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POLICLÍNICA TRETON 

Reduir pes, bàsic 
per tenir menys 
risc de malalties
Cada cop som més consci-

ents que l’excés de pes re-
dueix l’esperança de vida i 

també hi ha més persones que 
s’animen a fer dieta per protegir la 
seva salut, més que només per 
motius merament estètics. “La re-
ducció de pes disminueix el risc 
de patir diabetis, hipertensió, ex-
cés de colesterol, trastorns del son 
i artropaties degeneratives, entre 
d’altres malalties”, segons consta-
ta el doctor Gabriel Obiols, espe-
cialista en endocrinologia i nutri-
ció des de fa 30 anys, metge de 
l’Hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona i amb consulta a la Policlíni-
ca Treton de Terrassa. 

El doctor Obiols rep aquests dies 
més peticions de consulta de per-
sones que s’han fet el bon propò-
sit d’aprimar-se, de la mateixa for-
ma que desitgen fer més esport o 
deixar de fumar. Són pacients que 
volen posar remei al seu excés de 
pes i demanen unes orientacions 

dietètiques. “Hi ha un gran nom-
bre de dietes, més o menys rares, 
que al principi aconsegueixen re-
baixar el pes, però no totes són 
útils per mantenir-lo amb el pas 
del temps”, descriu.  

La durada total d’una dieta és 
molt important i determinant en 
l’èxit del tractament. “El pes es pot 
perdre ràpidament o lentament. 
Dependrà de la intensitat del rè-
gim d’aprimament, el grau de 
compliment, l’activitat física i, so-
bretot, la tendència a engreixar-se 
que tingui el pacient. Però el 
temps total de la reeducació ali-
mentària ha de ser llarg i mante-
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nir-se per evitar l’efecte rebot”, co-
menta. “Per fer-se’n una idea, eli-
minar uns vint quilos requerirà al-
menys un any entre perdre’ls i 
mantenir el pes.” 

 
UN ESTUDI ENDOCRÍ  
Com a expert en el camp de l’en-
docrinologia, el doctor Gabriel 
Obiols també recomana fer un es-
tudi endocrinològic en pacients 
amb un excés de pes notable. “A 
l’estudi de l’ obesitat és important 

estudiar les comorbilitats associ-
ades, o sigui, el conjunt de malal-
ties a les quals predisposa ser 
obès, com la hipertensió, la dia-
betis o les alteracions dels greixos. 
Un conjunt de malalties que cons-
titueixen un factor de risc cardio-
vascular molt important”, indica. 
Aquest estudi endocrí també 
aporta informació “sobre un se-
guit de processos que predispo-
sen a l’obesitat i que hauran de ser 
descartats abans d’iniciar una di-
eta”, afegeix. 

L’augment de casos d’obesitat 
per estrès es reflecteix a les con-
sultes dels especialistes en nutri-
ció, una tendència que ha obser-
vat aquest metge endocrí. “L’es-
très pot produir augment de pes 
perquè l’acte de menjar pot pro-
duir satisfacció i alleuja l’ansietat. 
Després, el fet d’haver menjat en 
excés pot revertir en més ansietat 
i la persona entra en una roda pre-

ocupant.” Amb tot, reconeix que 
l’obesitat és una malaltia crònica 
i cal afrontar-la com a tal. 

 En opinió del doctor Obiols, “el 
pes ideal és un nombre. Depèn de 
l’edat, el sexe i la constitució cor-
poral o biotip del pacient”. També 
és determinant saber l’índex de 
massa corporal del pacient, per-
què reflecteix la magnitud de l’ex-
cés de pes. L’edat és clau “perquè 
no és igual fixar uns objectius en 
un nen que en una persona gran. 
Les dificultats d’assolir-los també 
seran diferents”. En funció 
d’aquests factors el metge podrà 
planificar un bon pla d’actuació. 
“Un menú d’aprimament ha de 
contenir aliments variats, sobre-
tot els poc calòrics, que podrà 
consumir lliurement, i eliminar-
ne d’altres”, recomana. “És impor-
tant beure aigua i fer més esport. 
Hauríem de caminar més, no uti-
litzar tant l’ascensor”, diu ◗


