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40.   Títol específic: Curs en especialització sanitària: Mòdul de bioquímica i 
anàlisis clíniques. 
Entitat que expedeix el títol: Profir/Farmafir 
Data de finalització de la formació: 2006  
Durada en Hores: 100 hores 
 
41.   Títol específic: Curs en espcialització sanitària: Mòdul de microbiologia 
clínica. 
Entitat que expedeix el títol: Profir/Farmafir 
Data de finalització de la formació: 2006  
Durada en Hores: 100 hores 
 
42.   Títol específic: Curs en especialització sanitària: Mòdul de farmacologia i 
farmacoteràpia. 
Entitat que expedeix el títol: Profir/Farmafir 
Data de finalització de la formació: 2006  
Durada en Hores: 100 hores 
 
43.   Títol específic: Tractament del refredat i grip des de l’oficina de farmàcia. 
Entitat que expedeix el títol: Oficina de Farmacia 
(www.oficinadefarmacia.com) 
Data de finalització de la formació: 2006  
Durada en Hores: 42 hores 
 
44.   Títol específic: Course on Malaria, Diseases of Poverty and New 
Technologies. Genomics Control of Major Diseases of Mankind; the DNA 
Microsatellite and the DNA Satellite 
Entitat que expedeix el títol: Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
Data de finalització de la formació: 2006 
Duració en hores: 30 hores 
 
45.   Títol específic: Curs online de tractament farmacològic i comunicació en 
la dona. 
Entitat que expedeix el títol: Bexal Pharmaceutical, S.A. 
Data de finalització de la formació: 2006  
Durada en Hores: 33 hores 
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46.   Títol específic: Curs online de Teràpies biològiques en el tractamanet de 
la Reumatologia i Dermatologia. (I curs) 
Entitat que expedeix el títol: Societat Espanyola de farmàcia hospitalaria 
(SEFH) 
Data de finalització de la formació: 2006  
Durada en Hores: 65 hores 
 
47.   Títol específic: Curs online d’atenció farmacèutica del pacient VIH.(IV 
curs) 
Entitat que expedeix el títol: Societat espanyola de farmàcia hospitalaria 
(SEFH) 
Data de finalització de la formació: 2006  
Durada en Hores: 42 hores 
 
48.   Títol específic: Curs online d’atenció farmacèutica del pacient VIH. (V 
curs) 
Entitat que expedeix el títol: Societat espanyola de farmàcia hospitalaria 
(SEFH) 
Data de finalització de la formació: 2006  
Durada en Hores: 40 hores 
 
49.   Títol específic: Curs d’especialització per a farmacèutics 
Entitat que expedeix el títol: CEMS Global Alliance  
Data de finalització de la formació: 2005 
Durada en hores: 270 hores 
 
50.   Títol específic: Curs d’especialització per a farmacèutics 
Entitat que expedeix el títol: CEMS Global Alliance  
Data de finalització de la formació: 2004 
Durada en hores: 270 hores 
 
51.   Títol específic: Curs de primers auxilis 
Entitat que expedeix el títol: Cruz Roja Española 
Data de finalització de la formació: 2003  
Durada en Hores: 52 hores 
 
52.   Títol específic: Curs de Nutrició en Atletes 
Entitat que expedeix el títol: Universitat de València 
Data de finalització de la formació: 2003  
Durada en Hores: 30 hores 
 
53.  Títol específic: Curs d’educació sexual 
Entitat que expedeix el títol: Universitat de València 
Data de finalització de la formació: 2003  
Durada en Hores: 20 hores 
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54.  Títol específic: Curs de reanimació cardiovascular i tècniques avançades 
d’immobilització 
Entitat que expedeix el títol: Universitat de València 
Data de finalització de la formació: 2002  
Durada en Hores: 20 hores 
 
55.   Títol específic: International Meeting on the Human Genome Project: 
Genetics and behavior 
Entitat que expedeix el títol: Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
Data de finalització de la formació: 2001  
Durada en Hores: 30 horesriència científica i tecnològica 
 
e. Participació en grups/equips d’investigació, desenvolupament o 

innovació 

Nom : Grup de Recerca en Nutrició Comunitària i estrès oxidatiu, Universitat de 
les Illes Balears 

Classes de col·laboració: Coautoria de publicacions 
Data d’inici: 2009 
 
 
 
f. Activitat científica o tecnològica 
 
1. Participació en projectes d’R+D+I finançats en convocatòries 
competitives d’entitats públiques o privades 
 

Denominació del projecte: Prevalence of obesity in the Balearic Islands: 
their relationship with oxidative stress and inflammatory mediators (OBEX 
Study) 
Entitat de realització: Grup de Recerca en Nutrició Comunitària i estrès 
oxidatiu, Universitat de les Illes Balears 
Investigador/s responsable/s: Josep A. Tur 
Entitats finançadores:Spanish Ministry of Health, Carlos III Health 
Institute 
Codi de projecte segons l’entitat finançadora: ref. PI08-1259 
Data d'inici-fi: 01/01/2009 - 31/12/2011 
Finançament del projecte, quantia total: 117,61 

Activitats científiques i tècniques generals 
 
2. Producció científica 
Publicacions, documents científics i tècnics de caràcter tecnològic i 
qualsevol altra expressió 
 

1. Salas, R.; Bibiloni, M.M.; Zapata, M.E.; Coll, J.Ll.; Pons, A.Balearic 
adults have low intakes of fruits and vegetablescompared with the dietary 
guidelines for adults in Spain. Nutrition Research. 33 - 3, pp. 204 - 210. 
2013. 
Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista 
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2. Bibiloni, M.M.; Salas, R.; Coll, J.Ll.; Pons, A.; Tur, J.A.T. Ten-year 
trends in compliance with the current Spanish Nutritional Objectives in 
Balearic Islands' adult population (2000-2010). Nutrition. 30 - 7-8, pp. 800 
- 806. 2014. 
Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista 
 
3. Coll, J.Ll.; Bibiloni, M.M.; Salas, R.; Pons, A.; Tur, J.A.2014. Prevalence 
and Related Risk Factors of Overweight and Obesity among the Adult 
Population in the Balearic Islands, a Mediterranean Region.Obes Facts. 
2015;8(3):220-33. Jun 19, 2015. 
Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista 

 
4. Coll, J.Ll.; Bibiloni, M.M.; Salas, R.; Tur, J.A.Ten-year trends (2000-
2010) of overweight and obesity prevalence among the young and middle-
aged adult population of the Balearic Islands, a Mediterranean region. 
Annals of Nutrition and Metabolism. 2015;67:76–80. August 28, 2015. 
Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista 
 
5. Coll, J.Ll.; Bibiloni, M.M.; Salas, R.; Pons, A.; Tur, J.A. The prevalence 
of excessive weight in Balearic Islands’ young and middle-aged women 
and its association with social and socioeconomic factors: a ten-year trend 
(2000–2010). BMC Public  Health. (2015) 15:837. doi: 10.1186/s12889-
015-2196-1. September 1, 2015. 
Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista. 
 
6. Coll, J.Ll.; Bibiloni, M.M.; Salas, R.; Pich, J.; Pons, A.; Tur, J.A. Ten-
year trends in bias of self-reported weight, height and body mass index in 
Balearic Islands adult population (2000-2010). 
Tipus de producció: Submitted article, Nutrition. July 13,  2015. 
 
7. Coll, J.Ll.; Bibiloni, M.M.; Pich, Jordi.; Pons, A.; Tur, J.A. Body image 
satisfaction and weight concerns among a adult Mediterranean region. 
Tipus de producció: Submitted article, Journal of Health Psychology. 
August 21, 2015. 
 
8.  Bibiloni, M.M.; Coll, J.Ll.; Salas, R.; Pons, A.; Tur, J.A.Prevalence of 
dyslipidaemia and associated risk factors among Balearic Islands adults, a 
Mediterranean region. 2014. 
Tipus de producció: Submitted article, Nutrition and Diabetes. August 28, 
2015. 
 

g.  Capítols de llibre 
 

Bibiloni, M.M.; Coll, J.Ll.; Tur, J.A.Metabolismo de los hidratos de carbono. 
Libro blancode la pasta. pp. 25 - 37. GAN, Gastronomía + Nutrición, 2011. 
Disponible en Internet en: 
<http://www.enfermeriaynutricion.com/gfx/el_metabolismo_de_los_hidrato
s_de_carbono.pdf>. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26159577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26159577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26159577
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h. Treballs presentats en congressos nacionals o internacionals 
 
1.     Títol: Prevalence of dyslipidaemia and associated risk factors among 
Balearic Islands adults, aMediterranean region 
Nom del congrés: VI Scientific Symposium of the CIBERobn 
Tipus de participació: Pòster 
Ciutat de realització: Madrid, Spain, 
Localització, data: 20/11/2014 
Data de finalització: 22/11/2014 
Bibiloni, M.M.; Coll, J.Ll.; Salas, R.; Pons, A.; Tur, J.A. 
 
2.     Títol: Ten year trends in compliance with the current Spanish Nutritional 
Objectives in Balearic Islands adult population (1999-2010) 
Nom del congrés: World Forum for Nutrition Research Conference 
Tipus de participació: Pòster 
Ciutat de realització: Reus, Cataluña, Spain, 
Localització, data: 20/05/2013 
Data de finalització: 21/05/2013 
Bibiloni, M.M.; Salas, R.; Coll, J.Ll.; Pons, A.; Tur, J.A. 
 
3.     Títol: Factores dietéticos asociados con las concentraciones plasmáticas 

de leptina y TNF- en adultos delas Islas Baleares 
Nom del congrés: IX Congrés de la Societat Espanyola de Nutrició 
Comunitària (SENC) 
Tipus de participació: Pòster 
Localització, data: 07/11/2012 
Data de finalització: 10/11/2012 
Ciutat: Cádiz, Spain, 
Bibiloni, M.M.; Coll, J.Ll.; Maffeis, C.; Pons, A.; Tur, J.A.En: Rev Esp Nutr 
Comunitaria 
2012;18(Supl.3):64-65. 
 
4.     Títol: Ten year trends in adherence to the Mediterranean diet among the 
Balearic Islands population 
Nom del congrés: IX International Congress of Barcelona on the 
Mediterranean Diet 
Tipus de participació: Pòster 
Ciutat de realització: Barcelona, Spain, 
Localització, data: 27/03/2012 
Data de finalització: 28/03/2012 
González, M.; Bibiloni, M.M.; Coll, J.Ll.; Llompart, I.; Pons, A.; Tur, J.A.En: Libro 
de resúmenes (p.136,P035). 
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5.     Títol: Ten year trends in dietary patterns among the Balearic Islands 
population 
Nom del congrés: IX International Congress of Barcelona on the 
Mediterranean Diet 
Tipus de participació: Pòster 
Ciutat de realització: Barcelona, Spain, 
Localització, data: 27/03/2012 
Data de finalització: 28/03/2012 
Coll, J.Ll.; Bibiloni, M.M.; Pons, A.; Tur, J.A.En: Libro de resúmenes       (p.144, 
P044). 
 
6.     Títol: Leisure-time physical activity among the Balearic Islands adult 
population 
Nom del congrés: II World Congress of Public Health Nutrition and I 
Latinoamerican Congress ofCommunity Nutrition 
Tipus de participació: Pòster 
Ciutat de realització: Porto, Portugal, 
Localització, data: 23/09/2010 
Data de finalització: 25/09/2010 
Rodríguez, M.; Bibiloni, M.M.; Coll, J.Ll.; Soruco, A.; Pons, A.; Tur, J.A.En: 
Public Health Nutr 
2010;13(9A):256. 
 
7.     Títol: Prevalence of overweight and obesity in the Balearic Islands adult 
population 
Nom del congrés: II World Congress of Public Health Nutrition and I 
Latinoamerican Congress ofCommunity Nutrition 
Tipus de participació: Pòster 
Ciutat de realització: Porto, Portugal, 
Localització, data: 23/09/2010 
Data de finalització: 25/09/2010 
Coll, J.Ll.; Bibiloni, M.M.; Zapata, M.E.; Rodríguez, M.; Pons, A.; Tur, J.A.En: 
Public Health Nutr 
2010;13(9A):219. 
 
8.     Títol: Prevalence of unhealthy normal-weight and overweight Balearic 
Islands adult population 
Nom del congrés: II World Congress of Public Health Nutrition and I 
Latinoamerican Congress ofCommunity Nutrition 
Tipus de participació: Pòster 
Ciutat de realització: Porto, Portugal, 
Localització, data: 23/09/2010 
Data de finalització: 25/09/2010 
Bibiloni, M.M.; Coll, J.Ll.; Zapata, M.E.; Martínez, E.; Pich, J.; Pons, A.; Tur, 
J.A.En: Public Health Nutr 
2010;13(9A):218. 
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9.     Títol: Trends in the prevalence of overweight and obesity in the Baleric 
Islands adult population (1999-2010) 
Nom del congrés: II World Congress of Public Health Nutrition and I 
Latinoamerican Congress ofCommunity Nutrition 
Tipus de participació: Pòster 
Ciutat de realització: Porto, Portugal, 
Localització, data: 23/09/2010 
Data de finalització: 25/09/2010 
Bibiloni, M.M.; Coll, J.Ll.; Rodríguez, M.; Zapata, M.E.; Pons, A.; Tur, J.A.En: 
Public Health Nutr2010;13(9A):217. 
 
 
i. Altres mèrits 
 
1.Pertanyença de quota a societats científiques i professionals 
1.     Denominació: Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears 
(COFIB) (num. 1768) 
Ciutat: Illes Balears, Espanya 
 
2.     Denominació: Societat Espanyola de Farmàcia Comunitària (SEFAC) 
(num. 1063) 
Ciutat: Espanya 
 
 
2. Compendi d’altres mèrits 
1.     Descripció del mèrit: Assistència al "IDEFICS Symposium. Child health 
in Europe. The IDEFICSStudy: search for a better understanding of obesity" (8-
9/11/2011) 
Ciutat: Zaragoza, Espanya 
Data de la concessió: 2011 
 
2.     Descripció del mèrit: Assistència al "IDEFICS Workshop. Food and 
health research in Europe"(8/11/2011) 
Ciutat: Zaragoza, Espanya 
Data de la concessió: 2011 
 
3.     Descripció del mèrit: Assistència al  " II Congrés de  la Federació de 
Societats Espanyoles de Nutrició i Dietètica” (FESNAD)" (3-5/03/2010) 
Ciutat: Barcelona, Espanya 
Data de la concessió: 2010 
 
4.     Descripció del mèrit: Assistència a "II World Congress of Public Health 
Nutrition and I LatinoamericanCongress of Community Nutrition" (23-
25/09/2010) 
Ciutat: Porto, Portugal 
Data de la concessió: 2010 
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5.     Descripció del mèrit: Assistència a "Pre-Congress Course on Nutritional 
Epidemiology" (23/09/2010) 
Ciutat: Porto, Portugal 
Data de la concessió: 2010 
 
6.     Descripció del mèrit: Orador a "Annual Science Fair of the Balearic 
Islands. Diversity as afundamental principle of good nutrition" (13-15/03/2010) 
Entitat que concedeix: Government of the Balearic Islands 
Ciutat: Palma de Mallorca, Espanya 
Data de la concessió: 2010 
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TENDÈNCIES DEL PES CORPORAL I FACTORS ASSOCIATS A LA POBLACIÓ 

ADULTA DE LES ILLES BALEARS (2000-2010) 

 

 

Tesi doctoral, Josep Lluís Coll Villalonga, Grup de Recerca en Nutrició Comunitària i 

Estrès Oxidatiu, Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, 

Laboratori de Ciències de l’Activitat Física, Universitat de les Illes Balears i 

CIBEROBN, Palma de Mallorca. 

Resum 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha indicat que el sobrepès i l’obesitat 

són un dels principals problemes sanitaris del segle XXI. El 2014, més de 1900 

milions de persones adultes (majors de 18 anys) tenien excés de pes corporal, 

dels quals més de 600 milions eren obeses. L’Estudi de Nutrició de les Illes 

Balears (ENIB) 1999-2000, fou el primer estudi que avaluà la prevalença de 

sobrepès i obesitat en la població adulta de les Illes Balears, amb una 

prevalença de sobrepès i obesitat del 27.8% i del 13.1%, respectivament. Els 

canvis socials vists en la primera dècada del segle XXI en les nostres Illes (p.e. 

augment de la població, i canvis en els estils de vida i en els patrons dietètics), i 

la tendència del nostre país a augmentar l’obesitat, suggereixen un arrelament 

de l’epidèmia del sobrepès i l’obesitat en la població adulta de les Illes Balears. 

L’objectiu general d’aquesta Tesis Doctoral és conèixer la prevalença actual de 

sobrepès i obesitat en la població adulta de les Illes Balears (18-55 anys), 

avaluar la tendència de sobrepès i obesitat en el període 2000-2010, i 

determinar els seus factors predictius (p.e. sociodemogràfics, estils de vida, 

pràctica d’activitat física en el temps lliure i autopercepció de la imatge 

corporal). 

El 2010, la prevalença de sobrepès, obesitat i obesitat abdominal de la població 

adulta de les Illes Balears (18-55 anys) va ser del 29.4%, de l’11.2% i del 

33.1%, respectivament. Mentre no s’observaren diferències entre sexes en la 

prevalença d’obesitat –11.8% en homes i 10.8% en dones-, els homes 

presentaren major prevalença de sobrepès (35.9%) i obesitat abdominal 

(37.9%) que les dones (24.9% i 29.7%, respectivament). En general, tot i que 
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en la primera dècada del segle XXI no s’observaren canvis en la prevalença de 

sobrepès/obesitat en la població adulta de les Illes Balears, la prevalença 

d’obesitat s’incrementà del 5.1% al 8.3% en els adults joves (18-35 anys). 

Aquest increment de prevalença d’obesitat no estigué associat amb el gènere, 

la procedència o l’estat professional. Malgrat això, mentre que la prevalença de 

sobrepès/obesitat incrementà entre els individus inactius, disminuí entre els 

actius.En el cas de les dones joves (18-35 anys), la prevalença de 

sobrepès/obesitat disminuí un 58% (odds ratio: 0.42, interval de confiança del 

95%: 0.22-0.82) en aquelles en estat laboral actiu. En el cas de les dones de 

mitjana edat (36-55 anys), no hi hagué diferències en la prevalença de 

sobrepès/obesitat i el nivell educatiu fou la única variable associada. 

El 75% de la població adulta de les Illes Balears mostrava insatisfacció amb la 

seva imatge corporal i quasi la meitat (45.1%) no mostrà símptomes de 

preocupació amb el seu pes corporal, sent les dones (81.0%) les que 

mostraren més insatisfacció amb la seva imatge corporal que els homes 

(67.1%). En aquest sentit, les dones nascudes a Amèricadel Sur mostraren un 

major grau d’insatisfacció amb la seva imatge corporal però, a la vegada, una 

major conscienciació amb el seu pes.En el període 2000-2010, tot i que els 

resultats mostraren un augment del percentatge de gent que no aportà la seva 

estimació de pes o alçada, de manera general no es veieren canvis en 

l’estimació del pes, alçada i IMC per part de la població adulta de les Illes 

Balears. Els homes amb un pes normal i la població obesa de mitjana edat (36-

55 anys) de les Illes Balears mostraren un augment de sensibilitat en 

l’estimació de l’IMC.  

La prevalença de dislipidèmia en la població adulta de les Illes Balears va ser 

del 23.3%. Aquesta prevalença s’associà a l’edat, el sexe –en els homes-, 

l’excés de pes corporal, l’obesitat abdominal, el consum de tabac i la Síndrome 

Metabòlica. 

Els adults joves (18-35 anys) es mostraren com un grup d’alt risc sanitari. Tot i 

la tendència mostrada d’augmentar l’obesitat en el període 2000-2010, 

declararen un major grau de satisfacció amb la seva imatge corporal que els 
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adults de mitjana edat. A més, s’observà com un 12.8% presentava 

dislipidèmia, i només 1 de cada 10 en tenia coneixement.  

Per tant, l’increment de l’epidèmia de l’obesitat en la població adulta jove i 

l’elevat risc cardiovascular que presenta la població balear, juntament amb 

l’elevat grau d’insatisfacció corporal, suggereix la revisió de les actuals 

polítiques sanitàries. La implantació de programes centrats en la divulgació de 

les conseqüències de l’excés de pes amb la promoció d’una alimentació sana i 

de l’activitat física regular hauria de ser assolit com un dels principals objectius 

de les autoritats sanitàries de les Illes Balears. 
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TENDENCIAS DEL PESO CORPORAL Y FACTORES ASOCIADOS EN LA 
POBLACIÓN ADULTA DE LAS ISLAS BALEARES (2000-2010) 
 

 

 

Tesis doctoral, Josep Lluís Coll Villalonga, Grupo de Investigación en Nutrición 

Comunitaria y Estrés Oxidativo, Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de 

la Salud, Laboratorio de Ciencias de la Actividad Física, Universitat de les Illes 

Balears y CIBEROBN, Palma de Mallorca. 

Resumen 

La Organización Mundial de Salud (OMS) ha descrito el sobrepeso y obesidad 

como uno de los principales problemas sanitarios del siglo XXI. En el 2014, 

más de 1900 millones de personas adultas (más de 18 años) presentaban 

exceso corporal, de entre los cuales más de 600 millones eran obesos. El 

Estudio de Nutrición de las Islas Baleares (ENIB) 1999-2000, fue el primero que 

determinó la prevalencia de sobrepeso y obesidad de la población adulta de las 

Islas Baleares, con una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 27.8% y del 

13.1%, respectivamente. Con los cambios sociales de las islas durante la 

primera década del siglo XXI (p.e aumento de la población, cambios en los 

estilos de vida y patrones dietéticos) y la tendencia de nuestro país a aumentar 

la obesidad, la epidemia de sobrepeso y obesidad parece haber arraigado en la 

población adulta de las Islas Baleares. 

El objetivo de esta Tesis Doctoral no es otro que determinar la prevalencia 

actual de sobrepeso y obesidad de la población adulta de las Islas Baleares 

(18-55 años), analizar la tendencia del sobrepeso y obesidad en el período 

2000-2010, y determinar sus factores predictivos (p.e sociodemográficos, 

estilos de vida, actividad física en el tiempo libre y auto-percepción de la 

imagen corporal). 

En el año 2010, la prevalencia de sobrepeso, obesidad y obesidad abdominal 

de la población adulta de las Islas Baleares (18-55 años) fue del 29.4%, del 

11.2% y del 33.1%, respectivamente. Si bien no se observaron diferencias 

entre sexos en la prevalencia de obesidad –11.8% en los hombres y 10.8% en 

las mujeres–, los hombres presentaron mayor prevalencia de sobrepeso 
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(35.9%) y obesidad abdominal (37.9%) que las mujeres (24.9% i 29.7%), 

respectivamente. En general, a pesar de que en la primera década del siglo 

XXI, no se observaron cambios en la prevalencia de sobrepeso/obesidad en la 

población adulta de las Islas Baleares, la prevalencia de obesidad incrementó 

del 5.1% al 8.3% en los adultos jóvenes (18-35 años), incremento que no se 

asoció ni al género, procedencia o actividad profesional. A pesar de ello, 

mientras que la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó en los 

individuos inactivos, disminuyó en los activos. En el caso de las mujeres 

jóvenes (18-35 años), la prevalencia de sobrepeso/obesidad disminuyó un 58% 

(odds ratio: 0.42, intervalo de confianza del 95%: 0.22-0.82) en aquellas 

laboralmente activas. En el caso de las mujeres de mediana edad (36-55 años), 

no hubo diferencias en la prevalencia de sobrepeso/obesidad y el nivel 

educativo fue la única variable asociada. 

El 75% de la población adulta de las Islas Baleares presentaba insatisfacción 

con su imagen corporal y casi la mitad (45.1%) no manifestaba síntomas de 

preocupación con su imagen corporal, siendo las mujeres las que presentaban 

mayor insatisfacción con la imagen corporal frente a los hombres 81.0% y 

67.1%, respectivamente. Así, las mujeres nacidas en América del Sur que eran 

las que presentaban mayor grado de insatisfacción con su imagen corporal, 

también eran las que presentaban mayor grado de concienciación con su peso. 

En el período 2000-2010, todo y aunque se observó un aumento de la 

población que no aportó su estimación del peso y talla, los resultados no 

reflejaron cambios en la estimación del peso, talla e IMC por parte de la 

población adulta de las Islas Baleares. Los hombres con un peso normal y la 

población obesa de mediana edad (36-55 años) de las Islas Baleares 

mostraron un aumento de sensibilidad en la estimación del IMC. 

La prevalencia de dislipemia en la población adulta de las Islas Baleares fue del 

23.3%. Esta prevalencia se asoció a la edad el sexo –en el caso de los 

hombres–, el exceso de peso corporal, la obesidad abdominal, el consumo de 

tabaco y el Síndrome Metabólico. 

Los adultos jóvenes (18-35 años) se mostraron como un grupo de alto riesgo 

sanitario. A pesar de la tendencia al aumento de obesidad en el período 2000-
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2010, expresaron un mayor grado de satisfacción con su imagen corporal que 

los adultos de mediana edad (36-55 años). Además, se observó cómo un 

12.8% presentaba dislipemia, y solamente uno de cada diez mostraba 

conciencia de la situación. 

Por todo ello, el incremento de la epidemia de la obesidad en la población 

adulta joven, el elevado riesgo cardiovascular y el elevado grado de 

insatisfacción corporal que presenta la población balear, sugieren la revisión de 

las actuales políticas sanitarias. La implantación de programas centrados en la 

divulgación de las consecuencias del exceso de peso y la promoción de una 

alimentación sana y de la actividad física regular deberían considerarse como 

uno de los principales objetivos de las autoridades sanitarias de las Islas 

Baleares. 
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TRENDS OF BODY WEIGHT AND ASSOCIATED FACTORSAMONG THE 

BALEARIC ISLANDS ADULT POPULATION (2000-2010) 

 

 

PhD Thesis, Josep Lluís Coll Villalonga, Research Group on Community Nutrition and 

Oxidative Stress, Department of Fundamental Biology and Health Sciences, 

Laboratoryof Physical Activity Sciences, University of the Balearic Islands and 

CIBERobn, Palma de Mallorca. 

Summary 

The World’s Health Organisation (WHO) has stated that overweight and obesity 

are some of the most important problems of the XXIst century. In 2014, more 

than 1900 millions of adults (people older than 18) suffered body weight excess 

and more than 600 millions of them were obese. The Study on Nutrition of the 

Balearic Islands (ENIB) 1999-2000 was the first study to evaluate the 

prevalence of overweight and obesity among the adult population of the 

Balearic Islands, with an overweight and obesity prevalence of 27.8% and 

13.1%, respectively. The social changes seen during the first decade of the 

XXIst century on the Balearic Islands (e.g.: population raise and changes on life-

styles and dietary patterns) and a tendency in Spain of obesity raising suggest a 

propensity of overweight and obesity among the adult population of the Balearic 

Islands. 

The main objective of this Doctoral Thesis is to know the current prevalence of 

overweight and obesity among the adult population of the Balearic Islands (18-

55 years old) and to evaluate the tendency of overweight and obesity during the 

2000-2010 period and to determine the predictive factors (e.g.: socio-

demographic changes, life-styles, leisure physical activity and self-perception of 

body image). 

In 2010, the prevalence of overweight, obesity and abdominal obesity among 

the adult population of the Balearic Islands (18-55 years old) was 29.4%, 11.2% 

and 33.1%, respectively. While no differences between sexes were observed on 

obesity prevalence –11.8% among men and 10.8% among women–, men 

showed higher overweight and abdominal obesity values than women. Even 
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though no changes on overweight/obesity prevalence among the adult 

population of the Balearic Islands were seen during the first decade of the XXIst 

century, the obesity prevalence rose from 5.1% to 8.3% among young adults 

(18-35 years old). While overweight/obesity and abdominal obesity prevalence 

were associated to a low educational level, physical activity was related to a 

lower obesity and abdominal obesity level. In this sense, while the obesity 

prevalence among the female adult population was stable during the 2000-2010 

period, a raise on overweight among young jobless women was seen. 

The 75% of the adult population of the Balearic Islands were unsatisfied with 

their body image and almost half of them (45.1%) did not appear worried with 

their body weight, being the women (81.0%) the ones to show a higher risk of 

being unsatisfied with their body image, compared to men (67.1%). In this 

sense, women born in South America were more unsatisfied with their body 

image and more conscious about their weight. During the period 2000-2010, 

although results show a raise in the percentage of people who did not give their 

estimate of height, weight and BMI, in a general way a change was not seen on 

those matters. Men with a normal weight and middle-aged obese population (36 

to 55 years old) from the Balearic Islands showed a raise on the awareness of 

their BMI. 

The prevalence of dyslipidemia among the adult population of the Balearic 

Islands was 23.3%. This prevalence was related to age, sex –men–, body 

weight excess, abdominal obesity, tobacco consumption and Metabolic 

Syndrome. 

The group of young adults (18-35 years old) was shown as a high sanitary risk 

group. Even though there was a rising obesity tendency during the 2000-2010 

period, they showed a higher level of satisfaction with their body image than the 

middle-age adults. Moreover, it was seen how a 12.8% showed dyslipidemia 

but only1 out of 10 knew about it. This way, the raise of the obesity epidemic 

among young adults and the high cardiovascular risk seen in the Balearic 

Islands population, alongside a high degree of corporal non-satisfaction 

suggests a review of the current sanitary policies. The implementation of 

programmes centred on the divulgation of the consequences of weight excess 
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and promoting healthy eating and regular physical activity should be achieved 

as one of the main objectives by the Balearic Islands authorities.   
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1. SOBREPÈS I OBESITAT 
 

1.1 Definició de sobrepès i obesitat 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix el sobrepès i l’obesitat com a 

una acumulació anormal o excessiva de greix que pot ser perjudicial per la 

salut(1). Es parla d’una malaltia que es troba entre els límits de la medicina, la 

psicologia, la nutrició i la salut pública. Així,en la definició que ofereixen Moreno 

i  Gorgojo (2009) l’obesitat es descriu com a“una malaltia multifactorial, crònica 

i amb recidives, fruit de la interacció entre el genotip i l’ambient, que es 

caracteritza per un excessiva acumulació de greix en el teixit adipós, posant en 

perill la salut i l’expectativa de vida de la persona que la pateix”(2). 

 

Els mètodes per avaluar el greix corporal es poden classificar en directes i 

indirectes. D’una banda, els mètodes directes, com la tomografia axial 

computeritzada i la ressonància magnèticasón indicadors més precisosque 

permeten diferenciar i quantificar el greix abdominal -associata factors de risc 

cardiovasculars- però que degut al seu elevat cost, no se solen emprar en els 

estudis epidemiològics. D’altra banda, hi ha els mètodes indirectes que 

inclouen les mesures antropomètriques, entred’altres sistemes d’anàlisi 

corporal. Tot i ser menys precises que les tècniques d’imatge anomenades, les 

mesures antropomètriques són molt fàcils de determinar i han mostrat una 

bona correlació amb el greix corporal. En destaquem: pes, talla, índex de 

massa corporal (IMC), perímetre de cintura, perímetre de cadera, índex de 

cintura/cadera (ICC), índex de cintura/alçada (ICA), diàmetre sagital abdominal 

(DSA)i els plecs cutanis (i.e. tricipital, subescapular, abdominal, suprailíac, 

femoral i sural).  

Tal volta, actualment les mesures antropomètriques més emprades de manera 

universal siguin l’IMC i l’ICT. A continuació se’n detallen les característiques 

més rellevants: 

IMC, també anoment índex de Quetelet,és el criteri més emprat i recomanat per 

l’OMS per definir el sobrepès i l’obesitat, una associació senzilla entre pes 

corporal i alçada (p.e. pes expressat en kg dividit per l’alçada expressada en 

metres al quadrat, kg/m2). L’individu ha de ser pesat descalç i en roba interior. 
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Els punts de tall acceptats per parlar de sobrepès i d’obesitat en la població 

adulta (3) són IMC ≥ 25 kg/m2 i IMC ≥ 30 kg/m2, respectivament. Tot i que és 

molt senzill d’emprar, amb una alta reproductibilitat i vàlid per a la majoria de la 

població, també és inespecífic i no diferencia entre aquells subjectes alts o més 

baixos, amb musculatura més o menys desenvolupada i pot mostrar diferències 

en persones de diferent ètnia. A més a més, i de manera molt important per la 

seva rellevància sanitària, no dóna informació de la distribució del greix 

corporal(4). 

Taula 1. Classificació de l’obesitat en adults en funció de l’IMC(SEEDO, 2007). 

IMC (kg/m2) Classificació 

<18,5 Pes insuficient 

18,5-24,9 Normopès 

25,0-26,9 Sobrepès grau I 

27,0-29,9 Sobrepès grau II (pre-obesitat) 

30,0-34,9 Obesitat de tipus I 

35,0-39,9 Obesitat de tipus II 

40,0-49,9 Obesitat de tipus III (mòrbida) 

>50,0 Obesitat de tipus IV (extrema) 

 

 ICA, és la relació entre el perímetre de cintura (expressat en cm) i 

l’alçada (expressada en cm), que a més de donar informació del 

sobrepès i/o obesitat, és el millor predictor de risc cardiovascular 

associat al greix visceral (5), . Els punts de tall acceptats per parlar de 

sobrepès i obesitat són ICA ≥ 0.5-0.6 i ICA ≥ 0.6, respectivament. En 

aquest cas, el mateix punt de tall és vàlid tant per adults (homes i dones) 

com per nens, independentment de la seva ètnia.  

1.2 Magnitud del problema 

L’OMS ha indicat que el sobrepès i l’obesitat són un dels principals problemes 

sanitaris del segle XXI. L’any 2008, 1400 milions de persones adultes (majors 
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de 18 anys) tenien excés de pes corporal (p.e. sobrepès o obesitat), dels quals 

més de 200 milions d’homes i 300 milions de dones eren obesos. Això suposa 

que al voltant del 35% de la població adulta patia excés de pes i 1 de cada 10 

persones de la població mundial era obesa (6). L’any 2014, més de 1900 

milions de persones adultes (majors de 18 anys) tenien excés de pes corporal, 

dels quals més de 600 milions eren obesos. És a dir, actualment el 39% dels 

adults té excés de pes corporal, i el 13% pateix d’obesitat (6). Després del 

tabac, l’excés de pes corporal suposa la segona causa de mort evitable i 

preventiva (7). En aquest sentit, l’excés de pes es relaciona amb malalties 

cròniques com ara alteracions psicològiques, hipertensió arterial, diabetis, 

dislipidèmia, insuficiència cardíaca, alteracions dela son i hormonals, diferents 

tumors, artrosis i colelitiasis. 

La dimensió social, sanitària i econòmica que ha adquirit l’epidèmia de 

l’obesitat suggereix la necessitat de revisar les actuals mesures de prevenció i 

tractament d’aquesta malaltia. Així, la investigació en l’obesitat s’ha incrementat 

de manera notable en els darrers 20 anys, i en aquest sentit cal destacar la 

important aportació que ha fet Espanya al conjunt de la comunitat europea 

(8).Tot i que s’han vist signes que podrien fer pensar en una estabilització del 

sobrepès i l’obesitat (9), el control d’aquesta pandèmia per part de les autoritats 

sanitàries suposa un dels reptes més importants del segle XXI (1). A més, la 

comparació de les prevalences del sobrepès i l’obesitat entre dos o més estudis 

s’ha de fer amb cura, ja que es troba limitada pel tipus de dada emprada 

(mesurada o declarada), l’edat dels individus, l’àmbit geogràfic (estudis 

nacionals, regionals o locals), l’existència de programes de prevenció del 

sobrepès i l’obesitat, entre altres (10).  

1.2.1 Tendència en la prevalença del sobrepès i l’obesitat a nivell 

internacional 

Mentre en el passat l’obesitat era una malaltia amb un aire d’opulència, de 

riquesa o de benestar social, avui en dia s’ha fet prevalent en els grups 

socioeconòmics més baixos (11), primer en els països desenvolupats i després 

en els països en vies de desenvolupament. En les dècades passades, la 

prevalença de sobrepès i obesitat ha augmentat en la població adulta d’arreu 
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del món. Stevens i cols. (2012) (12) analitzaren la tendència del sobrepès i 

l’obesitat de 199 països durant el període 1980-2008, concloent que si bé la la 

meitat de l’increment es produí en el període 1980-2000, l’altre meitat 

d’increment es produí en els primers 8 anys del segle XXI. Comparat amb el 

1980, on un 5% dels homes i un 8% de les dones de la població mundial eren 

obesos, el 2008ho eren un 10% dels homes i un 14% de les dones (13). És a 

dir, 205 milions d’homes i 297 milions de dones majors de 20 anys eren 

obesos. Les regions amb un major increment de la prevalença d’obesitat van 

ser Amèrica Central, Amèrica del Sud i Oceania. 

 

 

Figura 1. Prevalença d’excés de pes al món (www.who.int;Juny 2015) 

 

1.2.2 Prevalença del sobrepès i l’obesitat a Espanya 

Als països Mediterranis com Espanya, els canvis sociodemogràfics vists en les 

darreres dècades s’han associat a canvis en els patrons dietètics de la 

població, mostrant un progressiu abandonament de la Dieta Mediterrània per 

una altra més occidentalitzada (14), donant peu a parlar de l’anomenada 

transició nutricional. En aquest sentit, la protecció de la Dieta Mediterrània 

http://www.who.int/
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davant la prevalença de sobrepès i obesitat entre altres malalties cròniques 

(p.e. cardiovasculars, Parkinson i Alzheimer, entre altres) s’ha vist 

compromesa. Així, en els darrers 25 anys la prevalença d’obesitat a Espanya a 

augmentat del 7.4% al 17.0% (15). 

 

Figura 2. Resultats en homes de l’estudi ENRICA (2010) (16) 

 

 

Figura 3. Resultats en dones de l’estudi ENRICA (2010) (17) 
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L’any 2013, amb el 24% dels homes i el 25% de les dones obeses, Espanya 

mostrava una de les prevalences d’obesitat més altes d’Europa(1). Pel que fa a 

la distribució per comunitats autònomes, l’any 2010, l’Estudi de Nutrició i Risc 

Cardiovascular a Espanya (ENRICA)  (16)  confirmava la distribució de 

l’obesitat vista l’any 2007 per l’Estudi d’Obesitat i Risc Cardiovascular 

(DORICA) (17), on es veia com el Nord-est (Galícia i Astúries), Múrcia, Sud 

(Andalusia, Extremadura) i Canàries eren les zones geogràfiques amb un major 

prevalença d’obesitat (del 18% al 25%).   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

47 
 

2. CAUSES I CONSEQÜÈNCIES DEL SOBREPÈS I L’OBESITAT 
 

2.1 Factors que predisposen al sobrepès i l’obesitat 

L’etiologia del sobrepès i l’obesitat és multifactorial, així intervenen patrons 

genètics i hormonals, psicològics, metabòlics, ambientals i socioculturals (18). 

Tot i que la literatura ha indicat que l’ambient és el principal patró implicat en el 

desenvolupament de l’obesitat (19), en la majora dels casos l’obesitat està 

relacionada amb una interacció entre factors genètics i ambientals (20). Per 

tant, de manera general s’ha vist com els canvis en els hàbits de vida, amb un 

augment del consum d’aliments amb alt contingut energètic i una disminució de 

l’exercici físic –moment en què la ingesta energètica sobrepassa la despesa 

energètica-, donen peu a l’aparició de l’obesitat, (21).   

2.1.1 Factors genètics 

Tot i que l’alta prevalença de l’obesitat no es pot atribuir directament a canvis 

genètics, avui dia l’associació de l’obesitat amb la genètica és un fet demostrat 

(22).  

El mapa de l’obesitat indica que en el desenvolupament de l’obesitat s’hi troben 

implicades més de 600 variants cromosòmiques. Exceptuant el cromosoma Y, 

a tots els cromosomes hi ha gens candidats potencials a desenvolupar 

l’obesitat (23). Amb el mapeig del genoma humà, s’ha ajudat a entendre 

l’obesitat com una malaltia poligènica en la que diferents polimorfismes 

genètics, a través de la interacció amb l’ambient, desemboquen en un dipòsit 

excessiu de greix. Per això, s’ha suggerit que podrien existir diferents genotips 

d’obesitat amb fenotips similars (19,23). 

Entre els gens implicats hi trobem aquells que codifiquen pèptids como a 

senyal de gana i sacietat, els implicats en el creixement i diferenciació dels 

adipòcits, gens metabòlics i els relacionats amb el control de la despesa 

energètica (19). D’altra banda, també s’ha suggerit la possibilitat que variants 

genòmiques que romangueren silencioses en el passat i que ara es manifesten 

gràcies als canvis en els estils de vida (elevada ingesta energètica i baixa 

activitat física).  
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2.1.2 Factors ambientals 

En general, dos components principals de l’obesitat són l’alimentació 

inadequada i la inactivitat física. Malgrat tot, cada vegada és més evident que 

l’entorn social i físic pot determinar el nivell d’exposició a aquests factors de risc 

(24).  

2.1.2.1 Factors socials  

En les darreres dècades els canvis econòmics, laborals, socials o demogràfics 

han condicionat la nostra manera de viure i d’alimentar-nos, donant peu a 

parlar de la transició nutricional. 

Canvis econòmics. En les poblacions amb menor grau de desenvolupament 

l’alimentació és pobra en calories i se substenta en el consum de cereals (25), 

però amb les millores econòmiques apareix una major disponibilitat d’aliments i 

la possibilitat d’una dieta variada amb un major contingut energètic. Malgrat tot, 

poques societats es mantenen en una situació d’equilibri nutricional. Així,amb 

els canvis associats a la Revolució Industrial i sota l’actual influència dels 

mitjans de comunicació  s’ha vist com ha disminuït el consum de pastes, pa, 

cereals i llegums en detriment d’un major consum de productes càrnics, sucres 

refinats o làctis, i aquells d’origen industrial. D’aquesta manera, les poblacions 

cauen en la sobrealimentació.  

Canvis laborals. D’altra banda la reestructuració del món laboral s’ha associat a 

canvis en els costums alimentaris de la nostra població. Així, els nous horaris 

laborals (i.e. jornades intensives, corre-torns, etc...), la incorporació de tots els 

membres adults de la família –enespecial la incorporació de la dona- al món 

laboral, les majors distàncies recorregudes diàriament per dur a terme l’exercici 

laboral, el major nombrede menjades fora de casa, etc. es troba associat a un 

major desconeixement del recorregut de la cadena alimentària, menor temps 

per cuinar i a un  major consum de productes manufacturats.  

Canvis sociodemogràfics. Amb la industrialització de la nostra societat, s’ha vist 

un augment de la població urbana en detriment de la població rural. D’aquesta 

manera, en unes dècades s’ha passat d’una societat amb activitat agropecuària 

(físicament activa i d’alimentació tradicional) a una societat de serveis 
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(físicament inactiva i canvis en la dieta tradicional). D’altra banda, la conjuntura 

de la situació de la crisis socioeconòmica actual ha afectat en major mesura 

sectors socials amb menor poder adquisitiu (26). 

 

 
2.1.2.2 Factors associats al comportament 

Alimentació. Tot i que el consum d ‘energia és difícil de mesurar amb precisió 

(21) (p.e. inexactitud de la metodologia emprada en la recollida de dades per 

avaluar la ingesta energètica i tendència de la població obesa a infravalorar la 

seva ingesta energètica), és evident que els canvis en els patrons d’alimentació 

s’associen amb l’augment de pes de la població (18,27). Aquests canvis 

responen a una occidentalització de la dieta amb un increment del consum de 

menjar ràpid i refrescs; majors racions dels aliments manufacturats i menor 

consum de fruites i verdures (27). Llavors, els beneficis de la Dieta 

Mediterrània, caracteritzada per un elevat consum de fruita, verdura, cereals i 

fruits secs, la utilització de l’oli d’oliva com a principal font de greixos, el consum 

moderat de carn d’aus, el baix consum de dolços i el consum moderat de vi, 

s’han vist disminuïts amb la introducció d’aquests nous patrons dietètics. 

Activitat física. La literatura ha indicat que l’activitat física augmenta la despesa 

energètica, augmenta la massa magra en detriment de la massa grassa i 

s’associa amb la regulació del pes corporal de manera independent a l’IMC 

(28). Els beneficis que aporta són: disminució de la malatia cardíaca coronària, 

accidents cerebrovasculars, hipertensió arterial, obesitat, diabetis mellitus de 

tipus 2 (DM2), osteoporosi, depressió i ansietat; millora del perfil lipídic i 

reducció de determinats càncers (29). 

A Espanya, un 40% de la població adulta és sedentària, valor més alt que els 

vists a altres països d’Europa (30). El descens dels requeriments físics en la 

majoria de feines, un entorn de transport automatitzat (escales mecàniques i 

ascensors) i automobilitzat (18,31) i un oci que tan sols exigeix una activitat 

passiva, condueixen a un estil de vida més sedentari. S’ha indicat també com 

una baixa participació en les activitats físiques i una alta inversió en hores de 

televisió, s’associa amb una elevada mortalitat (32).   
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2.1.2.2 Altres factors 

Factors vírics. S’ha suggerit que les infeccions víriques podrien estar 

relacionades amb el desenvolupament de l’obesitat. En aquest sentit, hi ha  

individus obesos amb una alta prevalença d’anticossos contra l’adenovirus 36, 

anticossos que una vegada injectats a rates i/o pollastres, promouen 

l’acumulació de greix (33,34). 

Factors farmacològics. Fàrmacs com els antidiabètics orals, insulina, 

antidepressius tricíclics, glucocorticoides, estrògens, β-bloquejants, Àcid 

Valproic, Carbamazepina, Ciproheptadina i Acetat de Megestrol (35). 

Factors associats al descans. Tot i que hi ha controvèrsia amb els resultats 

obtinguts, alguns estudis demostren que dormir poques hores també estaria 

associat amb una major probabilitat  d’ésser obès, així com amb un augment 

del percentatge de  greix corporal (GC) (35). 

2.2 Conseqüències de l’obesitat 

L’obesitat es troba fortament associada a un important empitjorament de la 

capacitat funcional i de la qualitat de vida relacionada amb la salut, (36). 

2.2.1 Conseqüències socials  

L’estigma social vinculat a determinades malalties ha incrementat el patiment 

dels malats i, l’obesitat n’és una. És notori que en els darrers anys s’ha 

estigmatitzat la població obesa. En aquest sentit, les persones obeses no estan 

ben considerades en la societat i, fins i tot en els mitjans de comunicació els 

nens i adults obesos solen representar un personatge còmic i golafre (37). La 

literatura ha associat l’obesitat amb la indisciplina, l’ociositat (38). o la desídia 

(39) i ha mostrat com la població obesa pateix certa discriminació en les 

relacions interpersonals i en el context sanitari (40). 

En aquest sentit, s’ha vist com la població obesa es troba amb més dificultats a 

l’hora de trobar feina i en ells les restriccions són més fortes en la població 

femenina (41). 
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2.2.2 Conseqüències cardiovasculars 

L’obesitat, especialment l’abdominal, es troba fortament relacionada amb 

l’augment de factors de risc cardiovasculars com ara: hipertensió arterial, 

malaltia coronària, ictus, dislipidèmia, diabetis, patologia biliar i diferents 

càncers. El 20-30% de la mortalitat cardiovascular és atribuïble a l’excés de pes 

corporal (42). La literatura ha indicat que a major ICA augmenta el risc d’infart 

de miocardi (43), i que a major ICA i perímetre de cintura augmenta el risc 

cardiovascular (44).  

El coneixement del metabolisme del teixit adipós ha conceptualitzat la relació 

entre l’obesitat i el risc cardiovascular. Així, s’ha vist com l’adiponectina, la 

resistina, l’interleucina-6 (IL-6), el factor de necrosi tumoral-α (TNF-α), la 

proteïna C reactiva (PCR) i l’inhibidor plasmàtic de la fibrinòlisi (PAI), 

segregades pel teixit adipós faciliten l’aterogènesi i augmenten el risc 

cardiovascular (45). D’aquesta manera s’ha vist com el teixit adipós promou 

una cascada de patologies secundàries (p.e. la inflamació, la trombosi, i la 

hipertensió arterial) que de manera conjunta augmenten el risc cardiovascular. 

Obesitat i dislipidèmia. Les alteracions lipídiques que més freqüentment es 

produeixen en els pacients obesos són la hipertrigliceridèmia i la disminució del 

colesterol unit a les lipoproteïnes d’alta densitat (HDL-c), amb el conseqüent 

augment del colesterol unit a lipoproteïnes de baixa densitat (LDL-c). D’aquesta 

manera es creen condicions òptimes per al desenvolupament de plaques 

d’ateroma.  

Obesitat i hipertensió arterial. Diferents estudis han associat l’obesitat amb la 

hipertensió arterial. Així, en l’estudi de Framingham (46) s’observà com 

l’obesitat justificava al voltant del 70% de la hipertensió arterial. L’estudi de 

Timpsoni cols.(47) mostrà com a mesura que augmentava l’IMC i, especialment 

en els individus amb obesitat abdominal, augmentava la pressió arterial. En 

aquest sentit, a l’European Prospective Investigation of Cancer (EPIC)-Norfolk 

(48) s’observà que l’associació entre la hipertensió i l’obesitat abdominal era 

independent de l’IMC. El mecanisme responsable de l’augment de la 

hipertensió arterial en els individus amb obesitat es fonamenta en l’increment 

del cabal cardíac per garantir la perfusió sanguínia a aquest major teixit adipós 
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i, de l’hiperinsulinisme i l’activitat del sistema nerviós simpàtic i del sistema 

renina-angiotensia-aldosterona que s’encarreguen de mantindre la hipertensió 

arterial i donen lloc a les alteracions funcionals i de les estructures vasculars.  

Obesitat i Diabetis Mellitus de tipus 2.L’obesitat es troba fortament relacionada 

amb la DM2. Així, la literatura ha relacionat l’augment de l’epidèmia de la DM2 

amb l’increment d’excés de pes, de manera que més del 60% dels casos de 

DM2 es troben associats a l’excés de pes (49). Els factors per al 

desenvolupament de la DM2 més importants són l’oxidació lipídica i, sobretot, 

la duració de l’obesitat.   

Obesitat i malaltia cardíaca coronària.L’obesitat, i en especial l’obesitat 

abdominal, s’ha postulat com un precís predictor de la malaltia cardíaca 

coronària (50). Així, en els malats amb cardiopatia isquèmica, l’obesitat s’ha 

associat amb una major mortalitat (51). D’altra banda, la literatura ha indicat 

que a mesura que augmenta l’IMC, augmenta el risc d’insuficiència cardíaca 

(52). Finalment, els resultats de l’estudi del cor de Framingham revelaren com 

el risc de fibrilació auricular es troba associat a l’IMC (53).   

Obesitat i malaltia cerebrovascular.Cada increment d’una unitat d’IMC, 

s’associa a un augment del 4% del risc d’ictus isquèmic i del 6% de 

l’hemorràgic (54). L’increment dels ictus en la població obesa es pot relacionar 

amb l’estat protrombòtic i proinflamatori del teixit adipós (55). 

Síndrome metabòlica o síndrome X. La síndrome metabòlica és el conjunt de 

signes clínics i analítics que defineixen una malaltia fonamentada en la 

resistència a la insulina i la disfunció del teixit adipós i, es troba associada a 

l’obesitat, la dislipidèmia, la resistència a la insulina, la hipertensió arterial, 

l’estat inflamatori i protrombòtic (45). Els criteris de l’ATPIII per al diagnòstic de 

la síndrome metabòlica és complir 3 o mésdels 5 criteris següents: obesitat 

abdominal, elevats nivells de triglicèrids, baixos nivells de HDL-c, pressió 

arterial elevada i elevada glucèmia plasmàtica (56). 

2.2.3 Conseqüències endocrines 

L’excés de pes i en especial l’obesitat abdominal, s’ha relacionat amb 

l’increment de concentració de l’hormona tiroidea T3 i la freqüència sanguínia. 
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L’ augment de l’hormona T3 es fonamenta com a resposta a l’adaptació per 

augmentar el metabolisme i la despesa energètica (57). D’altra banda les 

dones obeses amb major freqüència presenten cicles anovulatoris, alteracions 

menstruals, hiperandrogenisme, infertilitat, descens de l’hormona del 

creixement i augment del cortisol (35). 

2.2.4 Conseqüències dermatològiques 

L’acumulació de greix freqüentment provoca trastorns dermatològics. Així, 

García Hidalgo (2010) (58) classifica les dermatosis associades a l’obesitat de 

la següent manera:  

1. Associades a la resistència a la insulina: acantosi nigricans i fibromes. 

2. Associades a hipernadrogenisme en dones: acné, hirsutisme i alopècia 

de patró androgenètic. 

3. Associades a l’augment de plecs cutanis: infeccions fúngiques amb 

complicacions bacterianes. 

4. Causes mecàniques: estries per distensió, lipodistròfia benigna, 

hiperqueratosi plantar i insuficiència vascular perifèrica. 

5. Associades als pacients obesos hospitalitzats: úlceres de pressió(59)i 

problemes de cicatrització(60). 

2.2.5 Conseqüències pulmonars 

L’obesitat s’ha associat amb problemes respiratoris com dispnea d’esforç, 

broncoespasme, asma, disminució de la capacitat pulmonar i apnea obstructiva 

del son (37). Aproximadament el 70% dels pacients diagnosticats d’apnea 

obstructiva del son són obesos i a mesura que augmenta l’IMC augmenta el 

seu risc (35,61). En aquest sentit, s’ha observat un deteriorament de la funció 

pulmonar relacionada amb l’obesitat abdominal (62). 

2.2.6 Conseqüències articulars 

El desgast que pateixen les articulacions, especialment aquelles que suporten 

càrregues, incrementa amb l’augment de pes, donant peu a l’aparició d’artrosi 

(63) Paradoxalment, s’ha vist com l’obesitat és una factor protector contra 

l’osteoporosi. Així, les dones amb obesitat mostren una elevada secreció 
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d’estrògens per part del teixit adipós i majors valors de massa òssia que les 

dones sense obesitat. 

2.2.7 Conseqüències gastrointestinals 

Malgrat la relació entre l’obesitat i els trastorns gastrointestinals no és clara, 

s’ha suggerit la possibilitat que aquestes complicacions siguin freqüents però 

poc conegudes (64,65). Així, els hàbits dietètics inapropiats (menor ingesta de 

fibra entre altres) i l’estil de vida sedentari (66,67) que presenta aquesta 

població s’han relacionat amb l’aparició d’aquestes complicacions. El 2012, una 

meta-anàlisi relacionà de manera significativa l’augment de l’IMC amb dolor 

abdominal superior, reflux gastroesofàgic, vòmits, epigastràlgia, diarrea i 

evacuació incompleta (68). D’altra banda, l’obesitat és el factor que amb més 

freqüència s’associa amb el fetge gras no alcohòlic. Així, un 76% de la població 

obesa pot trobar-se afectada per aquesta malaltia (69). En aquest sentit, la 

població obesa presenta un risc de desenvolupar litiasis biliar tres vegades 

major que la població no obesa (35). 

2.2.8 Conseqüències neurològiques  

L’obesitat està associada amb la hipertensió intracraneal idiopàtica o 

pseudotumor cerebral, i es manifesta per mal de cap, alteracions de la visió, 

tinnitus i paràlisi del sisè nervi (70). Recentment, s’ha relacionat l’obesitat amb 

el risc de demència. Més concretament, s’ha suggerit com l’obesitat abdominal 

es troba fortament relacionada amb el risc de demència (71,72). 

2.2.9 Conseqüències psiquiàtriques i psicològiques  

La literatura ha indicat que l’obesitat es troba associada amb trastorns 

psiquiàtrics (73). Associat a la baixa autoestima que mostra la població obesa 

(74), i potenciat per l’elevada discriminació social i l’alta taxa d’incapacitat 

(especialment en el cas de les dones), entre el 20% i el 30% dels obesos que 

sol·liciten ajuda per perdre pes pateixen alteracions psicològiques (35). 

2.2.10 Conseqüències oncològiques 

Tot i que la incidència de l’associació entre el càncer i l’excés de pes corporal 

és petita, aquesta relació s’ha de tindre en compte (75), ja que  l’associació de 
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l’excés de pes amb el càncer s’ha convertit en una evidència científica. 

L’agència internacional de l’OMS per a la investigació del Càncer ha estimat 

que el sobrepès i la inactivitat física incrementen en un 25-30% el risc de 

càncer d’esòfag, colon i recte, mama i ronyó (76). En aquest sentit, diferents 

càncers no només són més freqüents en la població obesa, també són més 

mortals (75). Des d’un punt de vista oncològic, s’ha de proposar el control de 

l’excés de pes com una mesura preventiva del càncer (77). 

2.2.11 Conseqüències econòmiques  

S’ha suggerit com la població obesa té una menor esperança de vida i és un 

usuari més freqüent dels recursos sanitaris que la població no obesa. La imatge 

del cost sanitari es reflexa en la inversió en prevenció primària i en el cost 

econòmic dels tractaments derivats de l’obesitat.  

Diferents estudis han relacionat l’obesitat amb un elevat cost sanitari. El 2008, 

el cost sanitari de l’obesitat als EEUU suposà al voltant del 10% del cost 

sanitari –147000 milions de dòlars americans- (78). A altres països com 

Àustria, Canadà, França, Nova Zelanda, Portugal i Suïssa, el cost sanitari 

estimat varia del 2% al 3.5% (79). A Espanya, la referència que es té del cost 

sanitari s’indica al llibre blanc Costes sociales y económicos de la obesidad y 

sus patologías asociadas, on s’indica que pendent de revisió, el cost sanitari de 

l’obesitat al nostre país podria suposar un 7% del cost sanitari del Sistema 

Nacional de Salut  Espanyol. Per tant, la millor inversió per al tractament 

d’aquesta epidèmia es fonamenta en mesures preventives: la promoció d’hàbits 

saludables en la infància i adolescència, i el canvi d’hàbits no saludables per 

altres més saludables en la població adulta.  
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Conseqüències sanitàries de l’obesitat en la població adulta 

Socials 

Discriminació social, dificultat accés al món laboral 

Cardiovasculars 

Dislipidèmia, hipertensió arterial, Diabetis Mellitus, Malaltia Cardíaca 

Conronària, Malaltia Cerebrovascular, Síndrome Metabòlica 

Endocrines 

Augment de la secreció de l’hormona T3, alteracions ginecològiques en les 

dones 

Dermatològiques 

Acantosi nigricans, acné, alopècia, infeccions fúngiques amb complicacions 

bacterianes, estries, ulceracions epitelials i mala cicatrització 

Pulmonars 

Asma, broncoespasme, dispnea d’esforç, disminució capacitat pulmonar i 

apnea obstructiva del son 

Articulars 

Artrosi 

Gastrointestinals 

Malestar abdominal, reflux gastroesofàgic, vòmits, diarrea, evacuació 

incompleta, fetge gras i litiasi biliar 

Neurològiques 

Hipertensió intracranial, alteracions de la visió i demència 

Psicològiques 

Baixa autoestima 

Oncològiques 

Càncer d’esòfag,  de colon,  de recte,  de mama i de ronyó 

 

3. LES ILLES BALEARS 
 

Pertanyent  a l’estat espanyol, a 240 km de la costa est de la Península Ibèrica, 

l’arxipèlag Balear (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) dóna nom a la 

Comunitat  Autònoma de les Illes Balears, conegut destí turístic amb el voltant 

d’1.5 milions de visites anuals. 
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En la primera dècada del segle XXI, les Illes Balears es veren afectades pels 

canvis socioculturals vists a la resta d’Europa, el desenvolupament d’un turisme 

basat en l’economia i un augment del 26.7% de la població(amb un increment 

de la població estrangera del 228.7%). Tot plegat ha desencadenat canvis en 

els estils de vida i en els patrons dietètics  de la nostra població, allunyant-la de 

la dieta tradicional Mediterrània. Si temps enrere, la dieta dels habitants de les 

nostres Illes es fonamentava en un alt consum de verdures, llegums, fruites, 

fruits secs, cereals i oli d’oliva, freqüent però controlat consum de vi, moderat 

consum de peix i llet, i baix consum d’aus de corral, avui dias’ha observat un 

augment del consum de productes d’origen animal, greixos saturats i una 

disminució de la ingesta de fruites, verdures i llegums (14). D’aquesta manera, 

els beneficis de la Dieta Mediterrània (p.e. disminució del risc cardiovascular, 

del sobrepès i l’obesitat, de l’Alzheimer i la demència; i protecció davant 

determinats càncers, entre altres) s’hauran vist compromesos. 

A les Illes Balears tan sols dos estudis han analitzat la prevalença de sobrepès 

i obesitat. D’una banda, el 1999-2000, l’Estudi de Nutrició de les Illes Balears 

(ENIB), amb l’objectiu de conèixer la prevalença del sobrepès i obesitat en la 

població adulta de les Illes Balears, indicà que el 27.8% i el 13.1%  de la 

població adulta de les Illes Balears patia sobrepès i obesitat, 

respectivament.D’altra banda, amb la intenció d’analitzar la prevalença del 

sobrepès i obesitat en la població juvenil, el 2007-2008, es realitzà l’Estudi 

d’Obesitat Infantil i Juvenil a les Illes Balears (OBIB), el qual indicà que un 

17,5% i un 10,4% dels adolescents de les Illes patia sobrepès i obesitat, 

respectivament. 

Les taxes de sobrepès i obesitat obtingudesen els estudis ENIB i OBIB, els 

canvis en els patrons dietètics de la població adulta de les Illes Balears i la 

tendència del nostre país a augmentar l’obesitat, suggereixen la necessitat 

d’indagar en la prevalença del sobrepès i obesitat de la població adulta de les 

Illes Balears. D’aquesta manera, juntament amb l’adequat coneixement dels 

factors determinants d’aquesta prevalença,es permetrà un òptim 

desenvolupament de les polítiques sanitàries, centrades en la prevenció 

d’aquest autèntic problema de salut pública. 
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1. HIPÒTESI 

El control de les taxes de sobrepès i obesitat de la població adulta de les 

Illes Balears, s’ha forjat com un dels principals reptes dels nostres 

especialistes en nutrició. El coneixement de la tendència de la prevalença 

del sobrepès i obesitat al llarg del temps, així com dels seus factors de risc, 

són eines indispensables per l’optimització de les polítiques sanitàries. 

Durant les darreres dècades, la prevalença de sobrepès i obesitat ha 

augmentat arreu del món (13). En aquest sentit, Espanya ha estat 

classificada com un dels països amb un major augment de la prevalença 

d’obesitat (80). 

A les Illes Balears, durant la primera dècada del segle XXI, la dieta i els 

patrons alimentaris de la població es van veure afectats pels canvis 

socioculturals (p.e. canvis en el nivell educatiu, estructura familiar, etc.), el 

desenvolupament d’un turisme basat en l’economia, el creixement de la 

població i l’augment de la població immigrant. 

L’Estudi de Nutrició de les Illes Balears (ENIB) 1999-2000, fou el primer i 

únic estudi que avaluà la prevalença de sobrepès i obesitat en la població 

adulta de les Illes Balears, amb una prevalença de sobrepès i obesitat del 

27.8% i del 13.1%, respectivament. Així, també s’identificaren com a 

factors de risc de sobrepès i obesitat un baix nivell educatiu, la manca 

d’activitat física al temps lliure i una dieta desequilibrada. Fins a la data, 

cap estudi ha analitzat la tendència de la prevalença de sobrepès i obesitat 

de la població adulta de les Illes Balears, com tampoc els canvis en els 

seus factors de risc.  

Tot plegat, la nostra hipòtesi es fonamenta en que els continus canvis socials i 

la tendència del nostre país a augmentar l’obesitat poden suposar un 

arrelament de l’epidèmia de l’excés de pes entre la població adulta de les Illes 

Balears. 
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2. OBJECTIU GENERAL 

L’objectiu general d’aquesta Tesis Doctoral és conèixer la prevalença actual de 

sobrepès i obesitat en la població adulta de les Illes Balears (18-55 anys), 

avaluar la tendència de sobrepès i obesitat en el període 2000-2010 i 

determinar els seus factors predictors (p.e. sociodemogràfics, estils de vida, 

activitat física en el temps lliure i autopercepció de la imatge corporal). 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

L’objectiu general es divideix en els següents objectius específics: 

1. Determinar la prevalença de sobrepès, obesitat i obesitat abdominal i els 

factors predictors d’obesitat en la població adulta de les Illes Balears. 

1.1 Descriure les característiques antropomètriques, i determinar la 

prevalença de sobrepès, obesitat i obesitat abdominal en la població 

adulta. 

1.2 Descriure els factors predictors de l’excés de pes en la població 

adulta de les Illes Balears. 

1.2.1 Caracteritzar els factors sociodemogràfics i l’estil de vida. 

1.2.2 Anàlisi de les diferències en la ingesta energètica i de 

nutrients entre la població amb excés de pes i/o obesitat 

abdominal i la població sense excés de pes i/o obesitat 

abdominal. 

2. Avaluar la tendència del sobrepès i l’obesitat en el període 2000-2010 de la 

població adulta de les Illes Balears. 

3. Avaluar la tendència del sobrepès, l’obesitat i l’excés de pes corporal de la 

població adulta femenina de les Illes Balears en el període 2000-2010, incidint 

en l’anàlisi de la possible associació entre els canvis socioeconòmics i la 

tendència de l’excés de pes. 

3.1Descriure les característiques antropomètriques i sociodemogràfiques 

de la població femenina de les Illes Balears en el període 2000-2010. 
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3.2 Determinar els factors sociodemogràfics associats a l’excés de pes 

en la població femenina en els períodes 1999-2000 i 2000-2010. 

3.3 Analitzar l’associació entre els canvis socioeconòmics i la tendència 

de l’excés de pes en la població femenina en el període 2000-2010. 

4. Avaluar el coneixement del pes corporal, la satisfacció amb la imatge 

corporal, la conscienciació amb el pes corporal i els hàbits dietètics de la 

població adulta de les Illes Balears. 

5. Avaluar la tendència en la sensibilitat de la percepció del pes corporal, altura 

i IMC en el període 2000-2010 de la població adulta de les Illes Balears.  

5.1 Determinar la sensibilitat en l’estimació del pes corporal, alçada i IMC 

de la població adulta de les Illes Balears en el període 2000-2010. 

5.2 Descriure la sensibilitat en l’estimació de l’IMC de les diferents 

categories d’IMC en el període 2000-2010. 

6. Avaluar la prevalença de dislipidèmia i els seus factors associats en la 

població adulta de les Illes Balears. 

6.1 Descriure la concentració de lípids en el sèrum sanguini i determinar 

la prevalença de dislipidèmia d’acord a la definició de NCEP-ATPIII(81). 

6.2 Descriure els factors associats a la dislipidèmia en la població adulta 

de les Illes Balears. 

6.2.1 Factors sociodemogràfics. 

6.2.2 Estils de vida. 

6.2.3 Característiques sanitàries.  

6.3 Analitzar la conscienciació de la població adulta de les Illes Balears 

davant aquesta malaltia. 
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1. ESTUDI DE LA PREVALENÇA DE L’OBESITAT EN LA POBLACIÓ 
ADULTA DE LES ILLES BALEARS 

1.1 Plantejament general  

L’estudi de la prevalença de l’obesitat i l’estrès oxidatiu a les Illes Balears 

(OBEX) és un estudi transversal realitzat amb l’objectiu de conèixer la 

prevalença de sobrepès i obesitat en la població adulta de les Illes Balears el 

2009-2010, l’evolució dels darrers anys i els factors de risc associats a la 

prevalença d’obesitat. 

D’acord amb l’objectiu de l’estudi, es va elaborar un qüestionari que incloïa 

preguntes referents a l’estatus sociodemogràfic, estils de vida, estat de salut, 

autopercepció de la Imatge Corporal i hàbits dietètics. El qüestionari també 

incloïa un estudi nutricional i una avaluació antropomètrica que en una 

submostra es va complementar amb una avaluació analítica. 

Aspectes ètics i legals 

Aquest estudi es va realitzar d’acord amb les directrius establertes en la 

Declaració de Helsinki, i tots els procediments en éssers humans foren 

aprovats pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica de les Illes Balears (CEIC-IB). 

Tots els participants van signar el corresponent full de consentiment informat.  

1.2 Selecció dels participants, reclutament i aprovació  

Per a la selecció de la mostra es van considerar tots els habitants de les Illes 

Balears amb una edat compresa entre els 18 i els 65 anys que es trobaven al 

darrer Cens de la Població (INE 2008). La selecció de la població d’estudi es va 

dur a terme per mitjà de dues fases i amb un mostreig aleatori simple que va 

consistir, en primer lloc, en tenir en compte la localització; i després, els 

individus censats a cada població. 

Una mostra aleatòria de 1081 subjectes, adults joves (18-35 anys) i adults de 

mitjana edat (36-55 anys) va participar a l’estudi. La mostra va ser considerada 

suficientment gran per garantir la representativitat del conjunt dels adults de les 

Illes Balears, permetent detectar factors de risc amb un interval de confiança 

del 95% i amb un marge de precisió del 3%. 
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Tots els adults que participaren a l’estudi van ser convidats a proporcionar 

mostres de sang. Les extraccions de sang es van fer als centres de salut de la 

localitat o als propis centres de recollida de dades. Així s’obtingueren mostres 

de sang de 223 individus, un 21% de la població, una mostra suficientment 

gran per detectar factors de risc amb un interval de confiança del 95% i amb 

una precisió del 6.6%.  

1.3 Variables de l’estudi  

1.3.1 Dades sociodemogràfiques i estils de vida  

Dades sociodemogràfiques. Es va obtindre informació sobre l’edat de 

l’enquestat (que es va definir com a adults joves amb una edat entre 18 i 35 

anys; i adults de mitjana edat  amb una edat entre 36 i 55 anys), el lloc de 

naixement (que es va definir com a procedent de les Illes Balears, altres 

regions d’Espanya, Amèrica del Sud i altres països), l’estat civil (que es va 

definir com a solter, casat o amb parella, divorciat o separat i vidu), el perfil del 

nucli familiar (que es va definir com els qui vivien amb almenys un nen a casa i 

els que no vivien amb nens a casa) i el nivell professional (que es va definir 

com a estudiant, en atur i laboralment actiu) 

Estils de vida. En aquest cas es va obtindre informació sobre el perfil de 

fumador (que es va definir com fumador, consum ocasional i no fumador) i 

l’activitat física al seu temps lliure (que es va definir com actius al seu temps 

lliure i no actius al seu temps lliure).  

Estat de salut. Es va demanar informació sobre la presència de malalties 

cròniques (no en tinc; diabetis; hipercolesterolèmia; hipertrigliceridèmia; 

hiperuricèmia; i hipertensió). 

1.3.2 Mesures antropomètriques  

Les mesures antropomètriques realitzades en aquest estudi foren: pes, talla, 

perímetre de cintura i tensió arterial. A partir d’aquestes mesures es van 

calcular l’IMC i l’ICA. 
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Talla. La talla fou mesurada emprant un antropòmetre mòbil (Kawe 4444, 

Asperg, Alemanya) mantenint els subjectes en el pla de Frankfurt i amb una 

precisió mil·limètrica.  

Pes corporal. El pes corporal es va determinar amb els subjectes sense 

sabates i lleugers de roba emprant una bàscula digital (Tefal, sc9210, Rumilly, 

France). 

Perímetre de cintura. El perímetre de cintura es va calcular amb una cinta 

mètrica no extensible i amb una precisió de 0.1 cm (Kawe, 43972, França). Per 

dur a terme la mesura es va demanar als subjectes que es mantinguessin 

drets, en posició relaxada i amb els peus junts. El perímetre de cintura es va 

mesurar com la menor circumferència horitzontal entre els marges costals i la 

cresta ilíaca, i en mínima respiració. 

Índex de massa corporal. El pes i la talla es van emprar per a calcular l’IMC 

(kg/m2). Els subjectes foren classificats emprant la definició de l’OMS (1), així 

un IMC <18.5 kg/m2 va ser definit com a baix pes, un IMC comprès entre 18,5-

24.9 kg/m2 va ser definit com a normopès, un IMC comprès entre 25.0-29.9 

kg/m2 va ser definit com a sobrepès i un IMC ≥ 30.0 kg/m2 va ser definit com a 

obesitat. Per tal de facilitar i simplificar algunes anàlisis, en ocasions els 

subjectes foren classificats en funció de si presentaven o no excés de pes 

corporal, amb un IMC ≥ 25.0 kg/m2 o un IMC ≤ 25.0 kg/m2, respectivament.  

Índex de cintura/alçada. L’ICA és emprat com a mesura d’obesitat abdominal, 

relacionada amb el risc cardiovascular. En aquest sentit, aquells subjectes amb 

un ICA ≥ 0.5 van ser classificats com a individus amb obesitat abdominal i 

aquells amb un ICA ≤ a 0.5 van ser classificats com a individus sense obesitat 

abdominal. 

1.3.3 Avaluació dietètica  

Per a l’avaluació de la ingesta d’energia (IE), es van realitzar dos recordatoris 

de 24 hores no consecutius. Els volums i porcions dels aliments van ser 

obtinguts en unitats naturals, mesures casolanes o amb l’ajuda de fotografies 

(82). Per evitar la variabilitat diària que hi ha entre els dies de la setmana, els 

qüestionaris es van respondre aportant informació de tots els dies de la 
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setmana, de dilluns a diumenge. La conversió de la ingesta d’aliments en 

nutrients es va realitzar mitjançant un programa informàtic (Alimenta®, NUCOX, 

Palma, Espanya), basat en les taules de composició d’aliments espanyoles 

(83,84) i europees (85) i completat amb dades de plats de consum habitual a 

les Illes (86).  

La identificació del adults que infravaloraven la seva ingesta energètica es va 

fer emprant el punt de tall de Goldberg i cols. (1991) (87) (IE / taxa metabòlica 

basal < 1.14 que classificaels individus adults que infravaloraven la seva IE). 

Aquests individus van quedar exclosos de l’anàlisi. 

1.3.4 Autopercepció de la imatge corporal i actituds en el control de pes  

Autopercepció de la imatge corporal.L’autopercepció de la imatge corporal es 

va fer emprant l’escala de (88), que consisteix en 9 dibuixos de la silueta del 

cos (de forma separada masculina i femenina), amb un increment del 

percentatge de sobrepès on 1 és el la silueta més prima i 9 la silueta més 

grassa. Es va indicar als participants que identifiquessin una de les 9 siluetes 

d’acord a les següents preguntes: a) Quina silueta s’assembla més a tu; i b) 

Quina silueta t’agradaria tenir? La diferència entre la imatge corporal percebuda 

i la imatge corporal desitjada es va emprar per determinar el nivell de 

satisfacció amb la IC. Així, mentre el valor zero era indicatiu de satisfacció amb 

la IC, valors positius eren indicatius del desig de tenir una silueta menor que la 

percebuda, al contrari que els valors negatius que eren indicatius de desig de 

tenir una silueta major que la percebuda. 

Actituds en el control de pes. Per una banda, la preocupació amb el pes es va 

avaluar amb la següent pregunta: li faria por augmentar de pes?. Les respostes 

es van limitar a “no del tot”, “una mica” i “molt”. D’altra banda, també es va 

avaluar el fet d’estar a dieta amb la següent pregunta: es troba actualment a 

dieta? Les respostes quedaren limitades a “sí” o “no”. 

1.3.5 Avaluació bioquímica: determinació de la glucèmia, triglicèrids i 

colesterol  

Les mostres de sang s’obtingueren de la vena antecubital amb vacutainers 

adequats a les 08.00 h del dia de l’entrevista després de 12 hores de dejuni. 
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Emprant un autoanalitzador (Technicon, Bayer) es van determinar per mètodes 

colorimètrics la glucèmia, els Triglicèrids (TG), el colesterol total (Tcol), HDL-col 

i LDL-col. 

2. ESTADÍSTICA 

Per a l’anàlisi estadística es va emprar el programa informàtic SPSS versió 

21.0. (SPSS Inc., IL, USA). Per al càlcul de les diferències significatives en les 

prevalences es va emprar la prova de X2 (p.e. diferències entre sexes, entre 

subgrups de població, entre estudis, etc...). Les diferències entre mitjanes van 

ser avaluades per la prova t de Student. L’anàlisi de la covariança (ANCOVA) 

es va emprar per avaluar les possibles diferències entre els patrons dietètics de 

la població amb excés de pes i/o obesitat amb els individus que no en 

presentaven, mitjançant l’ajustament pels factors edat, nivell educatiu i 

professional. Els models de regressió logística binària amb el càlcul dels 

corresponent odds ratio (OR) i un interval de confiança (CI) del 95% es van 

emprar per avaluar les associacions entre els diferents factors i la prevalença 

d’obesitat/sobrepès. En primer lloc, es va realitzar un anàlisi de regressió 

logística binària univariant. I en segon lloc, es va realitzar un anàlisi de 

regressió logística binària multinominal (considerant l’efecte simultani de totes 

les variables) per tal d’eliminar l’efecte de possibles variables de confusió.  

El nivell de significància acceptat en totes les proves estadístiques va ser  

P<0.05. 

3. ANÀLISI DE LES DADES 

3.1 Determinació de la prevalença de sobrepès, obesitat i obesitat 

abdominal en la població adulta de les Illes Balears, 2009-2010  

La determinació de sobrepès, obesitat i obesitat abdominal es va dur a terme 

emprant la classificació de IMC de l’OMS i la de Ashwell (2009) (89) 

respectivament. Per a determinar els factors de risc implicats en la generació 

d’obesitat en aquesta població es va comparar el perfil socioeconòmic, l’estil de 

vida i el hàbits dietètics dels individus amb excés de pes i/o obesitat abdominal 

amb els individus que no presentaven excés de pes i/o obesitat abdominal. 
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3.2 Estudi de la tendència de la prevalença de sobrepès i obesitat en el 

període 2000-2010 

Per avaluar la tendència del sobrepès i obesitat durant el període 2000-2010, 

es van fer servir les dades de la població obtingudes a l’estudi ENIB.  Per 

ajustar les nostres dades als paràmetres de la població, es va ponderar la 

mostra en funció dels resultats del cens als anys 2001 i 2011d’acord a l’Institut 

d’Estadística de les Illes Balears (90). 

3.3 Avaluació de la influència dels factors sociodemogràfics en l’evolució 

de la prevalença de sobrepès i obesitat en les dones adultes de les Illes 

Balears, 2000-2010  

Es va avaluar la prevalença d’excés de pes lligada a les variables 

socioeconòmiques (p.e. edat, nivell educatiu, nivell professional, lloc de 

naixement, solteria i viure amb nens a casa) a cada període d’estudi i es va 

determinar la interacció entre ambdós períodes i les variables 

socioeconòmiques sobre la prevalença d’excés de pes corporal. 

3.4 Percepció i preocupació per la imatge corporal en la població adulta 

de les Illes Balears, 2009-2010  

Es va analitzar l’autopercepció de la IC i les seves actituds sobre el control del 

pes corporal d’acord a la classificació de l’IMC. 

3.5 Estudi de la tendència de l’autopercepció de la imatge corporal en el 

període 2000-2010 

Per a l’avaluació de la tendència en l’autopercepció de la IC entre els dos 

períodes d’estudi, s’analitzà si havia variat la diferència entre l’estimació del 

pes, alçada i IMC i les mesures realitzades entre el períodes 1999-2000 i 2009-

2010 

3.6 Determinació de la prevalença de dislipidèmia i el seus components 

en la població adulta de les Illes Balears  

Es va determinar la prevalença de dislipidèmia en una submostra de la població 

entrevistada (n=223, 21% de la població). La definició de dislipidèmia emprada 
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en aquest estudi fou la definició de NCEP-ATPIII (81). Així, els participants que 

compliren un o més dels quatre criteris següents foren definits com a que 

tenien dislipidèmia: TG ≥ 200 mg/dL, Tcol ≥ 240 mg/dL, HDLcol < 40 mg/dL o 

LDL ≥ 160 mg/dL. La conscienciació  i el tractament de la dislipidèmia es 

fonamentà en la declaració de diagnòstic previ de dislipidèmia per a un 

professional sanitari i l’ús habitual d’una droga hipolipemiant respectivament. 
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VI Simposio Científico del CIBEROBN. 
 
El Escorial, del 20 al 22 de Novembre de 2014. 
 

PREVALENCE OF DYSLIPIDAEMIA AND ASSOCIATED RISK FACTORS AMONG 
BALEARIC ISLANDS ADULTS, A MEDITERRANEAN REGION 
 
Bibiloni MM1,2, Coll JLl2, Salas R3, Pons A1,2, Tur JA1,2 

 

1CIBERobn (Physiopathology of Obesity and Nutrition CB12/03/30038). 
2Research Group on Community Nutrition and Oxidative Stress, University of 
Balearic Islands and, E-07122 Palma de Mallorca, Spain.3Faculty of Public 
Health Nutrition, Autonomous University of Nuevo León, 64460 Monterrey, 
Mexico 
 
Introduction: Dyslipidaemia is an abnormal amount of lipid and/or lipoprotein in the 
blood that may be related to other diseases. In the first decade of the 21st century, 
eating habits in the Balearics have been affected by the development of tourism.  
 
Objective: To assess the prevalence of dyslipidaemia, and related factors, among 
the Balearic Islands’ adult population. 
 
Methods:A random sample (n=223) of young (18-35 year olds) and middle-aged (36-
55 year olds) adults was interviewed, anthropometrically measured and fasting blood 
samples collected. Serum lipid concentrations were classified according to the 
NCEP-ATPIII criteria. Dyslipidaemia was defined as presence of ≥1 of the following 
levels (mg/dL): TG≥200, TChol≥240, HDL-chol<40, or LDL-chol≥160. 
 
Results: The incidence of dyslipidaemia was 23.3%. Gender/age-adjusted logistic 
regression analysis showed that dyslipidaemia was associated with age, gender, 
current smoking habits, overweight and obesity, abdominal obesity, and MetS. While 
13.3% of young and 41.7% of middle-aged adults were clinically diagnosed, just 
6.7% and 8.3%, respectively, reported taking hypolipidaemic drugs. 
 
Conclusions:One in ten young, and four in ten middle-aged, adults showed 
dyslipidaemia, and just over 10% and 40% of them, respectively, reported diagnosis 
of dyslipidaemia by a healthcare professional. 
 
Acknowledgements: CIBERobn. The study was supported by the Spanish Ministry 
of Health and Consumption Affairs (Programme of Promotion of Biomedical 
Research and Health Sciences, Projects 11/01791, Red Predimed-RETIC 
RD06/0045/1004, and CIBERobn CB12/03/30038), Grant of support to research 
groups no. 35/2011 (Balearic Islands Gov. and EU FEDER funds). 
 
  



 

 166 

World Forum for Nutrition Research Conference. 
 
Reus. Del 20 al 21 de Maig de 2013.  
 

TRENDS IN COMPLIANCE WITH THE 2010 SPANISH NUTRITIONAL 
OBJECTIVES IN BALEARIC ISLANDS ADULT POPULATION (1999-2010) 
 
Salas R, Bibiloni MM, Coll JLl, Pons A, Tur JA 
 
Research Group on Community Nutrition and Oxidative Stress, University of 
Balearic Islands, E-07122 Palma de Mallorca, Spain, and CIBER: CB12/03/30038 
Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición, CIBERobn, Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII), Spain. Phone: 34-971-173146; Fax: 34-971-173184; e-mail: 
pep.tur@uib.es 
 
Background and objectives: Nutrition is recognized as one of the major health 
determinants. A healthy diet may contribute to the delaying or prevention of an 
important number of chronic diseases. The aim of this study was to assess trends in 
compliance with the 2010 Spanish nutritional objectives (1999-2010) in Balearic 
Islands adult population, Spain.  
 
Methods: Two independent cross-sectional dietary surveys were carried out in 
random samples of the Balearic Islands adult population (16-65 years) in 1999-2000 
(ENIB, n=1200) and in 2009-2010 (OBEX, n=1388). Dietary habits were assessed by 
means of two non-consecutive 24 h diet recall periods and a semi-quantitative food-
frequency questionnaire.  
 
Results: The trends highlighted over the 10-year period showed that the percentage 
of compliers for dietary fibre, folate, iodine, SFA, cholesterol, carbohydrate and fruit 
requirements has increased. However, only for calcium, MUFA and PUFA more than 
42% of subjects was meeting the 2010 nutritional objectives for the Spanish 
population in 2009-2010. These intakes did not differ between surveys. The 
percentage of adults meeting the requirements of vegetables decreased in all age 
groups over the 10-year span.  
 
Conclusions: The Balearic Islands adult population diet is quite far from the Spanish 
2010 nutrition objectives. It should be continue recommended a reduction in SFA and 
cholesterol, and an increase in the dietary fibre, carbohydrate, fruit, vegetables, 
folate, calcium and iodine intakes. 
 
Key Words: Nutritional epidemiology, Spanish Nutritional Objectives, Balearic 
Islands, adult population. 
 
Acknowledgments: Spanish Ministry of Health and Consumption Affairs 
(Programme of Promotion of Biomedical Research and Health Sciences, Projects 
05/1276, 08/1259, 11/01791; Red Predimed-RETIC RD06/0045/1004, and 
CIBERobn CB12/03/30038), Grant of support to research groups no.35/2011 
(Balearic Islands Gov. and EU FEDER funds), Spanish Ministry of Education and 
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Science (FPU Programme, PhD fellowship to M.M.B.). The Research Group belongs 
to the Centre Català de la Nutrició (IEC) and Exernet Network. 
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IX Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). 
 
Cádiz, del 07 al 10 de Novembre de 2012. 
 
En: Rev Esp Nutr Comunitaria2012;18(Supl.3):64-65. 

 

FACTORES DIETÉTICOS ASOCIADOS CON LAS CONCENTRACIONES 
PLASMÁTICAS DE LEPTINA Y TNF-α EN ADULTOS DE LAS ISLAS BALEARES 
(ESTUDIO OBEX, 2009-2010) 
 
Bibiloni MM, Coll JLl, Maffeis C, Pons A, Tur JA 
 
Grupo de Nutrición Comunitaria y Estrés Oxidativo, Universitat de les Illes 
Balears. 07122 Palma de Mallorca. nucox@uib.es 
 
Objetivos: Evaluar los factores dietéticos asociados con las concentraciones 
plasmáticas de leptina y TNF-α en adultos de las Islas Baleares. 
 
Métodos y resultados: Estudio transversal de nutrición a una muestra de la 
población adulta (n=231) de las Islas Baleares. Se determinaron en ayunas los 
niveles plasmáticos de leptina y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α). Se 
calcularon los índices de masa corporal (IMC) y cintura:talla (ICT). La ingesta de 
alimentos se evaluó mediante cuestionario de frecuencia de alimentos. Utilizando el 
análisis factorial se identificaron cinco patrones dietéticos. 
 
Resultados: Las medidas de adiposidad (IMC y ICT) se asociaron 
significativamente con los niveles de leptina pero no de TNF-α. Un patrón dietético 
que incluyó cereales, arroz, legumbres, fruta fresca, zumo de frutas, fruta en 
conserva, yogur y queso, pero bajo en carnes rojas y bebidas azucaradas, estuvo 
asociado negativamente con los niveles de leptina después del ajuste por posibles 
factores de confusión (β=−0.174, P<0.01); e IMC (β=−0.098, P<0.05). Un patrón 
dietético caracterizado por galletas, patatas y tubérculos, zumo de frutas, fruta en 
conserva, postres lácteos, carnes rojas, alimentos altos en grasa, bebidas 
azucaradas, precocinados y chocolates, pero bajo en vegetales, pollo, pescado, 
aceite de oliva, café y té, estuvo asociado positivamente con los niveles de TNF-α 
después del ajuste por posibles factores de confusión (β=0.176, P<0.05); e IMC 
(β=0.177, P<0.05). La ingesta de vitamina B2, vitamina B6, ácido pantoténico, calcio, 
fósforo, vitamina K y zinc estuvo inversamente asociada con los niveles de leptina 
después del ajuste por posibles factores de confusión incluyendo el IMC. La ingesta 
de fibra dietética estuvo negativamente asociada con los niveles de TNF-α. 
 
Conclusiones: Estos hallazgos sugieren que un patrón dietético mediterráneo, en 
lugar de un patrón dietético occidental, así como nutrientes específicos, están 
asociados de forma independiente y beneficiosa con los niveles plasmáticos de 
marcadores de inflamación. 
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X International Congress of Barcelona on the Mediterranean Diet. 
 
Barcelona, del 27 al 28 de Març de 2012.  
 
En: Libro de resúmenes (p.136,P035). 
 

TEN YEAR TRENDS IN ADHERENCE TO THE MEDITERRANEAN DIET AMONG 
THE BALEARIC ISLANDS’ POPULATION 
 
González M, Bibiloni MM, Coll JLl, Llompart I, Pons A, Tur JA 
 
Research Group on Community Nutrition and Oxidative Stress, University of 
the Balearic Islands, E-07122 Palma de Mallorca, Spain. nucox@uib.es 
 
Aims: To assess ten year trends in adherence to the Mediterranean dietary pattern 
(MDP) among the Balearic Islands’ population. 
 

Methods: Two population‐based cross‐sectional nutritional surveys (1999‐2000 
n=1200 and 2010‐2011 n=1389, aged 16‐65 years) were carried out in the Balearic 
Islands, Spain. Dietary habits were assessed by means of two 24 h recalls and a 

validated quantitative food‐frequency questionnaire. Adherence to the MDP was 
defined according to a score constructed considering the consumption of nine MDP 
characteristic components: high MUFA:SFA ratio, moderate ethanol consumption, 
high legumes, cereals and roots, fruits, vegetables, and fish consumption, and low 

consumption of meat and milk. Socio‐economic status, education level, lifestyle 
factors and health status were also assessed. 
 
Results: Adherence to the MDP was 43.1% (SD ±5.8) in 2000 and 44.6% (SD± 8.3) 
in 2011. Age was directly associated with a high adherence to the MDP, and this 
association was higher in males than in females. Younger generations and smokers 
showed the lower adherence to MDP, whereas people with higher educational and 

socio‐economic level, and physically active showed the higher adherence. According 
to the place of birth, adherence to MDP has increased lower among the Balearic 
Islands’ natives than among people born abroad. 
 
Conclusions: The adherence to the MDP has been stabilized and slightly recovered 
among the Balearic Islands’ population in the last decade. 
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IX International Congress of Barcelona on the Mediterranean Diet. 
 
Barcelona, del 27 al 28 de Març de 2012.  
 
En: Libro de resúmenes (p.144, P044). 

TEN YEAR TRENDS IN DIETARY PATTERNS AMONG THE BALEARIC 

ISLANDS’ POPULATION. 

Coll JLl, Bibiloni MM, Pons A, Tur JA 

Research Group on Community Nutrition and Oxidative Stress, University of 
the Balearic Islands, E-07122 Palma de Mallorca, Spain. nucox@uib.es 

Aims: To assess ten year trends in dietary patterns among the Balearic Islands' (BI) 
population. 

Methods:Two population-based cross-sectional nutritional surveys (1999-2000 
n=1200 and 2010-2011 n=1389, aged 16-65 years) were carried out in the Balearic 
Islands, Spain. Dietary habits were assessed by means of a validated semi-
quantitative food-frequency questionnaire. Food patterns were identified by factor 
analysis using the principal components method and varimax rotation (only food 
groups with factor loading >0.250 were retained for each factor). 

Results: Data analysis results showed three major dietary patterns. In 2000 BI 
population showed ‘Mediterranean’ (16.2%) and ‘Western’ (7.6%) dietary patterns, 
whereas in 2011 they showed ‘Mediterranean’ (6.4%) and ‘Western’ (7.4%) dietary 
patterns and appeared a ‘Transition’ dietary pattern (11.1%). In 2000 BI population 
consumption was characterized by milk, dairy deserts, yoghurt and cheese, poultry, 
fish and sea food, legumes, bread, pasta, rice, fresh fruit, vegetables, tea and coffee 
and soft drinks. In 2011, BI population consumption added red meat, eggs, fruit 
juices, potatoes, high fats and others oils, and decreased milk, dairy deserts, fresh 
fruit, tea and coffee consumption. 

Conclusions: The BI population is now in a nutritional transition. They must increase 
the consumption of fresh fruit and olive oil, and decrease high fats, red meat and 
derivatives, soft drinks and fruit juices.  
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II World Congress of Public Health Nutrition and I Latinamerican Congress of 
Community Nutrition. 
 
Porto, del 23 al 25 de Setembre de 2010.  
 
En: Public Health Nutr 2010;13(9A):256. 

 

LEISURE-TIME PHYSICAL ACTIVITY AMONG THE BALEARIC ISLANDS ADULT 
POPULATION 

Rodríguez M, Bibiloni MM, Coll JLl, Soruco A, Pons A, Tur JA 

Research Group on Community Nutrition and Oxidative Stress, University of 
Balearic Islands, E-07122 Palma de Mallorca, Spain. nucox@uib.es 

Objective: To assess the prevalence of participation in leisure-time physical activity 
(LTPA) among the Balearic Islands adult population. 

Design: A cross-sectional nutrition survey carried out on random samples of the 
Balearic Islands adult population (OBEX Survey 2009-2010).  

Setting: The Balearic Islands, North-eastern Spain. 

Subjects: Analysis is based on a total of 1064 individuals (455 men, 609 women), 
aged 16-65 years. 

Method: A general questionnaire incorporating questions related to physical activity 
and body image was used. Leisure-time physical activities were scored by the 
intensity (METs), frequency and duration of effort. Adults were categorized as: 
sedentary (no leisure-time activity), and light, moderate and vigorous physical 
activity. 

Results: Overall, 59.5% of adults reported to participate in at least some LTPA; and 
4 in 10 (40.5%) adults were sedentary. Almost one-fourth (25.9%) of adults reported 
to participate in any light physical activity; about 1 in 10 adults (12.4%) participated in 
any moderate physical activity; and about 2 in 10 adults (21.2%) participated in any 
vigorous physical activity. Men (71%) were more likely than women (51.2%) to 
participate in at least some LTPA. Men (33.6%) also were more likely than women 
(12.3%) to participate in vigorous physical activity. Among women, participating in 
LTPA increased with age (16-25 y-o: 43.5%; 46-65 y-o: 59.0%), especially in light 
physical activity. Despite no significant differences were found in physical self-
perception; women that reported to participate in at least some LTPA also consider 
their physical self-perception better than those who were inactive.  

Conclusion: Overall LTPA was more prevalent among men than women, especially 
in vigorous level; and rates of LTPA increased with the age among women. However, 
despite that a high percentage of adults were classified as sedentary, many of them 
may be getting sufficient occupational physical activity to derive health benefits. 
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(Programme of Promotion of Biomedical Research and Health Sciences, Project 
08/1259, and Predimed Network-RTIC RD06/0045/1004). 
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II World Congress of Public Health Nutrition and I Latinamerican Congress of 
Community Nutrition. 
 
Porto, del 23 al 25 de Setembre de 2010.  
 
En: Public Health Nutr 2010;13(9A):219. 

PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN ADULT POPULATION OF 

THE BALEARIC ISLANDS 

Coll JLl, Bibiloni MM, Zapata ME, Rodríguez M, Pons A, Tur JA 

Research Group on Community Nutrition and Oxidative Stress, University of 

Balearic Islands, E-07122 Palma de Mallorca, Spain.pep.tur@uib.es 

Objective: To assess the prevalence of overweight and obesity among adults of the 

Balearic Islands. 

Material and methods: A cross-sectional nutritional survey (n = 1064) was carried 

out in the adult population of the Balearic Islands (16-65 years old). Anthropometric 

measurements and a general questionnaire incorporating questions related to socio-

demographic, lifestyle variables including the physical activity questionnaire, and 

body image were used. Prevalence of overweight and obesity were calculated 

according to the WHO classification (overweight: BMI ≥25-<30 kg/m2; obesity: BMI 

≥30 kg/m2). 

Results: Overall prevalence of overweight and obesity estimated for the adult 

population of the Balearic Islands was 28.7% and 11.6%, respectively. Men had a 

higher prevalence of overweight than women (men: 34.6%, women: 24.3%; P<0.01), 

but not statistical significant differences were found in obesity prevalence. In both 

sexes, the prevalence of overweight and obesity increased with the age; the higher 

increase of obesity occurred among 45 to 66 age group (Δ=16.7 percentage points, 

from 11.1% (26-45 years old) to 27.8% (46-65 years old), P<0.001). No significant 

differences in overweight classification were found (overweight type I: 51.4%, 

overweight type II: 48.6%). Most of obesity population was classified as type I 

(64.7%); however, 25.9% of obese were classified as type II, 8.6% as obesity type III 

and 0.9% as obesity type IV. 

Conclusion: Overweight and obesity are considered an epidemic in developed 

countries. The present results reveal the magnitude of the problem of obesity and 

overweight in the adult population of the Balearic Islands, in which 40.3% of them 

showed excess weight (Programme of Promotion of Biomedical Research and Health 

Sciences, Project 08/1259). 
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II World Congress of Public Health Nutrition and I Latinamerican Congress of 
Community Nutrition. 
 
Porto, del 23 al 25 de Setembre 2010.  
 
En: Public Health Nutr 2010;13(9A):218. 

 
PREVALENCE OF UNHEALTHY NORMAL-WEIGHT AND OVERWEIGHT IN THE 

BALEARIC ISLANDS ADULT POPULATION 

Bibiloni MM, Coll JLl, Zapata M, Martínez E, Pich J, Pons A, Tur JA 

Research Group on Community Nutrition and Oxidative Stress, University of 

Balearic Islands, E-07122 Palma de Mallorca, Spain.nucox@uib.es 

Objective: To assess the prevalence of healthy and unhealthy normal-weight and 

overweight in the Balearic Islands adult population. 

Design: A cross-sectional nutrition survey carried out on random samples of the 

Balearic Islands adult population (OBEX Survey 2009-2010).  

Setting: The Balearic Islands, North-eastern Spain. 

Subjects: Analysis is based on a total of 1064 individuals (455 men and 609 

women), aged 16-65 years. 

Method:Anthropometric measurements and a general questionnaire incorporating 

questions related to socio-demographic, lifestyle variables, including physical activity 

and body image, were used. Adults were classified using a criteria based on the 

combination of cut-offs for BMI (normal-weight, NW: BMI<25 kg/m2; overweight, OW: 

BMI≥25-<30 kg/m2; obesity: BMI ≥30 kg/m2) and body fat (BF) (underfat, UF: men, 

BF≤20%; women, BF≤30%; overfat, OF: men, BF>20%; women, BF>30%). 

Results: Overall prevalence of overweight and obesity estimated for the Balearic 

Islands adult population was 28.7% and 11.6%, respectively. Using criteria based on 

BMI and BF, adults were classified as following: 51% NWUF (45.5% men, 55% 

women; P<0.01), 8.6% NWOF (6.5% men, 10.2% women; P<0.05), 8.5% OWUF 

(13.6% men, 4.8% women; P<0.001), 20.4% OWOF (21.5% men, 19.6% women; 

P≥0.05); obesity was similar independently of the criteria used and no differences 

between sexes were found. Women classified as NWOF showed higher weight, waist 

circumference, tricipital skinfold thickness, body fat and waist-to-hip ratio than 

NWUF. OWOF men also showed higher weight, tricipital skinfold thickness and BF 

than OWUF. In both sexes, no differences in OWUF prevalence were found between 

ages, but the risk to be OWOF increased significantly with the age (men, OR=1.06, 

P<0.001; women, OR=1.05, P<0.001); risk to be NWOF also increased in women 

older than 45 years (OR=1.07, P<0.001). 

mailto:nucox@uib.es
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Conclusion: A considerable number of individuals can not be classified as obese 

only on BMI basis, especially among older women; and many individuals can be also 

misclassified as OW, especially among men. 

(Programme of Promotion of Biomedical Research and Health Sciences, Project 

08/1259, and Predimed Network-RTIC RD06/0045/1004). 
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II World Congress of Public Health Nutrition and I Latinamerican Congress of 
Community Nutrition. 
 
Porto, del 23 al 25 de Setembre de 2010.  
 
En: Public Health Nutr 2010;13(9A):217. 
 

TRENDS IN THE PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN ADULT 

POPULATION OF THE BALEARIC ISLANDS, 1999-2010. 

Bibiloni MM, Coll JLl, Rodríguez M, Zapata ME, Pons A, Tur JA 

Research Group on Community Nutrition and Oxidative Stress, University of 

Balearic Islands, E-07122 Palma de Mallorca, Spain.pep.tur@uib.es 

Objective: To describe trends in the prevalence of overweight and obesity in adults 

of the Balearic Islands. 

Material and methods: Two cross-sectional population surveys conducted in 

1999/2000 (ENIB study, n = 1504) and 2009/10 (OBEX study, n = 1064) using 

representative samples of the adult population of the Balearic Islands (age range 16-

65 years). Anthropometric measurements and a general questionnaire incorporating 

questions related to socio-demographic, lifestyle variables including the physical 

activity questionnaire, and body image were used. Prevalence of overweight and 

obesity were calculated according to the WHO classification (overweight: BMI ≥25-

<30 kg/m2; obesity: BMI ≥30 kg/m2). 

Results: Initial results from the OBEX study, using measured heights and weights, 

indicate than an estimated 28.7% and 11.6% of adults ages 16-65 years were 

overweight and obesity, respectively. These results suggest that since 1999, 

overweight (30.4%) and obesity (12.1%) in adult population has not levelled or 

decreased. Despite that no increases have found from the overweight and obesity 

estimates obtained from ENIB study, the OBEX study suggests an increase in the 

proportion of obese type II (from 15.2% to 25.9%, P<0.05) among adults of the 

Balearic Islands. 

Conclusion: Overweight and obesity are considered an epidemic in developed 

countries. Previous studies have shown an increase in the prevalence of overweight 

and obesity in recent years. However, our data give little support to this 

interpretation. In fact, trends observed between 1999 and 2010 suggest that the rates 

of changes in the prevalence of overweight and obesity are not increasing in the 

Balearic Islands adult population. (Programme of Promotion of Biomedical Research 

and Health Sciences, Project 08/1259). 

mailto:pep.tur@uib.es
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El control de la prevalença del sobrepès i l’obesitat al nostre país i, en concret a la 

nostra comunitat, s’ha establert com un dels principals reptes dels especialistes en 

salut pública i nutrició (91). Malgrat els avanços aconseguits, una estreta 

col·laboració entre els estaments acadèmics, institucionals, legislatius, sanitaris i 

socioeconòmics és fonamental pel tractament d’aquesta epidèmia. 

1. Prevalença de sobrepès i obesitat en la població adulta de les Illes Balears, 
2009-2010 
 

1.1 Prevalença de sobrepès i obesitat 

El 2010, la prevalença de sobrepès i obesitat de la població adulta de les Illes 

Balears (18-55 anys) va ser del 29.4% i de l’11.2%. Mentre no s’observaren 

diferències entre sexes en la prevalença d’obesitat –11.8% en homes i 10.8% en 

dones-, els homes presentaren valors més elevats de sobrepès que les dones –

35.9% front el 24.9%-. D’altra banda, es va veure com la població de mitjana edat 

(36-55 anys) presentava valors més elevats de sobrepès i obesitat (68.0% en homes 

i 46.5% en dones) que els adults joves (18-35 anys: 39.9% en homes i 28.6% en 

dones). 

A Europa, es va estimar que l’any 2008, el sobrepès afectava a més del 50% de la 

població adulta en 46 de 51 països i, l’obesitat afectava a més del 20% de la 

població en 40 països (1). A Espanya als anys 2011-2012, la prevalença de 

sobrepès i obesitat estimada fou del 53.7% i 17.0%, (1). Tot i que la comparació de 

les prevalences de sobrepès i obesitat es troba limitada per una sèrie de factors (p.e. 

dades mesurades front a declarades, edat dels individus, etc.) (10), es pot dir de 

manera general, que la prevalença de sobrepès i obesitat en la població adulta de 

les Illes Balears és menor que l’estimada en la majoria dels països europeus (92) i 

en l’estat Espanyol (92,93). 

1.2  Prevalença d’obesitat abdominal 

La prevalença d’obesitat abdominal va ser del 33.1%, és a dir, 1 de cada 3 adults de 

les Illes Balears presentà un risc elevat de malaltia cardiovascular. Els homes 

presentaren una major prevalença d’obesitat abdominal que les dones –37.9% front 
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al 29.7%-. Així, s’observà com els adults de mitjana edat (36-55 anys) tenien una 

major prevalença d’obesitat abdominal que no pas els adults joves (18-35 anys) –

52.3% front al 22.8%-. Aquests resultats es van mostrar més baixos que els trobats a 

altres estudis (94,95). 

2. Evolució de la prevalença de sobrepès i l’obesitat en la població adulta de 
les Illes Balears, 2000-2010 
 

Si bé l’absència de canvis en la prevalença de sobrepès i/o obesitat durant la 

primera dècada del segle XXI podria suggerir una estabilització d’aquesta epidèmia 

en la població adulta de les Illes Balears, la població adulta jove (18-35 anys) mostrà 

un increment de 3.2 punts en la prevalença d’obesitat, del 5.1% al 8.3%. D’altra 

banda, mentre que no s’observaren canvis en les dones de mitjana edat (36-55 

anys), es va observar un increment de 6.8 punts en la prevalença de sobrepès (del 

14.1% al 20.9%) en les dones adultes joves (18-35 anys). 

En les darreres dècades, la prevalença de sobrepès i obesitat ha augmentat arreu 

del món. El 2005, s’estimà que 937 i 396 milions de persones patien de sobrepès i 

obesitat respectivament, amb una previsió que aquestes xifres augmentin el 2030 a 

1.350 i a 573 milions, respectivament (13). Les regions amb un major increment de 

la prevalença d’obesitat van ser Amèrica Central, Amèrica del Sud i Oceania. En el 

període 1980-2008, Stevens i cols. (2012) (12). analitzaren la tendència del sobrepès 

i l’obesitat a 199 països d’arreu del món. Els seus resultats mostraren com mentre 

l’excés de pes havia augmentat del 24.6% al 34.4%, la prevalença d’obesitat 

pràcticament es duplicà, augmentant del 6.4% al 12.0%. Cal destacar que si bé la 

meitat d’aquests canvis es produïren durant el període 1980-2000, l’altra meitat dels 

canvis es va produir els 8 primers anys del segle XXI. 

A Europa, la prevalença d’obesitat s’ha triplicat a les dues darreres dècades (1). Un 

estudi recent realitzat per Doak i cols. (2012) (96) indicà que dels 9 països europeus 

que comptaren amb múltiples dades de pes i talla durant el període 1981-2010, la 

prevalença d’obesitat havia augmentat en 8 països en els homes i en 6 països en les 

dones. Anteriorment, en el període 1999-2010, Rokholm i  cols. (2010) (9) 

analitzaren la tendència de la prevalença d’obesitat en 25 països. En referència a 
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Europa, Rokholm i cols. observaren un increment de la prevalença d’obesitat en els 

homes suïssos i els reclutes suecs, austríacs i danesos; així com en les dones 

daneses abans de l’embaràs, mentre que observaren una estabilització en les dones 

suïsses (9). Per altra banda, l’OMS ha indicat que en el període 2000-2009, la 

prevalença de sobrepès i obesitat en les dones europees adultes augmentà del 

13.3% i del 30.0% al 31.0% i al 53.2%, respectivament (97).  

Espanya ha estat classificada com un dels països amb un major augment de la 

prevalença d’obesitat (80). En els darrers 25 anys, les Enquestes Nacionals de Salut 

d’Espanya (ENSE) han indicat un augment en la prevalença d’obesitat del 7.4% al 

17.0% (98). L’ENSE 2011-2012 indicà una prevalença d’obesitat en els adults (≥18 

anys) del 17.0% i, anteriorment, s’havien indicat prevalences del 15.6% (ENSE 

2006), i del 13.3% (ENSE 2003) (99). L’anàlisi de Salcedo i cols. (2010) (100) també 

indicà un augment de la prevalença d’excés de pes corporal en la població adulta 

espanyola durant els anys 1987 a 2007, la qual fou en termes absoluts, del 14.1% en 

homes i del 10.3% en les dones. D’altra banda, mentre Grau i cols. (2007) (101) 

descrigueren un descens de la prevalença d’obesitat en el període 2000-2005 en la 

població nord-est espanyola, García Alvárez i cols. (2007) (102) observaren un 

augment de la prevalença d’obesitat en la població masculina de Catalunya en el 

període 1992-2003. 

3. Factors de risc de sobrepès i obesitat en la població adulta de les Illes 
Balears, 2009-2010 
 

3.1. Factors sociodemogràfics 

Sexe.Tot i que la prevalença d’obesitat de la població adulta de les Illes Balears 

fouindependent del sexe, els homes mostraren major risc de presentar sobrepès i 

obesitat abdominal, amb el conseqüent major risc cardiovascular. Si bé  les dones 

presenten estils de vida més sedentaris que no pas els homes (103), la diferent 

distribució del greix corporal (104) i les diferents conductes alimentàries (105) 

podrien explicar aquesta major prevalença de sobrepès i obesitat abdominal en el 

cas dels homes. En aquest sentit, mentre els homes presenten una distribució del 

greix androide, amb acumulació de l’excés de greix en la zona abdominal, les dones 
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presenten una distribució ginoide, amb acumulació de l’excés de greix en la zona 

gluti-femoral (106) D’altra banda, i en concordança amb la literatura, les dones 

presentaren un major desig de pesar menys i una major proporció d’elles declararen 

estar a dieta en comparació amb els homes (107). 

Edat.  Els nostres resultats associaren l’edat i el risc de presentar excés de pes i/o 

obesitat  abdominal en ambdós sexes. Diferents estudis han mostrat com al mateix 

temps que augmenta l’edat augmenten tant (93,94) com l’ICA (94). En el cas de les 

dones, mentre que en les dones de mitjana edat (36-55 anys) sols el nivell educatiu 

estava relacionat amb el risc de presentar excés de pes, en les dones joves (18-35 

anys) el nivell educatiu, la situació laboral, la procedència i el conviure amb nins es 

trobaven relacionats amb el risc de presentar excés de pes. 

Lloc de naixement. Les dones nascudes a Amèrica del Sud presentaren un risc 

d’obesitat abdominal 2 vegades major que les dones nascudes a les Illes. Diversos 

estudis han indicat també una major prevalença d’obesitat en comunitats immigrants 

llatines (108-110). S’ha suggerit que les comunitats immigrants es troben amb tota 

una sèrie de diferències respecte al seu lloc d’origen que no només afecten a la seva 

nova adaptació social, sinó que podrien determinar també un canvi en els seus 

hàbits dietètics. La falta de suport social per part de les autoritats, l’elevat nivell 

d’autoexigència sota el que viuen per complir les expectatives dipositades en ells, la 

falta d’activitat física al seu temps lliure, i els canvis alimentaris amb què es troben 

(per ex.: preus elevats que condicionen l’elecció dels aliments, diferents mercats, 

maneres de cuinar, falta de temps per fer la compra i cuinar, racions més grosses) 

podrien estar relacionats amb aquest major risc d’obesitat i/o cardiovascular (108). 

Família i estat civil. En ambdós sexes, els nostres resultats associaren família i estat 

civil amb sobrepès, obesitat i obesitat abdominal. En aquest sentit, els homes que 

vivien amb almenys un nen a casa mostraren major risc de presentar obesitat 

abdominal. Pel que fa a les dones, mentre les dones solteres presentaren menor risc 

de presentar sobrepès i/o obesitat, les dones més joves (18-35 anys) que vivien amb 

almenys un nen a casa presentaren un risc d’excés de pes i obesitat abdominal 2 

vegades major que aquelles que no vivien amb nens a casa. S’ha suggerit que una 

vegada les persones es casen, disminueixen la seva activitat física, canvien els 
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patrons alimentaris –potser menys centrats a trobar-se atractius-, disposen d’una 

major acceptació social i/o es troben sota la influència de nous ambients (111). 

Nivell educatiu. En les societats occidentals, sovint s’ha relacionat la influència del 

paper del nivell educatiu amb l’obesitat. Els nostres resultats mostraren com en 

ambdós sexes, un baix nivell educatiu s’associà amb l’obesitat abdominal. En les 

dones, tal i com passava l’any 2000, la prevalença d’excés de pes també es trobava 

inversament relacionada amb el nivell educatiu. Juntament amb altres factors, com 

ara els hàbits dietètics i l’activitat física, el nivell educatiu és considerat un factor 

determinant en el desenvolupament de l’obesitat (112,113). Diferents estudis han 

relacionat el nivell educatiu i la prevalença de sobrepès i/o obesitat en els homes 

(112,114) i les dones (11, 112, 115). Així, a Espanya, la prevalença d’obesitat en 

aquelles dones amb un baix nivell educatiu va augmentar en el període 1987-1997 

(116). Tot i que s’ha suggerit que la població espanyola amb un baix nivell educatiu 

presenta una menor ingesta energètica (117), les dones espanyoles amb un baix 

nivell educatiu mostren estils de vida més sedentaris al seu temps lliure (118).  

Nivell professional. En concordança amb els resultats vists a altres països 

industrialitzats on l’activitat laboral s’associa amb un menor risc d’excés de pes (119-

122); els nostres resultats mostraren com les dones en atur presentaven major risc 

d’excés de pes i d’obesitat abdominal que les dones estudiants, mentre que no hi 

havia diferències en el cas de les dones laboralment actives. D’altra banda, mentre 

que les dones joves (18-35 anys) laboralment actives presentaven menor risc 

d’excés de pes que les dones laboralment inactives (p.e. en atur i estudiants), no es 

trobaren diferències entre l’estat laboral i el pes corporal en el cas de les dones de 

mitjana edat (36-55 anys). Els homes en atur, així com els laboralment actius, també 

presentaren un major risc d’excés de pes i d’obesitat abdominal que els homes 

estudiants, però en aquest cas, l’associació desaparegué després de l’ajustament de 

l’anàlisi pels diversos factors estudiats. L’atur s’ha relacionat amb l’augment de 

factors de risc de prevalença d’obesitat i obesitat abdominal com la disminució de 

l’activitat física, l’augment del consum de tabac, de substàncies d’abús i de begudes 

alcohòliques (123).  
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3.2. Estils de vida 

Fumar. Si bé ja s’ha relacionat el tabaquisme amb obesitat i obesitat abdominal, 

especialment en el cas dels homes (124),  els nostres resultats no estableixen cap 

mena d’associació entre l’hàbit de fumar i la prevalença de sobrepès, obesitat i/o 

obesitat abdominal.  

Activitat física al temps lliure. Els nostres resultats reforçaren la idea de que l’activitat 

física, és un element clau en la despesa energètica i per tant fonamental en l’equilibri 

calòric i el control del pes corporal (1). En aquest estudi, en ambdós sexes l’activitat 

física al temps lliure s’associà amb una menor prevalença d’obesitat abdominal i, 

amb una menor prevalença d’excés de pes en el cas dels homes. En el cas de les 

dones, l’activitat física en el temps lliure no s’associà amb una menor prevalença 

d’excés de pes, fet que podria indicar que en les dones, el fet de realitzar activitat 

física en el temps lliure podria estar condicionat també per un alt pes corporal. És a 

dir, dones primes podrien fer activitat física per a mantenir el seu pes corporal i 

gaudir d’un bon estat de salut, i dones amb sobrepès i/o obesitat podrien fer activitat 

física per a disminuir el seu pes corporal. En canvi, i igual que en els homes, més 

dones sense obesitat abdominal que amb obesitat abdominal declararen fer activitat 

física en el seu temps lliure. Podria ser que l’activitat física fos menys freqüent en les 

dones amb obesitat abdominal, però també cal tenir en compte que el perímetre de 

cintura és un indicador molt sensible de la pèrdua de pes corporal, més que l’IMC, 

fet que podria explicar aquesta menor prevalença de dones amb obesitat abdominal 

en el grup de les físicament actives. 

3.3. Ingesta d’energia i nutrients 

En ambdós sexes, els individus amb excès de pes i/o obesitat abdominal que 

infraestimaren la seva ingesta energètica fou major que en els individus amb 

normopès i/o sense obesitat abdominal. A més, els individus amb excès de pes i/o 

obesitat abdominal declararen una ingesta energètica (expressada com a kJ/kg/d) 

menor que els seus companys més prims. En aquest sentit, està establert que les 

persones amb excés de pes tenen tendència a infravalorar la seva ingesta 

energètica (125,126), així mentre infravaloren la ingesta d’aquells productes que no 
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tenen una bona acceptació social (greixos saturats, pastissos, etc.), indiquen un 

major consum de productes socialment acceptats com fruita i verdura (30,126-130). 

En aquest estudi, els homes amb obesitat abdominal declararen una menor 

proporció d’energia provinent de les proteïnes que aquells sense obesitat abdominal. 

En quant a la proporció proteica de la dieta, la literatura ens ha mostrat resultats 

diferents: d’una banda s’ha parlat dels avantatges de la ingesta de proteïnes en 

aquelles dietes per perdre pes i evitar una posterior recuperació del pes corporal (pel 

seu poder termogènic, sacietat (129-131) i efectes positius en la composició corporal 

(132) i, d’altra banda s’ha parlat dels desavantatges del seu consum, relacionant el 

seu consum a llarg termini amb adipositat (133-135). 

En el cas de les dones, s’observà que les dones amb excés de pes corporal també 

declararen una menor proporció d’energia provinent dels carbohidrats que les dones 

més primes. En aquest sentit, també s’ha pogut observar certa controvèrsia entre la 

ingesta de carbohidrats i l’excés de pes, així hi ha estudis que mostren que la 

disminució de la ingesta de carbohidrats està associada a un descens de pes (136), 

(137-139), d’altres en els que aquesta associació es perd quan augmenta el temps 

de la dieta (136,140) i d’altres no n’extragueren resultats concloents (125,126,141). 

4. Influència dels factors sociodemogràfics en l’evolució de la prevalença de 
sobrepès i obesitat en les dones adultes de les Illes Balears, 2000-2010 
 

A les Illes Balears, durant la primera dècada del segle XXI, la dieta i els patrons 

alimentaris de la població es van veure afectats pels canvis socioculturals (p.e. 

canvis en el nivell educatiu, estructura familiar, etc.), el desenvolupament d’un 

turisme basat en l’economia, el creixement de la població i l’augment de la població 

immigrant. En aquest sentit les característiques socio-demogràfiques de les nostres 

dones també es veren afectades: augmentà el nombre de dones estrangeres, 

d’aquelles que vivien soles, de les que vivien sense cap nen a casa, de les dones 

amb un alt nivell educatiu i de les laboralment actives. Tot i que l’excés de pes es pot 

explicar des d’un punt de vista genètic, l’augment de la prevalença d’obesitat vista 

arreu del món es troba fortament associada a canvis dels factors ambientals. 
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Durant la primera dècada del segle XXI, si bé la prevalença d’obesitat es mantingué 

estable, la prevalença de sobrepès augmentà del 21.0% al 24.8%. El canvi s’observà 

en les dones joves (18-35 anys), amb un augment de la prevalença d’excés de pes 

del 20.9% al 28.6%, mentre que en les dones de mitjana edat (36-55 anys) no 

s’observà cap mena de canvi.  

De manera general, en ambdós estudis la prevalença d’excés de pes s’associà a 

l’edat,origen forani de les dones i els anys 2009-2010 també a l’ocupació laboral; 

d’altra banda també s’observà com el risc disminuïa en aquelles dones amb un alt 

nivell educatiu. En el cas de les dones de mitjana edat (36-55 anys) l’única variable 

que s’associà a l’excés de pes fou un baix nivell educatiu, sense que aquesta 

associació canviàs en el transcurs del temps.Pel que fa a les dones joves (18-35 

anys) l’excés de pes s’associà directament a un baix nivell educatiu, lloc d’origen, 

conviure amb almenys un nen i també s’associà inversament amb activitat laboral, 

essent aquesta l´única variable que canvià amb el temps. La transició ocupacional 

que ha experimentat la dona, d’un estat laboral inactiu (p.e. dedicada a les feines de 

la casa i a la família) a un estat laboral actiu, s’ha associat amb una menor 

prevalença d’excés de pes corporal (142). 

5. Percepció i preocupació per la imatge corporal en la població adulta de les 
Illes Balears, 2009-2010 
 

5.1. Estimació del pes corporal 

Els nostres resultats mostraren com un 4.9% de la nostra població sobrevalorava el 

seu pes, un 18.8% l’infravalorava i un 62.0% el valorava de manera correcta. D’altra 

banda, un 14.3% de la nostra població o bé desconeixia o no volgué contestar quin 

era el seu pes actual. Aquests resultats contrasten amb el vist a Europa, on l’any 

2010 al voltant d’un 30% de la població no valorava de manera correcta el seu pes 

corporal (143). 

L’estimació del pes corporal va estar associada amb l’edat, el perfil professional, 

l’estat nutricional, i la pràctica d’activitat física en el temps lliure; mentre que fou 

independent del sexe, el lloc de naixement i el nivell educatiu. 
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Sexe. Tot i que en el període 2000-2010 augmentà la correcta estimació de l’IMC en 

la població masculina amb normopès, el 2010 no es trobaren diferències entre sexes 

en l’estimació del pes corporal.  

Edat. D’acord a la literatura (93,94) els nostres resultats associaren l’edat amb el risc 

d’excés de pes i/o obesitat abdominal. Tot i així, s’observà com, de manera general, 

els adults de mitjana edat (36-65 anys) presentaven major risc d’infravalorar el seu 

pes corporal i menor risc de sobreestimar-lo que els adults joves (18-35 anys). La 

literatura ha descrit també una tendència per part dels adults joves a jutjar el seu pes 

corporal més severament que no pas els adults de mitjana edat (144). 

Perfil professional. El 24.3% del estudiants, el 18.3% dels individus en atur, i el 

10.3% dels individus laboralment actius no declararen el seu pes corporal. A més, la 

proporció de dones laboralment actives que no declararen el seu pes corporal fou 

menys freqüent que el de dones en atur –12.0% front al 21.4%-; i declararen 

correctament el seu pes corporal amb major freqüència –65.3% front al 51.8 En la 

literatura, l’atur en si ha estat vinculat a un major risc d’obesitat (145). 

Estatus nutricional. En el període 2000-2010 augmentà la correcta estimació de 

l’IMC en els individus amb obesitat de mitjana edat (36-55 anys). Malgrat tot, el 

13.0% dels homes i el 19.6% de les dones amb excès de pes no declararen el seu 

pes corporal actual, i el 30.8% l’infravalorà. En general, la gent té tendència a 

infravalorar el seu pes i a sobrevalorar la seva alçada, i aquesta situació  es troba 

exacerbada en la població amb sobrepès i/o obesitat (1). D’altra banda, les imatges 

que fan servir els mitjans de comunicació per parlar de l’obesitat es basen en models 

d’obesitat extrems, la qual cosa pot enviar un missatge erroni a la població, donant 

peu a pensar que es necessita un pes molt elevat per parlar d’obesitat (146), 

dificultant així una adequada percepció del pes.  

Activitat física. Un 61.1% de la població que feia activitat física en el seu temps lliure 

front a un 38.9% que no en feia, va mostrar un coneixement correcte del seu pes 

corporal. S’ha vist com la gent que fa activitat física al seu temps lliure presenta un 

major grau de satisfacció amb el seu cos (147-150). En aquest sentit, els homes que 
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fan activitat física al seu temps lliure amb més freqüència es troben a dieta (151), la 

qual cosa podria explicar el major coneixement del seu pes corporal. 

5.2. Imatge corporal 

De manera general, els nostres resultats van mostrar com 3 de cada 4 persones 

presentava insatisfacció amb la seva imatge corporal. La insatisfacció amb la imatge 

corporal va estar associada amb el sexe, l’edat, el perfil professional, l’estat 

nutricional, i la pràctica d’activitat física al temps lliure; així com el lloc de naixement 

en el cas de les dones. 

Sexe. Un alt percentatge de la població va mostrar insatisfacció amb la seva imatge 

corporal, sent les dones (81.0%) les que mostraren major risc de presentar 

insatisfacció amb la seva imatge corporal que els homes (67.1%). Mentre que els 

homes mostraren major insatisfacció amb el baix pes, les dones ho feren amb el 

sobrepès. Aquests resultats es poden explicar en els diferents estàndards de bellesa 

proposats per a homes i dones (152): mentre que el model de cos ideal proposat per 

als homes es basa en un cos gros i musculós (153-155) les dones es troben sota la 

pressió d’un model d’imatge corporal irreal, basat en una estètica d’extremada 

primor (156,157), la qual cosa pot desencadenar en una excessiva preocupació per 

la seva imatge corporal, irracional a vegades (158,159). 

Edat. Els adults de mitjana edat (36-55 anys) mostraren un major grau d’insatisfacció 

amb la seva imatge corporal que no pas els adults joves (18-35 anys). En aquest 

sentit, els nostres resultats han mostrat com a mesura que augmenta l’edat, 

augmenta també l’excés de pes i l’obesitat abdominal, la qual cosa pot anar lligada a 

aquesta major insatisfacció amb la imatge corporal per part dels individus de mitjana 

edat.  

Lloc de naixement. Durant el període 2000-2010, en les dones la condició d’haver 

nascut a un país estranger es trobà associat amb una major risc d’excés de pes. A 

més, els anys 2009-2010 les dones nascudes a Amèrica del Sud mostraren un major 

risc d’obesitat abdominal que les dones nascudes a les illes. La literatura indica que 

a determinades cultures es tenen els cossos grossos i voluminosos com a un signe 

de prosperitat i riquesa (160). Pot ser per això, les dones amb baix pes nascudes a 
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Amèrica del Sud mostraren un major grau d’insatisfacció amb la seva imatge que no 

pas les nascudes a les Illes Balears.  

Perfil professional. Les dones en atur van mostrar major grau de preocupació per la 

seva imatge corporal que les dones laboralment actives i les estudiants. Aleshores, 

l’atur, a més de disminuir en la població femenina jove (18-35 anys) durant la 

primera dècada del segle XXI, es troba vinculat amb un major risc de sobrepès i/o 

obesitat, i estar relacionat amb un menor coneixement del pes corporal, estaria 

també relacionat amb una major preocupació pel pes corporal. De fet, s’ha vist que 

la població en atur presenta una pitjor percepció del seu estat de salut (161) i, per 

tant, de la seva imatge corporal. 

Estatus nutricional. Pel que fa a l’IMC, mentre que només un 1.8% de les dones amb 

excés de pes mostrà satisfacció amb la seva imatge corporal, un 17.9% dels homes 

s’hi trobava satisfet. Aquests resultats concorden amb la major severitat amb la que 

les dones jutgen la seva imatge corporal (162,163). Així, les dones de la nostra 

població mostraren una major preocupació d’augmentar de pes que no pas els 

homes, i amb més freqüència que els homes es trobaven a dieta.  

Activitat física. La gent que feia activitat física al seu temps lliure, mostrà un major 

grau de satisfacció amb la seva imatge corporal que no pas aquells qui no en feien. 

Aquests resultats àmpliament contrastats a la literatura (147-150) reforcen la idea 

que amb el mateix IMC les persones que sí realitzen activitat física al seu temps 

lliure presenten major grau de satisfacció amb la seva imatge corporal (164). 

5.3. Conscienciació amb el pes corporal 

Gairebé la meitat de la població (45.1%) o està preocupada pel seu pes actual. La 

preocupació pel pes corporal va estar relacionat amb el sexe, l’edat, l’estat 

nutricional, i el perfil professional; així com el lloc de naixement en les dones.  

Sexe. Les dones jutgen la seva imatge corporal amb major severitat que els homes 

(162,163), fet que es podria relacionar amb la major preocupació d’augmentar de 

pes observada en elles.  
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Edat. Es va poder veure com als homes adults de mitjana edat (36-55 anys) els 

preocupava augmentar de pes més que als adults joves (18-35 anys). En aquest 

sentit, ja s’ha descrit en el cas dels homes un increment de desig de perdre pes a 

mesura que augmenta l’edat (165). 

Lloc de naixement. Les dones nascudes a Amèrica del Sud mostraren una major 

preocupació amb el seu pes que aquelles nascudes a les Illes, tot i la major 

insatisfacció amb el baix pes corporal observat en elles.  

Nivell professional. Els nostres resultats mostraren com en corcondança amb la 

major prevalença d’excés de pes, el menor coneixement del pes corporal i la major 

insatisfacció amb la imatge corporal, les dones laboralment inactives mostraren un 

major grau de preocupació d’augmentar de pes que no pas les que tenien feina. 

Hayes i Ross (1987) (166) ja indicaren que les dones en atur estaven més 

preocupades amb la seva imatge corporal.   

Estatus nutricional. La preocupació per l’augment de pes corporal fou major en els 

individus amb excés de pes que en la població amb normopès, però en corcondança 

amb la literatura es caracteritzaren per un major risc d’infraestimar el seu pes 

corporal i la seva ingesta energètica (125,126,167). Aquests factors són rellevants 

per a l’èxit dels programes de conscienciació i pèrdua de pes 

5.4. Dieta 

Tot i a la prevalença de sobrepès i obesitat -29.4% i 11.2% respectivament- en la 

població adulta de les Illes Balears, només 2 de cada 10 persones amb sobrepès i 1 

de cada 3 amb obesitat van respondre estar a dieta. D’acord amb la literatura, els 

individus amb excés de pes són els que es trobaren amb major freqüència a dieta 

(168,169) així com també els homes que realitzaven activitat física en el seu temps 

lliure (151). Finalment, tot i que les dones presentaren un major desig de pesar 

menys i jutjaven la seva imatge corporal més severament que els homes, la 

proporció d’homes i dones que declararen estar a dieta fou similar (14.0% en homes 

i 15.3% en dones).  
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6. Evolució en la percepció i preocupació per la imatge corporal en la població 
adulta de les Illes Balears, 2000-2010 
 

En el període 2000-2010, no es veieren canvis en l’estimació del pes, alçada i IMC 

per part de la població adulta de les Illes Balears. D’una banda, la literatura ha 

indicat com de manera general a Amèrica del Nord s’ha observat un descens en 

l’estimació del pes corporal (167). D’altra banda, a Europa, els resultats de 

Mathiessen i cols. (2014) han indicat com en el període 1995-2008 disminuí la 

població danesa que no valorava de manera correcte el seu pes corporal. 

Els homes amb un pes normal i la població obesa de mitjana edat (36-55 anys) de 

les Illes Balears mostraren un augment de sensibilitat en l’estimació de l’IMC. Mentre 

que a Canadà s’observà un descens de la sensibilitat en l’estimació de la imatge 

corporal (IMC) (170), en la població de USA es veren resultats diferents: si d’una 

banda la població amb un pes normal mostrà una estabilització en l’estimació de la 

imatge corporal, la població amb excés de pes mostrà un descens de sensibilitat 

(170). A Espanya, mentre la prevalença de sobrepès i obesitat ha augmentat, en 

ambdós sexes s’ha observat com s’ha estabilitzat l’estimació errònia de la imatge 

corporal (IMC), en homes ─35%─ i en dones ─20.8%─ (100). 

Per acabar, cal destacar que els nostres resultats mostraren un augment del 

percentatge de gent que no aportà la seva estimació. En aquest sentit, se suggereix  

que la manca d’informació sobre el pes actual de les persones no té només perquè 

basar-se en el desconeixement del mateix, sinó també en una intenció de protegir 

l’acceptació social. 

7. Prevalença de dislipidèmia en la població adulta de les Illes Balears, 2009-
2010 
 

La prevalença de dislipidèmia en els adults de les Illes Balears, d’acord amb el criteri 

NCEP-ATP III, (81) va ser del 23.3%. El 69.2% de la població amb dislipidèmia 

presentava excés de pes, el 36.5% obesitat abdominal, el 30.8% hipertensió arterial i 

el 28.8% Síndrome Metabòlica. 
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El risc de presentar dislipidèmia era 4 vegades major en la població de mitjana edat 

(36-55 anys: 36.7%) que en els adults joves (18-35 anys: 12.8%). Les dones 

presentaven menys de la meitat de risc de patir dislipidèmia que no pas els homes. 

La població fumadora presentava 3.5 vegades més probabilitats de patir dislipidèmia 

que la població no fumadora. Finalment, la població amb sobrepès i/o obesitat o 

obesitat abdominal presentava el doble de risc de patir dislipidèmia que la població 

més prima.  

Tot plegat només un 10% dels adults joves (18-35 anys) i un 40% dels adults de 

mitjana edat (36-55 anys) amb dislipidèmia van declarar diagnòstic clínic previ i, just 

el 6.7% dels adults joves (18-35 anys) i el 8.3% dels adults de mitjana edat (36-55 

anys) declarà trobar-se baix tractament farmacològic. 
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ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS  
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1. LIMITACIONS DE L’ESTUDI 

Els nostres resultats es troben limitats per la validesa dels instruments per mesurar 

l’autodeclaració de la ingesta d’energia, l’activitat física i, el pes corporal i l’alçada. 

Ingesta d’energia. Tant a nivell nacional com internacional, el recordatori de 24h és 

probablement la tècnica preferida per l’estimació de la ingesta d’aliments, grups 

d’aliment i/o nutrients. Pel que fa a l’ingesta energètica, els resultats han de ser 

interpretats amb molta precaució, llavors es necessiten moltes rèpliques per obtindre 

estimacions confiables (141,171). El problema radica en què és una tècnica que 

depèn de la memòria a curt plaç de l’individu entrevistat, l’edat, el seu perfil social, 

l’estat nutricional (així els subjectes amb obesitat freqüentment declaren una menor 

ingesta energètica (125,126) i de la variació de la ingesta dietètica en funció del dia 

de la setmana. Requereix definir una metodologia estandaritzada en el grup 

d’entrevistadors (p.e. formació de l’entrevistador en el coneixement de les tècniques 

culinàries, neutralitat per evitar condicionar les respostes, utilització de models 

alimentaris o atles fotogràfics per estimar les porcions, etc) (172). Els biomarcadors 

són una alternativa per l’avaluació de la ingesta dietètica diària (165). Malgrat tot, 

també tenenalguneslimitacions: presenten un elevat cost, són una tècnica invasiva, 

mostren variabilitatgenètica, i es troben condicionats per l'estil devida, els 

factorsdietèticsi la metodologiaanalítica emprada (165,173).  

Activitat física al temps lliure. L’entrevista amb autodeclaració d’activitat física és el 

mètode més emprat per l’avaluació de l’activitat física, especialment quan es vol 

avaluar la seva relació amb aspectes sanitaris dins estudis epidemiològics de gran 

escala (174). Llavors, són molt pràctics per estudiar les grans poblacions degut al 

baix cost i al poc esforç que suposen per als individus estudiats (175,176). 

L’autodeclaració de l’activitat física, pot conduir a exagerar l’activitat física a causa 

d’un biaix de desig social i, en conseqüència el nombre de subjectes inactius pot ser 

menor que el declarat (177, 178), situació especialment observada en la població 

obesa. D’altra banda, també es poden veure limitats per la memòria de l’individu 

entrevistat (175,176).  

Mesures antropomètriques declarades. De manera general es pot observar una 

tendència en la població a autodeclarar un menor pes corporal i una major alçada 
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que la real. A més, la pressió social sota la que viuen sotmeses les persones amb 

sobrepès i obesitat també ha estat relacionada amb un condicionament a l’hora 

d’autodeclarar les seves mesures antropomètriques, les quals freqüentment declaren 

un menor pes corporal que el real (179).  

 
2. PROPOSTES D’APLICACIÓ I INTERVENCIÓ 

Tot i que l’objectiu d’aquesta tesis no és l’elaboració d’un pla d’intervenció autonòmic 

en la població adulta que contribueixi a disminuir la tendència actual en obesitat i el 

seus problemes derivats; se suggereix que amb el coneixement dels factors 

socioeconònomics i estils de vida associats a aquestes dades, és necessari la 

revisió de les polítiques sanitàries actuals. Així, es proposa:  

1. Instaurar programes de conscienciació amb el pes corporal i divulgar en la 

població adulta un missatge clar i directe de les conseqüències del sobrepès i 

l’obesitat (diabetis, hipertensió, dislipidèmia, problemes cardiovasculars, etc). 

2. Prioritzar les intervencions en els grups que presenten major risc de sobrepès 

i obesitat: 

a. Homes 

b. Població adulta jove 

c. Nuclis familiars 

d. Sectors socials amb baix nivell educatiu 

e. Població femenina nascuda a Amèrica del Sud 

f. Població en atur 

3.  Se suggereix la necessitat de revisar amb els òrgans pertinents, la 

permissivitat dels estàndards de bellesa proposats pels mitjans de 

comunicació (extrema primesa en dones i cossos voluminosos en homes). 

4. Fomentar programes d’educació i prevenció de la dislipidèmia amb  cribatges 

regulars en la població adulta. 

5. Reforçar la promoció d’una dieta saludable i una activitat física regular com a 

promotors d’un bon estat de salut.  
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1. Si bé en la primera dècada del segle XXI no es veieren canvis en la prevalença 

de sobrepès de la població adulta de les Illes Balears, la prevalença d’obesitat 

incrementà del 5.1% al 8.3% en els adults joves (18-35 anys). El 2010, la 

prevalença de sobrepès, obesitat i obesitat abdominal en la població adulta de 

les Illes Balears fou del 29.4%, de l’11.2% i del 33.1% respectivament, valors 

més baixos que els observats tant a Espanya com a l’estranger.  

2. Els principals factors de risc associats a l’obesitat i l’obesitat abdominal foren: 

2.1. Sexe i edat: la prevalença d’excés de pes i obesitat abdominal fou major 

en homes i augmentava amb l’edat. 

2.2. Lloc de naixement: les dones nascudes a Amèrica del Sud mostraren 

major risc d’obesitat abdominal.  

2.3. Família: la prevalença d’excés de pes i/o obesitat abdominal fou major en 

aquells adults que formaven part d’un nucli familiar.  

2.4. Nivell educatiu: s’associà una major prevalença de sobrepès i obesitat 

abdominal en les dones amb un baix nivell educatiu. 

2.5. Nivell professional: les dones en atur presentaren major risc d’obesitat 

abdominal.  

2.6. Activitat física: en ambdós sexes l’activitat física al temps lliure s’associà 

amb una menor prevalença d’obesitat i obesitat abdominal. 

3. Els canvis socioculturals vists a les Illes durant la darrera dècada han canviat les 

característiques antropomètriques de les dones de les Illes Balears. Així, en el 

període 2000-2010, mentre les dones de mitjana edat (36-65 anys) no 

presentaren canvis en la prevalença de sobrepès i obesitat, les dones joves (18-

35 anys) mostraren un augment de la prevalença de l’excés de pes. L’única 

variable associable a aquest increment d’excés de pes que canvià en el transcurs 

del temps fou l’activitat laboral.  

4. Malgrat que al voltant d’un 75% dels adults de les Illes presentaven insatisfacció 

amb la seva imatge corporal, quasi la meitat de la nostra població (el 45.1%) no 

mostrà símptomes de preocupació amb el seu pes corporal. Les dones i, en 

especial les dones nascudes a Amèrica del Sud, mostraren un major grau 

d’insatisfacció amb la seva imatge corporal i una major conscienciació amb el seu 

pes.  
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5. En el període 2000-2010, els homes amb un pes normal i el obesos de mitjana 

edat mostraren un augment de la sensibilitat en la percepció del pes. 

6. La prevalença de dislipidèmia en la població adulta de les Illes Balears va ser del 

23.3%. Aquesta prevalença s’associà a l’edat, el sexe –homes–, l’excés de pes, 

l’obesitat abdominal, el consum de tabac i la Síndrome Metabòlica. 

7. El grup d’adults joves (18-35 anys) s’ha mostrat com un grup d’alt risc sanitari. 

D’una banda, tot i l’increment d’obesitat que mostraren en el període 2000-2010 

(del 5.1% al 8.3%), declararen un major grau de satisfacció amb la seva imatge 

corporal que els adults de mitjana edat (36-55 anys). D’altra banda, s’observà 

com un 12.8% presentava dislipidèmia, i tan sols 1 de cada 10 en tenia 

coneixement. 

8. Tot i que les persones amb excés de pes mostraren una major conscienciació 

amb el seu pes corporal que la població amb normopès, s’observà com més d’un 

10% desconeixia el seu pes corporal, 1 de cada 3 tenia un elevat risc 

d’infravalorar-lo, i tenien tendència a infravalorar la seva ingesta energètica. 

Finalment, només 2 de cada 10 persones amb sobrepès i 1 de cada 3 amb 

obesitat estava a dieta. 

9. La pràctica d’activitat física al temps lliure es mostrà com un hàbit saludable a 

potenciar en la nostra població, així els beneficis de la seva pràctica foren: una 

menor prevalença de sobrepès, obesitat i/o obesitat abdominal; correcte 

coneixement del pes corporal i major grau de satisfacció amb la imatge corporal. 

Reflexions finals: 

El coneixement dels canvis en els estils de vida i la seva relació amb la tendència de 

l’excés de pes d’una població ens proveeix una eina poderosa per al maneig de 

l’obesitat. D’aquesta manera, les intervencions podran ser més efectives, centrades 

en el desenvolupament de polítiques sanitàries focalitzades en la modificació de 

determinats factors de risc.  

L’increment de l’epidèmia de l’obesitat en la població adulta jove i l’elevat risc 

cardiovascular que presenta la nostra població, juntament amb l’elevat grau 

d’insatisfacció corporal, suggereixen la necessitat de replantejar les polítiques 

sanitàries actuals dutes a terme a la nostra comunitat. Es necessita una estreta 
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col·laboració de tots els estaments (acadèmics, econòmics, legislatius i sanitaris) per 

garantir l’èxit de la implantació de nous programes centrats en la investigació i 

disminució de l’impacte dels factors de risc associats a l’excés de pes en els nostres 

adults. 
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1. Todo y a pesar de que en la primera década del siglo XXI no se observaron 

cambios en la prevalencia de sobrepeso en la población adulta de las Islas 

Baleares, la prevalencia de obesidad aumentó del 5.1% al 8.3% en los 

adultos jóvenes (18-35 años). En el 2010, la prevalencia de sobrepeso, 

obesidad y obesidad abdominal de la población adulta de las Islas Baleares 

fue del 29.4%, el 11.2% y el 33.1% respectivamente, valores más bajos que 

los observados tanto en España como el extranjero.  

2. Los principales factores de riesgo asociados a la obesidad y a la obesidad 

abdominal fueron: 

2.1 Sexo y edad: la prevalencia del exceso de peso y obesidad abdominal fue 

mayor en los hombres y aumentaba con la edad. 

2.2 Lugar de nacimiento: las mujeres nacidas en América del Sur presentaron 

mayor riesgo de obesidad abdominal. 

2.3  Familia: la prevalencia del exceso de peso y/o obesidad abdominal fue 

mayor en aquellos adultos que formaban parte de un núcleo familiar. 

2.4 Nivel educativo: se asoció a una mayor prevalencia de sobrepeso y 

obesidad abdominal aquellas mujeres que presentaban un bajo nivel 

educativo. 

2.5 Nivel profesional: las mujeres laboralmente inactivas presentaron un 

mayor riesgo de obesidad abdominal. 

2.6 Actividad física: en ambos sexos la práctica de actividad física en el 

tiempo libre se asoció con una menor prevalencia de obesidad y obesidad 

abdominal. 

3. Los cambios socioculturales vistos en las Islas durante la última década han 

cambiado las características antropométricas de las mujeres de las Islas 

Baleares. Por ello, en el período 2000-2010, mientras las mujeres de mediana 

edad (36-65 años) no presentaron cambios en la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad, en las mujeres jóvenes (18-35 años) se vio un aumento de la 

prevalencia del exceso de peso. La actividad laboral fue la única variable 

asociable a este incremento de exceso de peso que cambió en el transcurso 

del tiempo.  
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4.  Aunque aproximadamente un 75% de la población adulta de las Islas 

Baleares presentaba insatisfacción con su imagen corporal, casi la mitad de 

nuestra población (45.1%) no presentó síntomas de preocupación por su peso 

corporal. Las mujeres, y de manera especial aquellas nacidas en América del 

Sur, mostraron un mayor grado de insatisfacción con su imagen corporal y 

una mayor concienciación con su peso.  

5. En el período 2000-2010, los hombres con un peso normal y los obesos de 

mediana edad presentaron un aumento de la sensibilidad en la percepción del 

peso. 

6. La prevalencia de dislipidemia en la población adulta de las Islas Baleares fue 

del 23.3%. Esta prevalencia se asoció a la edad, el sexo –hombres–, el 

exceso de peso, la obesidad abdominal, el consumo de tabaco y el Síndrome 

Metabólico. 

7. El grupo de adultos jóvenes (18-35 años) ha destacado como un grupo de 

alto riesgo sanitario. Por una parte, a pesar del incremento de obesidad que 

presentaron en el período 2000-2010 (del 5.1% al 8.3%), declararon un mayor 

grado de satisfacción con su imagen corporal que los adultos de mediana 

edad (36-55 años). Por otro lado, se observó como un 12.8% presentaba 

dislipidemia, y solo uno de cada diez era consciente de ello. 

8. Si bien las personas con exceso de peso mostraron una mayor 

concienciación con su peso corporal que la población con normopeso, se 

observó como más de un 10% desconocía su peso corporal, 1 de cada 3 

presentaba un riesgo elevado de infravalorarlo y a su vez tenían tendencia a 

infravalorar la ingesta energética. Finalmente, sólo 2 de cada 10 personas con 

sobrepeso y una de cada 3 con obesidad realizaban algún tipo de dieta.  

9. Se observó que la práctica de actividad física en el tiempo libre es un hábito 

saludable a potenciar en nuestra población, pues los beneficios de su práctica 

fueron: una menor prevalencia de sobrepeso, obesidad y/o obesidad 

abdominal; una adecuada percepción del peso corporal y un mayor grado de 

satisfacción con la imagen corporal. 
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Reflexiones finales: 

El conocimiento de los cambios en los estilos de vida y su relación con la tendencia 

del exceso de peso de una población nos proporciona una herramienta clave para el 

manejo de la obesidad. Así, las intervenciones podrán ser más efectivas, centradas 

en el desarrollo de políticas sanitarias centradas en la modificación de determinados 

factores de riesgo. 

El incremento de la epidemia de la obesidad en la población adulta joven (18-35 

años) y el elevado riesgo cardiovascular que presenta nuestra población, junto al 

elevado grado de insatisfacción corporal, sugieren la necesidad de redefinir las 

actuales políticas sanitarias cursadas en nuestra comunidad. Para ello se requiere 

una estrecha colaboración de todos los estamentos (académicos, económicos, 

legislativos y sanitarios) para garantizar la correcta implantación de los nuevos 

programas centrados en la investigación y disminución del impacto de los factores 

de riesgo asociados al exceso de peso en nuestros adultos. 
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1. If during the first decade of the XXIst century no changes were see on the 

overweight prevalence among the adult population of the Balearic Island, the obesity 

prevalence rose from 5.1% to 8.3% among Young adults (18-35 years old). In 2010, 

the overweight, obesity and abdominal obesity prevalence among the adult 

population of the Balearic Islands was of 29.4%, 11.2% and 33.1% respectively, 

lower values than those seen in Spain and abroad. 

2. The main risks related to obesity and abdominal obesity were: 

2.1. Sex and age: the prevalence of weight excess and abdominal obesity was 

higher in men and increased with age. 

2.2. Birth place: women born in South America were more at risk of abdominal 

obesity. 

2.3. Family: the prevalence of weight excess and/or abdominal obesity was 

higher among those adults that were part of a family unit. 

2.4. Educational level: a higher prevalence of obesity and abdominal obesity 

was related to women with a low educational level. 

2.5. Professional level: women who did not have a job were more at risk of 

abdominal obesity. 

2.6. Physical activity: among both sexes, physical activity during leisure time 

was associated to a lower prevalence of obesity and abdominal obesity. 

3. The sociocultural changes seen on the Balearic Islands during the last decade 

have changed the anthropometric characteristics of women on the Balearic Islands. 

This way, on the period 2000-2010, while middle-aged women (36-65 years old) 

didn’t show changes on overweight and obesity prevalence, young women (18-35 

years old) showed an increase on the weight excess prevalence. The only associable 

variable to this weight increase was the job activity. 

4. Although around 75% of the adults on the Balearic Islands presented insatisfaction 

with their body image, almost half of our population (54.1%) didn’t show symptoms of 

preoccupation about their body weight. Women, especially those born in South 
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America, showed a higher degree of insatisfaction with their body image and higher 

awareness with their body weight. 

5. In the period 2000-2010, men with normal weight and middle-aged obese showed 

a raise in awareness of their weight perception. 

6. The prevalence of dyslipidemia among the adult population of the Balearic Islands 

was 23.3.%. This prevalence was associated to age, sex –men-, weight excess, 

abdominal obesity, tobacco consumption and Metabolic Syndrome.  

7. The group of young adults (18-35 years old) has stood out like a high sanitary risk 

group. On the one hand, although obesity among them increased (from 5.2% to 

8.3%), they declared a higher satisfaction level with their body image than middle-

aged adults (36-55 years old). On the other hand, it was observed how a 12.8% 

presented dyslipidemia, and only one out of ten knew about it. 

8. Even though people with weight excess showed a higher awareness with their 

body weight than people with normal weight , it was seen that more than 10% did not 

know their actual weight, one out of three were at high risk of underestimating it and 

also ahd a tendency to under evaluate their energetic intake. Last, only 2 out of 10 

people with overweight and only 1 out of 3 with obesity follow some kind of diet. 

9. It was seen that the physical activity practice during leisure time is a healthy habit 

that needs to be potentiated among our population, since its benefits were: a lower 

prevalence of overweight, obesity and7or abdominal obesity; an adequate 

percepction of the body weight and a higher degree of satisfaction with body image. 

Final conclusions: 

The knowledge of the life style changed and their relation to the tendency of weight 

excess among the population provide us with a key tool to treat obesity. This way, 

interventions will be more effective, centered on the development of health policies 

centered on the modification of certain risk factors. 

The increase of the obesity epidemy among young population (18 to 35 years old) 

and the high cardiovascular risk that our population presents, alongside the high 
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degree of body image insatisfaction, suggest the necessity of redefining the health 

policies in our community. In order to achieve that, a collaboration among different 

entities (academics, economics, legislative and sanitary) to guarantee the correct 

implementation of new programmes centered on research and diminishment of the 

risk factors impact associated to weight excess among our adults. 
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