramenys l’alcohol. “Prendreunglop
d’unabegudaalcohòlicaajudaaescalfar l’organis-
me iproporcionasensaciódebenestar, peròésun
efecte transitori”, comentaPedroJavierCañones.
“Laveritat ésque l’alcoholno facapefecte sobreels
símptomes”, afegeix.Aixòno treuqueunabeguda
calentapugui alleujar lesmolèsties al coll. Pelque fa
a la lletdevaca,pot estimular lamucositat, així que
algunsexperts recomanensubstituir-laperalguna
d’origenvegetal.

Hihavacunesperevitar refredats
NoNohihacapvacunaperevitar refredats, jaque
elspodencausarqualsevoldels200tipusdevirus
queelsprovoquen.Pera lesgrips, sí, jaquenomés
hiha tres tipusdevirusque lacausen,perònoestà
exemptadepolèmiques.Lesproteïnesquereco-
breixenelvirusde lagripcanviende formahabitual.
Comaresultatel sistema immunitarinoel reconeix
inosempreés fàcilprotegir-sedavant lesnoves
formesdelvirus.DavidAgusexplicaquegranpart
de la incomoditatques’estableix“quanagafem
unagripounrefredatprocedeixdelnostre sistema
immunitari, quees trobaenuna fasehiperactiva.
Quans’enfrontaaun invasordesconegut tendeixa
reaccionardemaneradesmesurada.Ésestranycon-
treureduesvegadeselmateixrefredatoelmateix
cepdelvirusde lagrip.Però lesvacunespreparen
lesdefensesdel cosperbatallarcontraundeter-
minat invasor”.Per la sevapart,LeonorAncochea
asseguraque lavacunaés lamesurapreventivamés
eficaçcontra lagrip i “és importantvacunar-se si es
témésde60anys,osi espateixunamalaltiacrònica,
encaraqueésunaqueixa freqüent ide fetalgunes
personesrebutgen lavacunaperquèassocienel fet
devacunar-seambunaugmentderefredats”.

Prendreantibiòtics
NoElsantibiòticsnoevitenrefredatsni grips.
L’ús indiscriminathaencèsendiferentsocasions
els senyalsd’alarmade lesautoritats sanitàries,
inclosa l’OMS.Desde faunsanysFarmaindustria,
juntamentambelMinisterideSanitat iConsum,
elConsellGeneraldeCol·legisOficialsdeFarma-
cèuticsd’Espanya i elConsellGeneraldeCol·legis
OficialsdeMetges, promocionen lacampanya
“Ambels antibiòticsnos’hi juga”davantel con-
sumindiscriminatd’antibiòtics, una tendència
queactualmentpersisteix. “Elsusuaris continuen

pensantqueserveixenperal refredato lagrip,
patologies sobre lesqualsnoactuenels antibiòtics.”
L’origenderefredats i gripésvírica,nobacteriana.
I els antibiòticsnoméspodensereficaçospera les
infeccionsbacterianes,per tantnoestan indicats.Ni
prevenenni curen lesgrips i els refredats.

VitaminaC,pròpolis, equinàcia...
DepènPotserésundelspuntsmésdebatuts.Nohi
hacapevidència clarade l’eficàciad’aquestspro-
ductes, assenyalaAncochea.Nos’hademostratque
gransdosisdevitaminaCprevinguinels refredats,
peròaixònosignificadeixardeprendre fruites
quecontinguinaquestavitamina.EduardoLópez
Granados, coordinadordel serveid’immunologia
de l’hospital universitariLaPaz, aMadrid, explica
queprendrequantitats addicionalsdevitamina
Cnoajudaapotenciarmésel sistema immunita-
ri i a reduir el riscdecontagi, segonsesdesprèn
d’un informeelaborat fa tres anyspel centre
Cochrane, quecoordina la col·laboracióenxarxa
d’institucionsmèdiquesdediversospaïsosd’Ibe-
roamèrica, i quehaanalitzat lesdadesde66estudis
imésde24.000persones.Peròenaquestmateix
informe tambés’assenyalaquedavantunrefredat
ounagrip, “l’activitatdels limfòcitsT (cèl·lulesdel
sistema immunitari) augmenta i requereixuna
quantitatmésaltadevitaminaC.La ingestadiària
de200mil·ligramsdevitaminaCescurça ladurada
d’unrefredatunamitjad’un 14%ennens iun8%en
adults”.

D’algunamaneraaquestdebat tambées repeteix
amb l’equinàcia, lapròpolisoaltres substàncies
comlabaiade saüc.Enaquestúltimcas,unaepidè-
miadegripenunquibuts israelià el 1993vadonar
l’oportunitatdeprovarels efectesde labaiade saüc.
MikelGarcía Iturrioz, expert ennutrició,medicina
biològica i autordeGripey catarro.Protégeteme-
jorando tusdefensas (accessible a internet) explica
queenaquella epidèmia“esva subministrar a la
meitatdelsmalaltsquatreculleradesdiàriesd’un
extracteestandarditzatdebaiadesaüc,mentre
quea l’altrameitat se li vadonarunplacebo.En24
hores, el 20%delsquevanprendrebaiade saüc
vanmostrarunareducciódràsticadels símptomes
gripals: febre, tos idolorsmusculars.En48hores,
el 75%haviamilloratnotablement, i en72hores
el90%s’havia recuperat totalment.Pel contrari,
nomésel8%delsquevanprendreunplacebovan
començaramillorara les24hores; el 92%restant
va trigar sisdies acomençaramillorar”.

Quedar-sea casa
Depèn “Ambgripésdifícil anara treballar, acostu-
mahaver-hi febreelevada idolorsmuscularsque
impossibilitenmoure’sdurantunsdies. Iquanes té
unrefredathabitualmentesmantéunavidaactiva
malgrat lesmolèstiesquecomporta”, explicaAn-
cochea.Anara la feinaoa l’escolanohadeprolon-
garper força laduradadel refredat, peròaugmenta
el riscd’encomanar-loals altres. “L’importantés
extremar lesmesuresd’higienecomtaparelnas
i labocaenesternudar i tossir, utilitzarmocadors
depaper, rentar-se lesmans freqüentment, tenir
encompteque lesnostres secrecions transmeten
el virus i, per tant, evitarnocontaminar l’entorn”.

Els experts s’inclinenperaconsellarquedar-sea
casa si els símptomessónaguts.El repòsésunade
les recomanacionsbàsiques.Dormirpot ajudara
recuperar-se.

Anaralmetge
Noésnecessari,peròcal vigilar. “Unrefredat ésun
procéshabitualmentbenigne iquenorequereix
tractament. Sinohihacomplicacionsnoneces-
sitavisitamèdica, simplementmesuresgenerals:
higiene, alimentació, begudescalentes, descansar
tant comespugui i analgèsics”, explicaAncochea.
Tambécomentaque lagrip “tampocno té tracta-
ment.Els casos lleuses resolenambanalgèsics i
mesuresgenerals.Però si la febreésmolt elevada
oduramassadies,hihamolta simptomatologia, és
convenientunavaloraciómèdica”.Enaquest sentit
laSocietatEspanyoladeFarmàciaComunitària
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Quinesmesures preneu per evitar agafar un refredat?
Opineu a Lavanguardia.com/estilos-de-vida

recordaque“lesdues infeccionsescurensoles i
sónderemissióespontània”.Nos’had’impacientar
si la febrepersisteix tresoquatredies.Osi lesmu-
cositatsnasals sónpresentsdurantdeudies.Fins i
totnoésestranyque la tosduridueso tres setma-
nes.Els símptomespodenmanifestar-sedurant
dues setmanesenundecadaquatrecasos. “Només
cal vigilarquenoderivi enproblemesmésgreus”.
Laprincipal complicaciópot ser lapneumònia, la
pulmonia, labronquitis... Peraixòcaldria consul-
tar elmetgeencasquepersisteixinels símptomes
severs juntamentambfebreelevada.Engeneral
es tendeixaanaralmetgeenmassaocasions (una
mitjanadedeuvegadesa l’anyperpersona), i les au-
toritats sanitàrieshan llançatdiversescampanyes
perdisminuir elnombredevisites. Sobretotper
alleujar la sobrecàrregaen lesurgènciesd’ambula-
toris ihospitals.

El remeide lesàvies: sopa calenta
Bonprofit!Potseréscosad’àvies, perònoéscap
ximpleria.Diversos investigadorsdelCentreMèdic
de laUniversitatdeNebraskavandecidir investigar
lespropietatsdelbroudepollastre. I el resultatde
les seves indagacionsva serpublicat a la revistamè-
dicaChest l’any2000.Vandescobrirque labarreja
devitamines inutrientsdelbroudepollastre téun
efecteantiinflamatori, quealenteixel creixement
dels leucòcits implicats en l’alliberamentde les
mucositats.Altres líniesd’investigació subratllen
queels ingredientsques’afegeixenalbroude
pollastre, comel curri, el pebre i l’all, podenajudara
alleujarels refredats jaquedilueixen lesmucositats.
“Durant segles s’hanutilitzat aquests condiments
per tractarmalalties respiratòriesgràcies a les seves
diversespropietats antibiòtiques, antivirals i anti-
micòtiques”, explicaGeneStoneal seu llibreLos se-

cretosde laspersonasquenuncaenferman (Planeta).
I a tot aixòcal afegir elsbeneficisque tambéapor-
ten laceba, lapastanaga, elsnaps, l’api i el julivert,
que tambésol afegir-sealsbrous.Nonomésperals
refredatso lesgrips.Hihamésbeneficis.Elbroude
pollastrecontéagentsmedicamentosos semblants
a les substàncies farmacològiquesquees trobena
lesmedecinesmodernesperal refredat.Durant la
cocció, la carndepollastrealliberaunaminoàcid
ambpropietatsquímiques similars a l’acetilcisteïna,
fàrmacquees receptapera labronquitis i altres
malalties respiratòries.Lesàviesnoesvanequivo-
car. “Almenysalleuja la simptomatologia, totsho
hemexperimentat”, comparteix ladoctoraLeonor
Ancochea.s
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