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INTRODUCCIÓ: ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL DELS ASPECTES 

CIENTÍFIC-TÈCNICS DEL PROJECTE. 

 

L’obesitat és una malaltia crònica d’elevada i creixent prevalença als països 

industrialitzats, resultant de diversos factors genètics i ambientals (nutricionals, 

estil de vida sedentari, factors psicològics...). La importància de la prevenció 

primària i del tractament precoç en la obesitat són importants tant per les 

conseqüències que la obesitat pot tenir sobre la salut i sobre la qualitat de vida, 

física i psicosocial, com pel fet que quan més es cronifica més refractaria es fa 

al tractament degut als canvis neurohormonals i de conducta alimentària que es 

donen.  

El primer objectiu de qualsevol teràpia de la obesitat és aconseguir a la 

vegada una disminució primer, y després manteniment, del pes corporal 

adequat, juntament amb un canvi d’hàbits alimentaris a llarg termini, ja què les 

dietes a curt termini tenen una taxa de recaigudes del 90%.  En una revisió 

recent Stockli et al., 2003 assenyalen que la teràpia més efectiva és la 

integrativa combinant canvi en la nutrició amb reducció de greixos i 

carbohidrats (dèficit diari de 500-1000 kcal), tractament psicoterapèutic 

focalitzat en el canvi a llarg termini de  l’estil de vida i els hàbits alimentaris, 

fugint d’actituds moralitzadores estèrilment culpabilitzadores i estimulant 

l’activitat física no compulsiva. Les intervencions quirúrgiques (bypass gàstric i 

intervenció malapsortiva) es consideren indicades per la obesitat mòrbida amb 

complicacions metabòliques o mèdiques importants, pel fet de ser el mètode 

més efectiu per disminuir el pes. Malgrat això, en pacients amb trastorns de la 

conducta alimentaria i ingestes alimentaries compulsives o excessives, sovint, 
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passat un temps desprès de la intervenció s’observen problemes 

psicopatològics, siguin de conducta alimentaria, d’altres conductes 

compulsives,  trastorns afectius o inclús trastorns de personalitat. 

 

Es per això que plantegem un assaig  clínic aleatori  per avaluar l’eficàcia d’un 

enfoc psicoterapèutic en el  trastorn de conducta alimentaria,   en l’obesitat 

mòrbida no refractaria, tenint en compte  el model transteòric de canvi de 

Proshaska i Diclemente, utilizant per la psicoteràpia l’entrevista motivacional de 

Miller i Rollnick i les tècniques de prevenció de recaigudes per conductes 

addictives. 

  

 L’entrevista motivacional en pacients que presenten trastorn de la 

conducta alimentaria està orientat a facilitar el coneixement de la seva actitud 

real vers la malaltia i a aconseguir la suficient motivació que els movilitzi cap al 

canvi. S’han definit sis estadis en aquest procés: precontemplació, 

contemplació, preparació/determinació, acció, manteniment i recaiguda. La 

progressió entre les diferents fases no és lineal i el terapeuta ha d’esforçar-se 

per situar al pacient dins de la roda del canvi. Les tasques del terapeuta es 

poden resumir de la següent manera:  

 

 PRECONTEMPLACIÓ: Augment del dubte - augment de la percepció 

del pacient dels riscos i problemes de la seva conducta actual 

 CONTEMPLACIÓ: Inclinació de la balança- evocació de les raons per 

canviar i els riscos de no canviar. Augment de l’autoeficàcia pel 

canvio de la conducta actual. 

 DETERMINACIÓ: Ajudar al pacient a determinar el millor curs de 

l’acció que a de seguir per aconseguir el canvio. 
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 ACCIÓ: Ajudar al pacient a donar els passos cap al canvio. 

 MANTENIMENT: Ajudar al pacient a identificar i utilitzar les 

estratègies per preveure una recaiguda. 

 RECAIGUDA: Ajudar al pacient a renovar el procés de contemplació, 

determinació i acció, sense que aparegui un bloqueig o una 

desmoralització degut a la recaiguda. 

 

Podem resumir en cinc els principis d’aquesta teràpia: 

1) Expressar empatia i acceptació a través de l’escolta reflexiva i selectiva 

2) Desenvolupar la discrepància entre la conducta present i l’amplitud de 

metes, entre l’autoconcepte i conducta 

3) Evitar les argumentacions, són contraproduents 

4) Prestar especial atenció a les resistències  que poden aparèixer en el 

procés 

5) Donar suport a l’autoeficàcia, esperança i optimisme accentuant la 

pròpia responsabilitat en els seus objectius 
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OBJECTIUS I HIPÒTESIS DE TREBALL 

 

1. Demostrar l’eficàcia de la intervenció aplicada en pacients amb obesitat 

mòrbida amb trastorn de conducta alimentaria comparat amb un grup control de 

pacients sotmesos a psicoteràpia psicoeducativa. 

 Es mesuraran  els canvis:  

 Objetius: 

 IMC, comorbilitats.  

o HIPÒTESI: Disminució del IMC i de les comorbilitats 

mèdiques associades a l’obesitat mòrbida un cop 

finalitzada la intervenció psicoterapèutica amb entrevista 

motivacional. S’esperen trobar diferencies significatives en 

relació al grup intervingut amb psicoteràpia psicoeducativa. 

 

 Subjectius del pacient respecte a: 

 BITE 

o HIPÒTESI: Disminució dels trets bulímics observats en 

aquests pacients abans de la intervenció amb entrevista 

motivacional. S’esperen trobar diferències significatives en 

relació al grup intervingut amb psicoteràpia psicoeducativa. 

 Símptomes i signes d’ansietat i depressió (STAI-E, BDI):  

o HIPÒTESI: Disminució dels símptomes i signes d’ansietat 

estat i depressió una vegada finalitzada la intervenció amb 

entrevista motivacional. S’esperen trobar diferències 
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significatives en relació al grup intervingut amb psicoteràpia 

psicoeducativa. 

 Son (COS):  

o HIPÒTESI: Augment de la quantitat i qualitat de la son una 

vegada finalitzada la intervenció amb entrevista 

motivacional. S’esperen trobar diferències significatives en 

relació al grup intervingut amb psicoteràpia psicoeducativa. 

 Autoestima (Rosenberg):  

o HIPÒTESI: Augment de l’autoestima i de la millora de la 

percepció d’un mateix, una vegada finalitzada la intervenció 

amb entrevista motivacional. S’esperen trobar diferències 

significatives en relació al grup intervingut amb psicoteràpia 

psicoeducativa. 

 Qualitat de vida (SF-36):  

o HIPÒTESI: Augment de la qualitat de vida , una vegada 

finalitzada la intervenció amb entrevista motivacional. 

S’esperen trobar diferències significatives en relació al grup 

intervingut amb psicoteràpia psicoeducativa. 

 

2. Respecte a la psicopatologia alimentaria:  

 Acceptació i manteniment d’un pes sa (IMC >19 i <25 en adults) 

 Capacitat d’autocontrol en l’alimentació sense ingestes compulsives 

i/o rituals o conductes estranyes vers el menjar 

 Millora de la percepció corporal, acceptació i valoració del propi cos 
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 Eliminar les limitacions de la seva activitat professional o emocional 

per problemes relacionats amb la seva figura 

HIPÒTESI: Aquests aspectes millorar un cop finalitzada la intervenció 

terapèutica. 

 

3. Adequada capacitat en la resolució de conflictes: 

 Adquisició del suficient autoconeixement que li permeti detectar 

adequadament els factors estressants que poden aparèixer en el seu 

medi 

 Habilitat per desenvolupar estratègies adaptatives davant de 

situacions d’estrès o de canvi 

HIPÒTESI: Aquests aspectes millorar un cop finalitzada la intervenció 

terapèutica. 

 

4. Adquisició del sentiment de pròpia identitat basat en unes conductes 

saludables: 

 Acceptació de les seves característiques personals 

 Acceptació de les seves circumstàncies i de les variables que 

l’envolten 

 Capacitat de resposta pròpia i adequada davant de situacions que es 

perceben com a amenaçadores al seu benestar 

 Acceptació de les conseqüències dels seus plantejaments i accions 

 Reconstrucció i enfortiment del “suports” interns 

HIPÒTESI: Aquests aspectes millorar un cop finalitzada la intervenció 

terapèutica. 
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5. Restablir la seva capacitat per iniciar relacions i activitats laborals 

apropiades: 

 Possibilitats d’establir relacions interpersonals adequades 

 Capacitat en el desenvolupament d’activitats curriculars i 

professionals proporcionades a la seva recuperació i a les habilitats 

prèvies al seu trastorn. 

HIPÒTESI: Aquests aspectes millorar un cop finalitzada la intervenció 

terapèutica. 
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MÈTODE 

 

Disseny experimental d’assaig clínic aleatori per avaluar l’eficàcia en el  

trastorn de conducta alimentària en l’obesitat mòrbida no refractària d’un enfoc   

psicoterapèutic, l’entrevista motivacional i les tècniques de prevenció de 

recaigudes  per  conductes addictives comparat amb un grup control de 

pacients obsesos mòrbids amb les mateixes o similars característiques que el 

grup experimental, sotmesos a intervenció psicoeducativa.  

 

SUBJECTES: 

 Grups:   

1. Intervenció amb entrevista motivacional: 20. 

2. Intervenció control amb psicoteràpia psicoeducativa: 20.  

 

CRITERIS D’INCLUSIÓ/EXCLUSIÓ: 

 INCLUSIÓ: 

1. Presencia de TCA  

TCA: trastorno de conducta alimentaria. Tipo: 

a) Bulímia i atracons o binges 

b) Snacks 

c) Sweets 

d) Bigs  

e) Mixt o altre que cumpleixi el criteri de TCA no especificat del 

DSM-IV-TR. 

2.   IMC>30-40. 



 10 

IMC: índice de masa corporal o de Quetelet. (peso, en kg / altura 

al cuadrado, en metros) 

 EXCLUSION 

1. Diabéticos insulino-dependientes.  

2. Hipotiroidismo. 

3. Trastorno psiquiátrico grave. 

4. Pacientes que estén en tratamientos dietéticos especiales.  

 

VARIABLES:  

 Socio-demogràfiques: 

- Edat 

- Sexe 

- Educació 

- Ingressos econòmics 

 Temps d’evolució del TCA/obesitat 

 IMC, variables antropomètriques  

 Antecedents familiars d’obesitat,  impulsivitat trastorns mentals 

 Life-events  

 Comorbilitats, problemes de salut  

 SF-36  

 COS 

 Diagnòstic psiquiàtric Eix I 

 MCMI-II 

 Autoestima de Rosenberg 

 EDI-2 
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 BITE 

 STAI  

 BDI 

 

MATERIAL:  

 Entrevista Motivacional de Miller i Rollnick 

 Intervenció psicoeducativa 

 

PROCEDIMENT:  

Els pacients desprès de la visita amb l’endocrí, de ser visitats amb la 

psiquiatra (la qual farà el cribatge d’aquells pacients que presentin TCA segons 

els criteris diagnòstics DSM-IV-TR) i de respondre el protocol basal de l’obesitat 

mòrbida seran distribuïts aleatòriament en funció del seu ordre d’arribada al 

servei. Els terapeutes un cop formats, també seran distribuïts aleatòriament a 

cada un dels grups d’intervenció. Una vegada finalitzades les respectives 

intervencions, els pacients tornaran a respondre els qüestionaris inicials, a fi 

que es pugui fer la comparació de l’estudi. 

 

o Preparació prèvia:  

Per homogeneitzar les tècniques utilitzades pels professionals, el personal 

investigador realitzarà un Programa Formatiu sobre les tècniques a aplicar,  

que es desenvoluparà de la següent manera: 

- 3 sessions de formació prèvia a l’inici de l’estudi 

- 3 sessions de supervisió durant el seguiment de l’estudio 
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o Seqüenciació de tasques: 

1. Avaluació inicial: 

a. Avaluar la situació física i el estat motivacional 

b. Reconeixement del problema actual, derivat tant del propi trastorn 

com d’altres variables afegides 

c. Autopercepció, autovaloració, consciència de la seva situació 

vivencial actual, exploració de possibles experiències 

traumàtiques en el passat 

d. Percepció del seu entorn familiar, acceptació de la seva família, 

exigències, clima familiar, satisfacció emocional, traumes familiars 

e. Vivències respecte al seu entorn social i professional. Acceptació 

pel grup, rendiment acadèmic, autoexigència, fracassos en 

relacions emocionals... 

f. Edat d’aparició del trastorn 

g. Percepció de la relació terapèutica, antecedents d’altres 

tractaments anteriors 

2. Etapa primera del tractament: 

a. Determinar el motiu real de consulta 

b. Realització d’un diagnòstic 

c. Estimació de les possibles variables que poden influir en el 

pronòstic 

d. Pacte d’un programa de tractament i objectius 

3. Etapa segona: 

a. Reavaluació cognitiva: 
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- Registres diaris de tota la ingesta i/o maniobres 

purgatives associades 

- Control setmanal del pes 

- Pros i contres del seu trastorn 

- Elaboració d’un diari personal 

- Llistat diari d’esforços personals per controlar-se 

- Metes personals 

4. Etapa tercera: 

a. Recapitulació de la reavaluació cognitiva. Cal fer èmfasi en: 

-   Aspectes positius i negatius del trastorn 

- Dificultats en la vida 

- Emocions i sensacions 

- Projectes i experiències prèvies 

- Motivacions 

- Reflexió sobre el que va aconseguint i potenciació 

- Anàlisi de resistències 

b. Indicadors de millora física i psíquica: 

- Pèrdua de pes 

- Inici de patrons dietètics sans 

- Interrupció d’atracons i conductes purgatives (si hi ha) 

- Normalització de les relacions familiars 

- Reaparició d’emocions diferents a les relacionades amb 

el seu problema 

- Disminució en la intensitat de la psicopatologia 

alimentària 
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- Canvi en la seva capacitat d’insight 

5. Etapes posteriors: 

a. Manteniment dels progressos 

b. Preparació per dificultats futures (prevenció de recaigudes) 

 

o Alimentació:  

Els pacients seguiran unes indicacions individualitzades fetes por la dietista 

sobre les pautes alimentàries adequades per controlar el sobrepes en la seva 

situació. 

 

o Fàrmacs:  

 Fàrmacs prohibits: 

- ISRS a dosis antibulímiques. Es permeten a dosis inferiors sempre i 

quan no es modifiqui la dosi durant el període d’estudi ni des de 2 

meses abans ni durant el període de seguiment. 

- Topiramato 

- Sibutramina 

- Orlistat 

- Diurètics i laxants amb indicacions de tipus maniobres purgatives. 

- Hormona tiroidea.  

- Amfetamines i derivats. 

- Antidepressius tricíclics, antipsicòtics  i altres fàrmacs amb efecte 

orexígen/anorexígen durant el període d’estudi ni des de 2 meses 

abans ni durant el període de seguiment. 
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DISSENY I ANÀLISI ESTADÍSTIC 

  

 Es tracta d’un disseny experimental d’assaig clínic aleatori per l’anàlisi 

del qual es farà servir el programa estadístic SPSS 
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RESULTATS ESPERATS 

 

 Amb aquest estudi s’espera demostrar l’eficàcia de l’entrevista 

motivacional i les tècniques de prevenció de recaigudes en pacients amb 

obesitat mòrbida amb trastorn de la conducta alimentària associat. El 95% dels 

casos d’obesitat a Espanya són deguts a uns mals hàbits en l’alimentació 

(juntament amb l’estil de vida). No hi ha cap teràpia fins al moment que s’hagi 

mostrat eficaç en la pèrdua i manteniment del pes a llarg termini, tan sols la 

cirurgia bariàtrica és la solució al excés de pes i la millora de la qualitat de vida 

psíquica i física d’aquests pacients. Esperem que aplicant aquesta teràpia els 

pacients que tenen addicció al menjar i no es vegin motivats a disminuir la seva 

ingesta alimentaria, es comencin a motivar i el seu pes disminueixi. Esperem 

que demostrar l’eficàcia d’unes tècniques que en conductes addictives han 

demostrat la seva eficàcia i plantegem orientar el tractament d’un pacient obès 

amb trastorn del la conducta alimentària igual que si es tractés d’un subjecte 

amb trastorn per ús i abús de substàncies. 
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INTERÈS SOCIAL DE L’ESTUDI 

 

 L’interès de l’estudi es basa principalment en trobar una teràpia efectiva 

en l’obesitat mòrbida i alhora alternativa a la cirurgia bariàtrica 
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