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• Dona de 42 anys 
• Motiu de consulta: ingrés per cirurgia electiva (gastrectomia 

vertical laparoscòpica) 
• Antecedents

• No AMC, No hàbits tòxics 
• No DM, No dislipèmia
• Obesitat mòrbida tipus III (IMC 40kg/m2): antecedents familiars 

d’obesitat, guany important de pes a partir de l’adolescència, 
múltiples intents de pèruda de pes amb diversos tractaments 
dietètics sense èxit. Hàbit alimentari ansiós, menjant ràpid i 
picant entre hores, en especial a la nit. No afartons 

• No activitat física regularment 
• Roncopatia simple 
• Dos embarassos als 34 i 35 anys sense incidències, amb parts 

eutòcics i sense complicacions.
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• Malaltia actual:  
• Pacient de 42 anys que consulta la unitat de cirurgia 

metabòlica i de la obesitat mòrbida per veure si podria 
sotmetre’s a cirurgia bariàtrica 

• És avaluada pels següents serveis: 
• Endocrinologia: avaluació de l’obesitat que presenta 
• Psiquiatria: valoració psicològica 
• Pneumologia: PFR i descartar SAHOS 
• Cirurgia General: gastroscòpia + biòpsies 
• Anestèsia: Mallampati III, ECG i Rx normals. ASA II. 

Postoperatori previst a la UCI
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• Condicions que ha de complir per a ser operada: 

• Edat entre 16-65 anys 
• BMI ≥40 ó >35 amb malalties associades (diabetis, 

HTA, dislipèmia…) 
• Presentar hàbits dietètics idonis per a què la tècnica 

sigui efectiva 
• No contraindicacions quirúrgiques 
• Estabilitat psicològica 
• Evolució de l’obesitat mòrbida >5 anys 
• Compromís per assolir les pautes nutricionals 

aconsellades
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• Procediment quirúrgic: Es 

procedeix a realitzar una 
gastrectomia vertical (tubular) 
laparoscòpica, sense 
incidències 

• Bona evolució a la UCI i a 
planta, amb tolerància a la 
dieta líquida. Alta el dia 10/4. 
Seguiment a CCEE de Cirurgia 
i de Nutrició per seguiment 
post-operatori i control de la 
tolerància a la dieta
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• Dieta a seguir: 

• Postoperatori: dieta hídrica i líquida a partir del 3r dia 
• 1r mes: dieta líquida, permetent consolidar les sutures i 

evitar fugues posteriors. De 60-80ml per àpat de brous, sucs 
no àcids, llet desnatada i begudes vegetals. De 8-10 àpats al 
dia. Suplement amb preparat comercial ric en proteïnes 

• 2n i 3r mes: àpats de consistència pastosa (flam, iogurt, 
purés salats i purés de fruita), de 60-80ml/àpat, 8-10 àpats al 
dia. 

• ≥4t mes: afegir paulatinament pollastre i peix blanc bullits, 
ous, fruites… Intentar anar normalitzant la dieta per conseguir 
tolerar tots els aliments als 6 mesos rere la intervenció



OBESITAT
• La OMS la considera 

l’epidèmia global més greu de 
les malalties evitables després 
de les degudes al tabac. 

• Prevalença d’obesitat a 
Espanya (adults) 15.5% 

• Definició per IMC 
• Disminueix l’expectativa de 

vida 
• Agumenta la taxa de mort 

sobtada i de mort global

Classificació IMC (kg/m2)

Infrapes <18.5

Normopes 18.5-24,9

Sobrepes 25-29.9

Obesitat I 30-34,9

Obesitat II 35-39.9
Obesitat III 
(mòrbida) 40-49.9

Obesitat IV 
(súper-obès) 50-50.9

Obesitat V (Súper-
súper obès)

≥60

Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. WHO. 2000
Salas J, Rubia MA, Barbany M, Moreno B. Consenso SEEDO 207 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de criterios dei ntervención 

terapéutica



ETIOLOGIA
• Als països industrialitzats, es pot considerar resultat de la 

discordança entre l’herència genètica, l’activitat física i la 
ingesta calòrica. 

• Factors genètics 
• Responsables del 40-85% de la variació de teixit adipós. 

Encara en estudi molts dels polimorfismes genètics implicats 
(Receptors ß adrenèrgics Trp64Arg, Gen de l’ECA, proteïnes 
desacobladores, Gen TNF-alfa) 

• Síndromes de Prader-Willi (15q) i Cohen (8q22 gen COH1) 
• Gens associats amb l’obesitat: gen de la leptina, gen del 

receptor de la leptina, gen POMC, gen de la melanocortina 4

Silventoinen K, et al. Genetic and environment effects on body mass index from infancy to the onset of adulthood: an individual-
basedpooled analysis of 45 twin cohorts participating in the CODATwins study. Am J Clin Nutr. 2016 104(2): 371-9



ETIOLOGIA
• Altres factors: 

• Vida sedentària 
• Deprivació de la son (disminueix la leptina, augmenta la grelina, incrementant la 

gana en particular pel menjar hipercalòric amb alts continguts de carbohidrats) 
• Abandonament de l’hàbit tabàquic 
• Hàbits dietètics: dietes riques en sucres i greixos, ingesta de productes amb 

sucres refinats, menjars hipercalòrics barats (fast food), fer pocs àpats al dia i 
abundants vs fer-ne més i no tant abundants 

• Tractaments farmacològics: antipsicòtics (olanzapina), liti, antidepressius 
(fluoxetina, sertralina), antiepilèptics (valproat, carbamacepima), glitazones, 
glucocorticoids… 

• Neuroendocrins: Sde de Cushing, Hipotiroidisme, síndrome d’ovari poliquístic, 
dèficit de GH en adults  

• Psicològics: trastorn afectiu estacional 
• Socioeconòmics: major prevalença en grups socioeconòmics baixos

• Spiegel K, Tasali E, Penev P, Van Cauter E. Brief communication: sleep curtailment in healthy young men is associated with 
decreases leptin levels, elevated ghrelin levels and increased hunger and appetite. Ann Intern Med. 2004; 141 (11): 846 

• Bray GA, PI-Sunyer FX, Martin KA. Obesity in adults: etiology and natural history. UpToDate Review. 2017 April



MALALTIES ASSOCIADES

Sirin O, Kolonin MG. Treatment of obesity as a potential complementary approach to 
cancer therapy. Drug Discovery Today. 2013; 18 (11/12): 567-573
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Sirin O, Kolonin MG. Treatment of obesity as a potential complementary approach to 
cancer therapy. Drug Discovery Today. 2013; 18 (11/12): 567-573



TRACTAMENT
• IMC 25-35: 

• Dieta 

• Activitat Física 

• Tractament farmacològic 

• Tractament endoscòpic (baló intragàstric, endosleeve, 
endobarrier): si el farmacològic ha fallat o per 
complementar-lo 

• IMC >40 ó >35 + comorbiditats: cirurgia



TIPUS DE CIRURGIES
• Restrictives

• Banda gàstrica ajustable  
• Gastrectomia vertical (o tubular) 

• Malabsortives
• Derivació biliopancreàtica tipus Scorpiano o 

switch duodenal 
• Mixtes

• Bypass gàstric en Y De Roux



CIRURGIES RESTRICTIVES
• Banda Gàstrica Ajustable 

• Pèrdua de pes estimada en 2 anys: 50-60%

- Fàcil i poc invasiva. Per laparoscòpia 
- Presenta la taxa de mortalitat més baixa d’entre 

totes les cirurgies bariàtriques (0 a 0,5%) 
- No requereix de l’ús de grapes (històricament va 

reemplaçar a la gastroplàstia vertical en anell) 
- Reversible

- Requereix de moltes revisions 
- Pot dificultar ingesta, vòmits 
- Elevat fracàs: estenosi,  dilatacions, hèrnies. 

Guany de pes fàcilment 
- En desús (reemplaçada per la gastrectomia vertical)



CIRURGIES RESTRICTIVES
• Gastrectomia vertical (sleeve gastrectomy) 
• Pèrdua de pes estimada en 2 anys: 60%

- La més utilitzada actualment. 
- Menys dràstica i més senzilla que el bypass 

gàstric 
- Menys riscs d’herniació interna  
- No malabsorció mineral ni proteica 
- Reducció de la secreció de la grelina al treure el 

fundus 
- Increment de la secreció de GLP-1 i PYY
- Menys gana, millora la resistència a la insulina, 

millorant el control glucèmic 
- Si fracassa, es poden fer altres cirurgies (bypass) 
- Es desconeixen els efectes sobre la pèrdua de 

pes a llarg termini 
- Menor pèrdua de pes i remissió de la diabetis 

que en el bypass gàstric en Y de Roux



C. MALABSORTIVES
• Derivació biliopancreàtica tipus Scorpiano o switch 

duodenal
•  Pèrdua de pes estimada en 2 anys: 70-80%

- Ressecció parcial de l’estómac, preservant el pílor: 
menys estasi que el bypass jejunoileal sol. Menor 
incidència d’ulceració estomacal i diarrea 

- Remissió de la diabetis en un 90% dels pacients 
- Disminució de grelina  
- Millora l’estatosi hepàtica no alcohòlica

- És una tècnica malabsortiva: mala absorció no 
només de lípids, sinó de proteïnes, vitamines 
liposolubles, calci, anèmia per dèficit sobretot de 
ferro i elevació de la PTH 

- Es recomana administrar Fe, Ca2+, Vit A i Vit D.  
- Controls periòdics



CIRURGIES MIXTES
• Bypass gàstric en Y De Roux
• Pèrdua de pes estimada en 2 anys: 70%

- Gold Standard de les cirurgies bariàtriques 
- Baixa morbi-mortalitat 
- La que millor resultats/complicacions té 
- Pèrdua de pes mantinguda 
- Disminució de la grelina, increment de la GLP1, PYY 

i CCK, promovent pèrdua de gana i estatus 
anorexígen 

- Síndrome de dumping 

- Límit en superobesos (IMC >50) 
- Anèmia per dèficit de ferro, vit B12 o folats 
- Dèficit de vitamines liposolubles (en especial A i D) 
- Dèficit d’absorció de calci —> hiperparatiroidisme 

secundari —> risc d’osteoporosi augmentat
Ocón JO, Pérez S, Gimeno S, Benito P, García R. Eficacia y complicaciones de la cirugía bariátrica en el tratamiento de la obesidad 
mórbida. Nutr. Hosp (2005); 20 (6): 409-414



RESUM
• L’obesitat és una malaltia molt prevalent i molt greu 
• Etiologia multifactorial: predisposició genètica + factors 

ambientals 
• Moltes malalties associades, a destacar la síndrome 

metabòlica, i risc de desenvolupar càncer (obesitat està 
esdevenint una diana en el seu tractament) 

• Tractament en funció del grau d’obesitat 
• Cirurgia bariàtrica reservada a IMC > 40 ó >35 + 

comorbiditats 
• Gastrectomia vertical és la tècnica més emprada  
• Bypass gàstric és el gold standard de les cirurgies 

bariàtriques
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