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Introducció

• L’excés de pes augmenta de manera important els últims 
anys.

• L’obesitat és un problema de salut pública, en especial en 
els països desenvolupats, incloent-hi Espanya.
▫ ↑de mortalitat cardiovascular

▫ ↓ l’esperança de vida

▫ Estigmatització social i discriminació

• Les patologies associades i la mortalitat són superiors amb el 
major grau d’obesitat ( mórbida IMC >40)

• Costs directes i indirectes representen el 7% de la despesa
sanitària a Espanya (1)

▫ ~2500 milions euros/any s

(1)Estrategia NAOS



Epidemiologia
• Prevalencia 

▫ Des de 1980, l’ obesitat s’ha  més que doblat en tot el món (1)

▫ Obesitat: 15.6% (dones 15,7%; homes 15,4% )  (1)

 Obesitat mòrbida: 0,7% dones, 0,3% homes (2)

 Des de 1993 a 2006 la prevalencia  ↑ > 200% ( de 1,8 a 6,1/1.000 habitant)

▫ ↑ amb la edat, en el subgrup femení, menor nivell educatiu

▫ Sud-est-Nord-est i Canàries

Incremento relativo (%) de la prevalencia de las distintas 

categorías de índice de masa corporal entre 1993 y 2006 según 

la Encuesta Nacional de Salud (datos brutos) (2) 
(1)Prevalencia de obesidad a España. OMS 2015

(2) Basterra-Gortari. Rev Esp Cardiol. 2011;64:424-6



Què entenem per obesitat?
• Malaltia crònica multifactorial
• Augmenta risc de patologies

▫ Excés de pes a expenses del teixit adipós
 Greix corporal posa a l’individu en risc per a la salut:

 Barons: 12-20% 
 Dones: 20-30%

• OMS
▫ Obesidad IMC >30kg/m2
▫ Obesidad mórbida IMC >40kg/m2

Graus de obesitat mòrbida:
• Tipus III (mòrbida)
• Tipus IV (super-obesitat mòrbida)
• La Sociedad Americana de Cirugía

Bariátrica i SECO
▫ Tipo V (super-super obesitat) IMC >60 

kg/m2



Valoració de l’Obesitat
• Anamnesis:

▫ Èmfasi en les malalties 
relacionades amb el cúmul de 
greix.

▫ Evolució:
 Edat d’inici
 Evolució del pes (màxim i mínim)
 Possibles desencadenants: canvis 

treball, embaràs, abandonament tabac, 
quadres ansiosos-depressius...)

 Intents de perdre pes, tractaments 
emprats, eficàcia.

 Conèixer la percepció del malalt i la 
malaltia

▫ Registre alimentari 24 hores (on, 
amb qui, temps, picoteig...)

▫ Antecedents familiars
▫ Antecedents personals: 

 Malalties metabòliques (DM, HTA, 
DL), tabaquisme, alcohol

 Fàrmacs : insulina, sulfonilorees, 
metiglinides, , tiazolidinediones,  
antipsicòtics, Gc, acetat de 
megestrol, estrògens, 
antiepilèptics, fenotiacides, 
antidepressius tricíclics, 
ciproheptadina y betabloqujants 
(obesitat iatrògena)

▫ Avaluar el context de l’obesitat:
 Limitacions professionals, 

familiars o interpersonals
 Situacions que dificulten el 

tractament o adopció d’hàbits de 
vida saludables

 Recolzament i motivació



• Exploració física. Cerca de :
▫ Signes o símptomes d’obesitat secundària: 

 Hipotiroidisme, Cushing, SOP, hipertensió endocraneal...

▫ Conseqüències:
 DM 2 descompensada, SAOS, IC o IR

▫ Retràs estatural o mental en el nen, sospita d’obesitat 
genètica 

• PES, TALLA i IMC

• Perímetre cintura
▫ Homes >102 cm

▫ Dones >88 cm

• Analítica general

• Altres proves: ECO, Polisomnografia, PFR



Comorbilitats

• Diabetes mellitus:
▫ Risc  ↑ segons el grau i duració + distribució abdominal del 

teixit greixós.

• Hiperlipoproteinèmia: 
• ↑ Tg, ↓HDL, ↑LDLc

• HTA

• Hiperuricèmia

• Afectació biliar i hepática

• SAOS

• Neoplàsies



• Pèrdues entre un 5% -10%
poden previndre, millorar

o fer desaparèixer les 
comorbilitats

 Cardiopatia isquèmica
▫ x 3 

▫ Cada kgaugmenta 1,5% el risc (per augment dels FRCV)





• Aconsejable IMC > 35 

kg/m2 IMC > 30 kg/m2 

más 2 factores de 

riesgo

• Circunferencia de cintura 

> 95 cm en varones y > 

82 cm en mujeres, más 

2 factores de riesgo

Endocrinol Nutr. 2005;52(1):38-9Guía Clínica de Actuación en el Sobrepeso y la Obesidad del Adulto. GirObsMet



Cirugia bariàtrica

• Obesitat mòrbida:  fracàs dels tractaments 
convencionals (dieta, exercici, teràpia conductal, fàrmacs)

▫ Pèrdua pes 10% a mig termini –recuperació als 5 
anys

 Qx únic tractament que millora aquestes expectatives

• Objectiu:

▫ No assolir un pes ideal ni curar l’obesitat

▫ Reduir les comorbilitats

▫ Millorar el benestar dels pacients

• Avaluació multidisciplinar



Criteris de selecció de pacients

• Edat: 18-60 anys
• IMC: ≥ 40 kg/m2 o ≥ 35 kg/m2 amb comorbilitats majors 

associades, susceptibles de millorar després la pèrdua ponderal
• Ob. mòrbida establerta > 5anys
• Fracassos continuats a tractaments conservadors supervisats
• Absència de trastorns endocrins que siguin causen obesitat
• Estabilitat psicològica
• Absència d’abús d’alcohol o drogues
• Absència d’alteracions psiquiàtriques majors (esquizofrènia, psicosis), 

retràs mental, trastorns del comportament alimentari (bulímia nerviosa)
• Capacitat per a comprendre que l’objectiu de la cirurgia no és assolir el 

pes ideal
• Compromís informat després d’haver rebut tota la informació necessària 

(oral i escrita)
• Les dones en edat fèrtil haurien d’evitar la gestació almenys durant el 

primer any post-cirurgia

Documento consenso sobre cirugía bariátrica  SEEDO



Tipus cirurgia. Restrictiva

Banda gàstrica 
ajustable

•Laparoscopia

•Cerclatge part superior 
estómac

•No alteracions fisiologia 
digestió/absorció

•IMC 35-45

•Joves

•30-50% de pèrdua de 
l’excés de pes

•Control discret de 
comorbilitats

•Perforació gàstrica

•Dilatació gàstrica

Gastrectomia 
tubular

•Gastrectomia aprox 90%

•IMC 35-45

•Joves

• 40-60% pèrdua a 
partir dels 2 anys

•Efecte positiu sobre 
comorbilitats

•Nàusees, vòmits

•Fístula



By pass gàstric

(mixta)

•GOLD STANDARD

•Reservori (20-30cc) + 
derivació intestinal en Y de 
Roux

•IMC 40-59

•Ni picotejadors

•60-70% de l’excés de pes als 
5 anys

•Resol la DM 85% dels casos

•Bona qualitat de vida

•Mínimes limitacions en la 
ingesta

•No malnutrició severa

•Dumping

•Fístules i hemorràgies

•Ferropénia, dèficit de Vit   
B12

Malabsortives –
Mixtes

(Derivació 
biliopancreàtica, 

creuament duodenal)

•No restricció alimentària

•Bona qualitat de vida

•Escas reguany de pes

•Laparoscòpica

•IMC >45

•Súper-obessos

•>65% a mig-llarg termini

•Resolució DM >90%

•Milloria esteatosis hepàtica

•Dumping

•Diarrea-esteatorrea

•Úlceres anastomòtiques

•Malabsorció de vitamines i 
minerals

•Colelitiasi



Complicacions postQx
• Setmana 1 a 6: 

▫ Ateses pels cirurgians: sagnat, fugues, perforació intestinal, 
obstrucció intestinal, infecció de la ferida.

▫ TEP, TVP, IAM, neumonia, infeccions urinàries

• Setmana 7 a 12: 
▫ Adaptació als hàbits alimentaris: vòmits, síndrome Dumping

 Taquicàrdia, dolor abdominal, diaforesi, vòmits, hipoglucèmia...

• Mesos 4 a 12: 
▫ Colelitiasi/nefrolitiasi

▫ Obstrucció/estenosis

▫ Erosió /úlcera

▫ Lliscament de la banda.



Dèficits nutricionals
• S’alteren els patrons d’ingesta 
• Augmentant el risc de patir deficiències nutricionals

▫ 1- Restricció i malabsorció

▫ 2- T. del comportament alimentari
 Aversió al menjar, vòmits

 Intolerància 

 Motivació del pacient, seguiment dieta...

▫ 3- Complicacions post-operatòries

• Tècniques restrictives
▫ Canvis en la ingesta pacient i hàbits alimentaris

 Dieta pobre, intoleràncies alimentàries, vòmits excessius, porcions 
limitades



Dèficits més freqüents
-Absorció  duodé i prox duodé.

- ↓ ingesta /Modificacions pH

- Ferropènia, Anèmia microcítica

 Sulfat ferrós oral 150-300mg/dia + Vit C

- Disminució ingesta /Malabsorció calci i Vit 
D/PTH secundària 

- Osteoporosi

• 800 UI/dia
• Citrat càlci 1200mg /dia.

- 1/3 del Post-Qx : malabsorció, hipoclorhídria, ↓FI

- 1r any >50%

• Anèmia perniciosa
• 350-600mcg/dia

+ ʋ



- Dèficit 1 i 3 mesos

• Encelopatia de Wernicke- Korsakoff, Beri-
Beri, Sd. Leigh
• Tiamina1,5mg /dia (complexos 

multivitamínics)

- 400mcg/dia (complexos 
multivitamínics) 

 6,5mg/dia (Complexos 
polivitamínics) 

-25-57%

-Xerosis ocular/alt visual nocturna

-Prevenció en tècniques 
malabsortives: 50.000 UI/dia

- Determinació en pc
amb símptomes 
neurológics o anèmia 
no explicable

- 14-22% dèficit, sense 
conseqüències clíniques 
aparents

PROTEÏNES

• En BG distal/ derivació 
biliopancreàtica

• Poc freqüent
• Vigilar en cas de augment de 

requeriments proteics



Seguiment en AP
• Pautes d’alimentació.

▫ Intoleràncies alimentícies (carn roja)

▫ Ingesta adequada de proteïnes

▫ Picoteig

▫ Comprovar els suplements

• Activitat física

▫ Fomentar l’exercici

• Evolució del pes

▫ Anotar pes i IMC

• Complicacions

▫ Mèdiques
 N+/v+, dolor epigàstric postingesta, estrenyiment, 

diarrea. Dumping. Signes d’alerta d’HDA

▫ Tardanes
 Estenosis anastomòtiques, oclusió intestinal, hèrnies

• Evitar AINEs

• Qualitat de vida percibida pel pacient

▫ Limitacions en les activitats quotidianes, 
investigar posibles transtorns
psicológics/psiquiàtrics

• Criteris de nova 
derivació:
▫ Mal compliment de 

les recomanacions
dietètiques

▫ Mala evolució
ponderal

▫ Mal control de les 
comorbilitats

▫ Aparició d’lagun
déficit nutricional no 
conegut

Endocrinologia: seguiment durant 5 anys

• Control de pes i PA cada 4-6 
setmanes

• Control als 3- 6-9-12 mesos i de 
forma anual

• Analítica 3-6-9-12-18-24 i anual
• Densitometria òssia dos anys 

després.



Seguiment de les comorbilitats
• DM

▫ Glucèmia
▫ Revisió del tractament 

 Suspendre Sulfonilurea i Glinida per ↑ risc hipoglucèmies post-Qx

• Hipertensió
▫ TA  i Revisió del tractament

 Hipotensió post-Qx per pobre aport hídric i vòmits

• DL
▫ Monitorització lípids i Revisió del tractament

• Reflux GE
▫ Podrien ser retirats fàrmacs
▫ Persistència RGE, dolor abdominal, vòmits reavaluar

• SAOS
▫ Estudi de la son 6-12 mesos post

• Alteracions psiquiàtriques
▫ Continuar per risc labilitat emocional  els primers mesos

• Contracepció
▫ Augment de la fertilitat Evitar embaràs 12-18 mesos post
▫ ACO menys efectius



• Passades dues setmanes, es pot començar la 
vida normal

▫ Sense grans esforços, podent treballar si no es té 
un treball molt dur

 En cas contrari, prolongarem la baixa laboral fins el 
mes

• La IT dependrà de les complicacions
quirúrgiques

▫ Endocrinologicament no. 



Conclusions
• Consulta AP

▫ Valorar obesitat (IMC) i comorbilitats
▫ Obesitat >35kg/m2 tractar i seguir 

▫ Derivar Endocrinologia:
 IMC > 35 kg/m2 IMC > 30 kg/m2 + comorbilitats
 Obesitat: Sense pèrdua pes en 6 mesos

 Ttx quirúrgic (comité Obesitat HGUCS):
▫ IMC: ≥ 40 kg/m2 o ≥ 35 kg/m2 amb comorbilitats majors 
▫ Tècniques restrictives / malabsortives

• Seguiment:
▫ Dèficit nutricional (>1any)

 Complexos polivitamínics
 150-300mg de Ferro
 1200-2000 mg de citrat càlcic
 350-600mcg/dia de Vit B12
 800 UI/L Vit D

▫ Seguiment comorbilitats (DM, HTA, DL) 
▫ Seguiment complicacions mèdiques
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