
Problemes d’alimentació i pes 
L'obesitat constitueix avui en dia un problema de salut pública en les societats industrialitzades. Es considera una malaltia crònica multifactorial en què interactuen diversos 
factors, entre ells els genètics, metabòlics, hormonals i ambientals relacionats amb l'alimentació i l'activitat física. L'obesitat es pot definir com un emmagatzematge 
patològic de greix, que al seu torn es tradueix en un augment de pes. 
 
És una malaltia que limita l'activitat, escurça la vida i està altament estesa en les societats desenvolupades com l'occidental, però tot i la difusió epidèmica d'aquesta 
malaltia, actualment no hi ha cap sistema plenament efectiu per tractar-la. A Espanya, el 53,5% de la població entre 25 i 60 anys presenta excés de pes, que es reparteix en 
un 39% amb sobrepès i un 14,5% obesitat. Aquestes xifres s'han triplicat en els últims deu anys. L'obesitat s'ha d'afrontar com una malaltia a molt llarg termini, que 
requereix un canvi d'hàbits alimentaris i un augment de l'activitat física, al mim temps que un tractament psicològic i farmacològic. La reducció de l'obesitat, comporta una 
millora, de de les seves comorbiditats, així com de la qualitat de vida, sovint deteriorada per l'excés de pes. Una pèrdua de pes d'entre un 5 i 10% ja suposa una millora del 
50-60% de l'estat de salut. 
 
Les persones obeses pateixen amb més freqüència d’alteracions de la imatge corporal, trastorns d'ansietat, afectius, de la personalitat, bulímia, trastorn per afartament i 
depressió. 
 
La insatisfacció corporal és molt freqüent en les persones obeses. Els obesos són conscients del rebuig social i dels cànons de bellesa que es prioritzen en la societat. Els 
persones obeses mòrbides poden percebre la seva imatge corporal com horrorosa i deforme i sentir-se (i ser) objecte d’un tracte  
discriminatori. La seva imatge pot passar a ser la principal de les seves preocupacions i estar prim ocupar el primer grau en l'escala 
de valors. Aquesta alteració de la pròpia imatge es produeix més sovint quan l'obesitat s’inicia a la infància.  
 
Voleu saber si teniu excés de pes? Calculeu el vostre índex de massa corporal (IMC): 
 
IMC= pes en kg / (alçada en metres)2 = 
 
 
 

 Denominació            IMC 

Pes normal         18,5-24,9 

Sobrepès grau 1         25 a 26,9 

Sobrepès grau 2         27 a 29,9 

Obesitat grau 1        30 a 34,9 

Obesitat grau 2        35 a 39,9 

Obesitat grau 3 (mòrbida)        40 a 49,9 

Obesitat grau 4 (extrema)         > 50 

 

 

 


