
La doctora Maria Panelo, metge adjunta del servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari 
General de Catalunya ens il·lustra sobre com la felicitat contribueix a protegir la nostra salut. En 
el camp de la medicina hi ha una evidència científica creixent sobre els aspectes psicològics 
positius del benestar, incloses les emocions positives, l'optimisme i la satisfacció amb la vida, 
com a protectors per a les malalties cardiovasculars (MCV) i la longevitat.
Es relaciona el benestar positiu amb una millor salut cardiovascular, una menor incidència de 
MCV en poblacions sanes i un menor risc de resultats adversos en pacients amb malaltia 
cardiovascular existent. (1)
Què és el benestar positiu?
Són atributs psicològics emocionals o cognitius favorables, com l'afecte positiu (és a dir, les 
emocions positives) i l'optimisme.
El benestar no és simplement l'absència d'una malaltia mental ni és l'oposat a constructes 
psicològics negatius com la depressió. Tot i que els factors psicològics positius i negatius estan 
inversament correlacionats, el benestar positiu sovint segueix sent un predictor independent 
dels resultats de salut posteriors després de tenir en compte la depressió o l'afecte negatiu. (2)
Avui dia, afavorit per la difusió de les xarxes socials i el model del consumisme, s'exalta 
l'hedonisme, el plaer com a sinònim de benestar. No obstant això; la “eudaimonia” és una forma 
més profunda de benestar relacionada amb el significat i la realització de l'autèntic potencial 
d'un individu (p. ex., propòsit en la vida, creixement personal) i altres constructes de benestar, 
com l'optimisme i la vitalitat emocional, estan fortament associats amb els resultats 
cardiovasculars favorables. (3)
Cal assenyalar que el benestar positiu està entrellaçat amb factors psicològics i socials 
relacionats, com el suport social, que també són importants per a la salut cardiovascular i el 
tractament de la malaltia. (4)
La felicitat prevé la malaltia cardiovascular:
Les persones amb vitalitat o optimisme tenen un 20-30% menys de risc de malaltia coronària 
(5), la satisfacció en els dominis de la vida redueix el risc d'angina (6), l'optimisme prediu una 
menor incidència d'insuficiència cardíaca (7). Tenir un propòsit en la vida s'associa amb una 
reducció del risc d'accident cerebrovascular (8) la vitalitat emocional i l'afecte positiu també 
protegeixen de l'ictus. (9, 10)
La felicitat afavoreix el pacient que ja té malaltia cardiovascular:
Tenir un propòsit en la vida disminueix el risc d'infart de miocardi en pacients que ja tenen 
cardiopatia coronària (11) l'afecte positiu redueix els infarts i la mortalitat en pacients amb 
stents coronaris. (12)
L'optimisme redueix els reingressos en els pacients intervinguts de by passes coronaris (13), 
prediu un millor estat de salut física, i millors comportaments de salut després de la síndrome 
coronària aguda. (14)
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La felicitat perllonga la vida:
L'afecte positiu, la satisfacció amb la vida i el benestar eudaimónico protegeixen la longevitat 
(15) les persones amb major propòsit a la vida vivien més que les seves contraparts amb menys 
propòsit, fins i tot independentment de les influències de l'afecte positiu, l'afecte negatiu i les 
relacions socials positives. (16)
La felicitat té moltes maneres de protegir la nostra salut:
Les associacions entre el benestar positiu i els resultats de les malalties cardiovasculars estan 
intervingudes en gran mesura per millors comportaments de salut (p. ex. Activitat física, son, 
dieta, no fumar i adherència a la medicació). (11, 17, 18).
El benestar positiu també està relacionat amb un millor funcionament immunològic, 
neuroendocrí i cardiovascular, a més d'una menor reactivitat a l'estrès i habilitats d'afrontament 
adaptatives.
Hem de saber que les malalties cardiovasculars no es produeixen ni es curen per l'estat d'ànim, 
el seu metge pot ajudar a entendre els determinants de la seva salut i actuar-hi, amb medicació 
i amb procediments que en el cas de la cardiologia són molt amplis.
No obstant això, treballar en la nostra pròpia autèntica felicitat i la dels nostres éssers estimats 
reporta en beneficis de salut per a nosaltres i per a la nostra societat.
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