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Baby-led weaning: una mirada cap el
futur del tractament de la obesitat infantil

1. Resum
El Baby-led weaning (BLW) és un mètode alternatiu per introduir l’alimentació
complementària. Sembla ser que té un impacte important sobre el patró
alimentari infantil, fa que els nens/es desenvolupin preferències per aliments més
sans i com a conseqüència redueix l’obesitat infantil. El baby-led weaning dóna
una gran importància a la lactància materna basant gran part del aport nutricional
en aquesta fins passat els sis mesos, així com també l’autonomia del nen/a, ja
que és ell el que decideix què vol menjar i la quantitat.
En aquest treball de final de grau (TFG) s’analitzen els requeriments nutricionals
dels nadons en diferents etapes on s’observa que

la lactància materna,

conjuntament amb el BLW, cobreixen les necessitats nutricionals. Per altra
banda, aquest treball també constata que és un mètode segur i eficaç alhora
d’introduir aliments. De fet, la Organització Mundial de la Salut adopta algunes
directius a l’hora d’elaborar les pautes actuals d’introducció als aliments. Mentre
que l’Associació Espanyola de Pediatria i la Generaliltat de Catalunya segueixen
amb un mètode més tradicional on el nen/a pren un paper passiu respecte a la
seva alimentació.
Aquest TFG compara el risc de desenvolupar obesitat infantil entre els nens/es
alimentats mitjançant el mètode d’alimentació BLW o el tradicional, per tal de
corroborar que una pauta d’alimentació basada en el model BLW redueix el risc
de desenvolupar obesitat infantil.
Paraules clau: Baby-led weaning, obesitat infantil, nutrició infantil
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1.1 Abstract
The Baby-led weaning (BLW) is an alternative method of introducing
complementary feeding. It seems that this method has a significant impact on
children's eating patterns, encouraging them to develop preferences for healthier
food and, consequently, reduce childhood obesity.
The Baby-led weaning confers great importance to breastfeeding, making it the
basis of the nutritional contribution until six months old. Moreover, this method
boosts the child’s autonomy letting them decide what to it and how much.
In this final grade project, I analyse the infants’ nutritional requirements in different
age stages where it is observed that breastfeeding, combined with BLW, covers
all nutritional needs. In addition, this project has stated that BLW is a safe and
effective method of introducing food. In fact, the World Health Organization has
adopted some guidelines according to this method of food introduction. On the
other hand, the Spanish Pediatrics Association and the Generaliltat de Catalunya
follows a more traditional method, where the child has a more passive role
concerning to their food.
Finally, this project compares the risk of developing childhood obesity among
children fed through BLW method or with the traditional one, in order to
corroborate that a BLW model feeding regimen reduces the risk of developing
childhood obesity.
Keywords: Baby-led weaning, childhood obesity, children nuctricion
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2. Marc teòric
2.1 Necessitats nutricionals de 0 a 1 any
L’objectiu de la nutrició infantil no és només aconseguir un bon creixement i
desenvolupament del nadó, sinó també evitar carències nutricionals i prevenir
malalties amb alta morbilitat i mortalitat en l’adult relacionades amb el tipus
d’alimentació. [Lorenzo, J.(2004)]
2.1.1 Macronutrients
Pel que fa a les necessitats d’aigua, en aquest grup d’edat són elevades. El
contingut corporal del nen/a és molt alt, podent variar del 80% en recent nascuts
fins al 60% en un nen/a més gran. A més a més, el lactant té una major proporció
d’aigua extracel·lular, fet que el fa especialment vulnerables a les alteracions del
metabolisme hidromineral. Les necessitats diàries són d’aproximadament
150ml/kg de pes, tot i que poden variar depenent de la temperatura ambiental,
pèrdues anormals de líquids i la carga de soluts en l’alimentació. [Rodríguez, M.
H (1999)].

Necessitats
pel
creixement
(ml)

Pèrdues
insensibles
(ml)

Pèrdues
per la
femta (ml)

Pèrdues
per la
orina (ml)

Total
ml/dia

Ml/kg/dia

0-2

14

210

21

70

315

75

3-6

12

312

31

112

467

75

7-12

7

433

43

164

647

75

Edat en
mesos

Taula 1. Necessitats mínimes d’aigua en condicions basals. [Havel, R.J (1989)].

La ingesta energètica aconsellable ha de cobrir els requeriments mínims pel
manteniment de l’activitat física i el creixement. Les diferències dependran de
factors com el clima o la presència de malaltia.
Els requeriments energètics d’un nadó poden arribar a ser fins a tres vegades
superiors que un adult, si s’expressa en superfície corporal. Així doncs, la
6

Baby-led weaning: una mirada cap el
futur del tractament de la obesitat infantil

quantitat d’energia que es requereix per el creixement durant el primer any de
vida és molt gran. [United Nations University, & World Health Organization
(2004)] . A la taula 2 es troben les recomanacions diàries d’energia:

Edat en mesos

Energia Kcal/kg/d

Energia mitjana kcal /dia

0-6

108

650

7-12

98

850

Taula 2. Recomanacions diàries d’energia. [Havel, R.J (1989)].

Referent a les proteïnes, són components essencials del organisme. El contingut
en la massa corporal augmenta del 11% en el recent nascut fins a un 15% en
nens/es de un any d’edat. Aquest nutrient esdevé importantíssim per a un
correcte desenvolupament del nadó, sent la ingesta proteica mitja dels nens
alimentats amb lactància materna de 2.04 g/kg/dia en els tres primers mesos i
de 1.73g/kg/dia dels tres als sis primers mesos. Caldrà tenir en compte que a
més dels aminoàcids essencials que es coneixen en els adults com poden ser la
leucina, valina, isoleucina, treonina, fenilalanina, triptòfan, metionina i lisina, hi
ha alguns que han de ser considerats com a essencials en la primera infància.
Les necessitats d’alguns aminoàcids en aquesta etapa són majors que la seva
capacitat de síntesis, degut a una absència o baix rendiment dels enzims que
intervenen en la seva formació. Un exemple pot ser la histidina fins als sis mesos
i la cistina en el nadó recent nascut. [Trumbo P et all (2002), Almarza, A et all
(2010), Lorenzo, J.(2004)] Els requeriments mínims (RDA) de aminoàcids
essencials en el primer any de vida es troben a la taula 3:
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Mg/g proteïna

0-6 mesos

7-12 mesos

Histidina

16

19

Isoleucina

40

28

Leucina

93

65

Alanina

60

58

Metionina + cisteïna

33

25

Fenilalanina + tirosina

82

63

Treonina

50

34

Triptòfan

10

11

Valina

54

35

Taula 3. Requeriments de aminoàcids essencials en el primer any de vida. [Havel, R.J (1989)].

A continuació s’observen els requeriments de proteïnes totals en el primer any:

Edat en mesos

RDA (g/kg/dia)

0-6

2.2

7-12

1.6

Taula 4. Requeriments de proteïnes durant el primer any. [Havel, R.J (1989)].

Referent als lípids, són fonamentals per aconseguir un adequat creixement i
desenvolupament. La ingesta està constituïda principalment per triglicèrids,
èsters de colesterol i fosfolípids, els quals contenen àcids grassos. Una petita
part de la ingesta correspon als mono i diglicèrids, àcids grassos lliures i
compostos lipídics complexes. Els fosfolípids i glicolípids formen part de
8
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l’estructura de la membrana cel·lular, de la mielina i dels òrgans intracel·lulars,
com també de sistemes enzimàtics, així doncs la ingesta de lípids és essencial
per a un bon desenvolupament neuronal. El colesterol forma part de la
membrana cel·lular, sent també precursor de hormones gonadals i adrenals i
d’àcids biliars.
Després de la digestió dels triglicèrids, els àcids grassos lliures són utilitzats com
a combustible, i acumulant el seu excés en el teixit adipós. Les recomanacions
de ingesta de lípids són de 46g per 100kcal als primers 6 mesos de vida, i fins a
l’any anar baixant aquesta proporció fins arribar a les exposades més endavant.
[Almarza, A et all (2010), Trumbo P et all (2002), Lorenzo, J.(2004)]
Pel que fa als hidrats de carboni, són la principal font d’energia del nadó. Es
poden trobar en forma de monosacàrids, disacàrids i polisacàrids. Els
polisacàrids i disacàrids es converteixen en monosacàrids per acció de la
amilasa pancreàtica i les disacaridases intestinals principalment. Només tres
monosacàrids són metabolitzats per l’organisme: la fructosa, la galactosa i la
glucosa. Els dos primers passen a glucosa per vies metabòliques diferents.
La fructosa es troba en molts aliments que també contenen glucosa,
fonamentalment en fruites i mel. En el període neonatal, la ingesta de fructosa
pot conduir a la formació de trioses, lactat i acidosis metabòlica, fet que fa
desaconsellar administrar-se, ni tampoc el disacàrid del que forma part, la
sacarosa. La galactosa es troba sempre formant part de la lactosa, participa en
la síntesis de galacrocerebrosids cerebrals i és indispensable en els primers
mesos de vida per a un bon desenvolupament neuronal. La lactosa, sucre
present en totes les llets dels mamífers, està formada per glucosa i galactosa.
Per tant, la lactosa es converteix en la millor font de hidrat de carboni fins als 6
mesos. [Trumbo P et all (2002),Lorenzo, J.(2004)].
Cal remarcar que la European Society for Paediatric Gastroenterology
Hepatology and Nutrition (EPSGHAN) recomana que els hidrats de carboni que
s’aportin al lactant siguin en forma de disacàrids, concretament en forma de
lactosa fins als sis primers mesos. La Sacarosa queda exclosa fins com a mínim
9
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els sis mesos d’edat, i recomana la seva introducció a partir de l’any d’edat.
També recomana que hi hagi un aport que suposi entre el 32% i el 48% del aport
calòric total. [Agostoni, C et al (2008)]. Però amb el fi de liminar la ingesta de
greix i proteïnes, el Nacional Research Council recomana que més de la meitat
de la energia rebuda en la primera infància provingui de la ingesta de hidrats de
carboni. [Havel, R.J (1989)]
L’aport de fibra, segons l’EPSGHAN té un efecte beneficiós com a prevenció de
malalties comuns en l’adult en la majoria de països desenvolupats: obesitat,
restrenyiment, colon irritable, càncer de colon, entre d’altres. Però hi ha
controvèrsia en el consum d’aquest nutrient en nens/es menors d’un any, donat
que ocupa un gran volum estomacal i té un baix valor calòric, la qual cosa podria
portar a una malnutrició. A més pot interferir en la correcte absorció d’alguns
minerals, com pot ser el ferro, calci, coure, magnesi, fòsfor i zinc. Malgrat això no
es desaconsella la seva ingesta en infants, es més, ho aconsella pel seu efecte
prebiòtic sempre i quant es faci en petites dosis. Fins a l’any no hi ha suficient
evidència per determinar uns valors aconsellats de ingesta. [Agostoni, C et al
(2009)].
1.1.2 Micronutrients
Pel que fa a les necessitats mínimes de minerals del lactant, superen en
proporció les del adult degut a la ràpida expansió del volum extracel·lular. Cal
tenir en compte que la capacitat de concentració renal és un factor limitant alhora
d’una correcte regulació de la concentració corporal de minerals.
Cal tenir cura de la ingesta de sodi en nens/es de 6 a 11 mesos, ja que pot
suposar una sobrecàrrega renal i afectar al funcionament dels ronyons, així com
també augmenta el risc de patir hipertensió en edat adulta. Per aquest fet no
s’aconsella afegir sal als aliments en nens/es menors d’un any. [Heird, W et all
(2006)].
Respecte al ferro, la seva ingesta pot ser deficitària en els nadons. Tot i que la
llet materna és pobre en ferro, la seva biodisponibilitat és molt elevada i pot cobrir
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les necessitats fins als 6 mesos. Les llets de fórmula, cal que estiguin
suplementada amb aquest mineral.
A continuació s’observen el requeriments mínims (RDA) de minerals:
Edat

Sodi
(mg)

Clor
(mg)

Potassi
(mg)

Ferro
(mg)

Zinc
(mg)

Iode
(mcg)

Seleni
(mcg)

Coure
(mg)

Magnesi
(mg)

Crom
(mcg)

Fluor
(mg)

0-6

120

180

500

6

5

40

10

0.4-0.6

0.3-0.6

10-40

0.01

6-12

200

200

700

10

5

50

15

0.6-0.7

0.6-1

20-40

0.5

Taula 5. RDA de minerals. [Havel, R.J (1989)].

Fins als sis mesos la llet materna o de formula cobreixen els requeriments
mínims de minerals, i fins a l’any amb una correcte alimentació complementària.
[Almarza, A et all (2010)].
Referent a les vitamines liposolubles, la vitamina D i la vitamina K són deficitàries
en la llet materna. Davant això, la Associació Espanyola de Pediatria (AEP)
recomana la administració intramuscular de 1mg de vitamina K als recent
nascuts [Rosa,P,A.(2015)]. Per altra banda la AEP també recomana una
suplementació de 400 UI/dia de vitamina D amb nens/es recents nascuts. Cal
tenir en compte que aquesta és una recomanació de grau B i té certa
controvèrsia ja que caldria valorar l’exposició solar del nadó [Alonso, C. Et
al(2009)]. En la següent taula s’exposen les RDA corresponents a aquest grup
d’edat:
Edat

Vitamina A
(mcg)

Vitamina D
(UI)

Vitamina E
(mcg)

Vitamina K
(mcg)

0-6

375

200

3

5

6-12

375

200

4

10

Taula 6. RDA vitamines liposolubles. [Havel, R.J (1989)].

Pel que fa a les vitamines hidrosolubles, no s’aprecia cap problema de dèficit si
el nadó s’alimenta fins als 6 mesos amb llet materna o de formula i fins a l’any
11
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amb una correcte diversificació alimentària. [Lorenzo, J.(2004)]. Les RDA són les
següents:
Tiamina

Riboflavina

Niacina

Vit B6

Folats

Vit B12

(mg/d)

(mg/d)

(mg/d)

(mg/d)

(mcg/d)

(mcg/d)

0-6

0.2

0.3

2

0.1

65

0.4

6-12

0.3

0.4

4

0.3

80

0.5

Edat

A.

Biotina

Colina

(mcg/d)

(mg/d)

1.7

5

125

1.9

6

150

Pantotènic
(mg/d)

Taula 7. RDA vitamines hidrosolubles. [Havel, R.J (1989)].

2.2 Necessitats nutricionals de 1 a 3 anys
El càlcul de necessitats i la ingesta aconsellada dels diferents nutrients és difícil
de definir, ja que en aquesta edat no es disposa d’un patró de referència adequat
per fer una estimació, i existeixen diferències individuals importants, en relació a
l’activitat física dels nens/es d’aquesta edat. [Lorenzo, J.(2004)]
2.2.1 Macronutrients
Respecte a les necessitats d’energia es situen al voltant de les 100 kcal/kg de
pes i dia, aproximadament 1300-1500 kcal/dia. [Havel, R.J (1989)]. Pel que fa a
les proteïnes la ingesta aconsellada és de 1.2 g/kg/dia. Tenint en compte el pes
mitjà del nen/a, les necessitats proteiques durant el període van augmentat
progressivament dels 15g diaris a l’any d’edat fins als 25g als tres mesos, sempre
representant entre un 10 i un 20 % del valor calòric total ingerit. [Lorenzo,
J.(2004), Trumbo P et all (2002),].
Les necessitats de greixos han de representar entre el 30 i el 40% del valor
calòric total del nen/a. No s’estableix una DRA concreta per aquest grup d’edat.
El contingut de colesterol sempre serà menor de 300 mg.
Referent als hidrats de carboni han de representar el 45-65% del valor calòric
total estimant una RDA de 130 g/dia. Per altra banda tenim que s’estableix una
ingesta adequada per aquest grup d’edat, que és de 19 g/dia. [Lorenzo, J.(2004),
Trumbo P et all (2002), Jessica, L.,(2007)].
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2.2.2 Micronutrients
El calci és un mineral molt important en aquesta etapa de creixement. Les
necessitats d’aquest mineral s’estableixen tenint en compte la quantitat que
asseguri la màxima absorció per obtenir un correcte desenvolupament ossi. Com
que l’absorció pot variar segons els aliments, la vitamina D disponible, la relació
Calci/fosfor i la presència de substàncies que dificulti la seva absorció, és molt
difícil fixar les necessitats reals sobre bases científiques.
El ferro també és un nutrient essencial no només per mantenir les tasses de
hemoglobina com també, mantenir la quantitat total de ferro del organisme.
S’aconsella una ingesta de 10mg/dia que es podrà aconseguir fàcilment amb una
dieta que contingui carn i peix.
El zinc és un altre mineral bàsic pel creixement del nen/a. Es recomana una
ingesta de 10mg/dia per un correcte desenvolupament. [Lorenzo, J.(2004),
Heird, W et all (2006), Jessica, L.,(2007)].
Les RDA de minerals per a nens/es de 1 a 3 anys es troben a la següent taula:
Calci (mg)

500

Fosfor

Magnesi

Ferro

Zinc

Yode

Fluor

Seleni

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(µg)

(mg)

(µg)

460

80

10

10

70

0.7

20

Taula 8. RDA Minerals en infants de 1 a 3 anys. [Havel, R.J (1989)].

Pel que fa a les vitamines, amb una alimentació variada que permeti cobrir les
necessitat energètiques, proteïnes i altres macronutrients, no és necessari
complementar la dieta amb vitamines, excepte en dietes vegetarianes estrictes,
sense carn, llet ni ous, les quals són deficitàries en vitamina B12 i algunes
vitamines del grup B. [Lorenzo, J.(2004)]. En la següent taula s’observen les
necessitats diàries de vitamines per a nens/es de 1 a 3 anys:
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Vit.

Vit.

Vit.

Vit.

A

D

E

C

(µg)

(UI)

(UI)

(mg)

400

200

6

40

Tiamina

Riboflavina

Niacina

Vit.

Folats

Vit

(mg)

(µg)

(µg)

B6

(µg)

B12

0.7

0.8

9

1

150

0.7

Taula 9. RDA vitamines en infants de 1 a 3 anys. [Havel, R.J (1989)].

2.3 Lactància materna
La lactància materna és vital per a un inici òptim de la vida. Proporciona l’aliment
ideal durant els sis primers mesos del nadó, ja que aporta tots els nutrients,
anticossos, hormones, factors immunològics i antioxidants necessaris per un
correcte desenvolupament.
La Organització Mundial de la Salut (OMS) ens diu que “La lactància materna és
la manera normal d’aportar als nadons els nutrients que necessiten per a un
creixement i desenvolupament saludables.” Així ho demostra en el interessant
metanàlisis sobre la evidència dels efectes a llarg termini de la lactància materna
[WHO (2007)]. No només la OMS dóna suport a la lactància materna com a
primera opció per alimentar els nadons en les primeres etapes de la vida, sinó
que la Acadèmia Americana de Pediatria va més enllà i diu que “recomana la
lactància materna com el mètode d’elecció per alimentar a tots els nadons,
incloent els nadons prematurs. [Eidelman, A. I et al (2012)]. També hi ha
referències que diuen que la lactància materna és el millor mètode per alimentar
als nadons en l’Associació Espanyola de Pedietria [Aguilar, M. H (2005)].
De fet, l’evidència és màxima. Al 2007 es va publicar un metanàlisis similar al fet
per la OMS realitzat per la Agency for Healthcare Quality and Research [Slusser,
W. (2007)], en el qual es van revisar 9000 estudis en països desenvolupats sobre
l’impacte sobre la salut tant del lactant com de la mare que alleta. La conclusió
és la mateixa que s’ha esmentat abans, només que apeixeixen els beneficis que
pot reportar a la mare l’alletament.
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2.3.1 La llet humana
La llet humana és un fluid viu que s’adapta als requeriments nutricionals i
immunològics del nen/a a mesura que aquest creix i es desenvolupa. Es
distingeixen diferents tipus d’etapes en la llet materna:
 Llet de preterme
 Calostre
 Llet de transició
 Llet madura
La llet de preterme conté major quantitat de proteïnes i menys quantitat de
lactosa que la let madura. Aquesta combinació és la més adient per al nadó
preterme i immadur, que té majors requeriments de proteïnes. La llet humana del
nen/a nascut a preterme conté els perfils fisiològics de lípids i aminoàcids
essencials. Ofereix una major digestibilitat i absorció de nutrients, presenta
enzims actius i factors antiinfecciosos, micronutrients en quantitats fisiològiques,
baixa osmolaritat i protecció davant a enterocolitis necròtica. Per tant, la gran
majoria de prematurs no tindran dificultats d’alimentació, ja que són capaços de
alletar-se directament del pit de la seva mare des del moment del naixement.
[AEP, 2008, Schanler, R.L. (1999)]
El calostre conté menys quantitat de lactosa, lípids i vitamines hidrosolubles que
la llet madura, i major quantitat de proteïnes, vitamines liposolubles, i alguns
minerals com el sodi i el zinc. El color groguenc ve donat pel beta carotè. La
concentració mitja de IgA i lactoferrina és molt elevada, que juntament amb una
gran quantitat de limfòcits i macròfags donen al nadó una eficient protecció contra
els gèrmens del medi ambient. [AEP, (2008), Ronayne de Ferrer, P.A (2000),
Goldman, A.S. (1994)]
La llet de transició és la que es produeix entre el calostre i la llet madura, i la seva
composició canvia des de el setè dia fins als quinze dies després del part. Durant
aquests dies, els nivells de proteïnes, immunoglobulines i vitamines liposolubles
disminueixen, i augmenta la lactosa, els greixos, les vitamines hidrosolubles i el
valor calòric total. [AEP, (2008), Goldman, A.S. (1994)]
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La llet materna madura té una gran varietat d’elements. Hi ha una gran variació
de la composició, que no només es veu entre diferents dones, sinó que també
en la mateixa mare, ja que pot haver diferencies de composició de un pit a l’altre
en la mateixa dona, depenent de l’estona que fa de la última presa de llet o les
diferents etapes de la lactància.[AEP, 2008]
La següent taula ens dona una idea dels canvis de composició que la llet materna
pot partir:
Calostre (dia 3)

Madura (dia 28)

Terme Preterme Terme Preterme
Energia (Kcal/dl)

48.7

51.4

69.7

70.1

Proteïnes (g/dl)

2.3

3.2

1.4

1.8

Lípids (g/dl)

1.7

1.6

4.0

4.0

Sodi (meq/L)

22.3

26.6

8.5

12.6

Clor (meq/L)

26.9

31.6

13.1

16.8

Potassi (meq/L)

16.5

17.4

15.0

15.5

Calci (mg/L)

214.0

208.0

249.0

216.0

Fòsfor (mg(L)

110.0

96.0

158.0

143.0

Taula 10. Composició de la llet materna. [Picciano, M.F(2001)]

2.3.2 Composició de la llet materna madura
Els principals components de la llet materna són: aigua, proteïnes, hidrats de
carboni, lípids, minerals i vitamines. També conte altres elements en petita
quantitat, hormones i enzims. El lactant pot regular a voluntat la composició de
la llet modificant tres factors: el temps entre preses, la quantitat de llet ingerida
en cada presa i si pren un sol pit o els dos.[AEP, 2008]
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Pel que fa als lípids, la llet materna conté aproximadament 3.5g de greix per
100ml de llet, representant casi la meitat del contingut calòric. La concentració a
la llet materna augmenta paulatinament a mesura que es va prenen el pit i la llet
del final pot tenir fins a cinc cops més de lípids de la del principi, fet que ajuda a
regular la sensació de sacietat del nadó. [Picciano, M.F(2001), Macías, S.M.
(2006)]
El contingut en àcid gras linolènic i linoleic és quatre vegades major en la llet
materna que en la llet de vaca, i es pot afirmar que la llet humana és rica en
aquests dos àcids grassos i suficients per cobrir les necessitats del nadó fins als
sis mesos. Són bàsics per formar els àcids grassos araquidònic i
docosahexaenoic, els quals participen en la formació de substància gris i
processos de mielinització.
La llet materna és rica en colesterol, suficient per cobrir les necessitat del nadó.
En els nadons que s’alimenten de llet materna s’observa un increment de
colesterol plasmàtic molt més progressiu que en els nadons alimentats en llet de
fórmula. [Picciano, M.F(2001), Macías, S.M. (2006)]
Referent a les proteïnes, se sap que la llet que el contingut de la llet materna
dista molt en qualitat com en quantitat en comparació de la llet animal, conté un
equilibri de aminoàcids que la fan molt més adequada pel lactant. La
concentració de proteïna en la llet materna és de 0.9g per 100ml, menor que en
la llet animal. La major quantitat de proteïnes contingudes a la llet animal, podria
sobrecarregar els ronyons immadurs del lactant amb productes nitrogenats
d’excreció.

La qualitat contingudes en la llet materna és la diferència més

important en comparació amb la llet de vaca, la proporció de proteïna sèrica és
del 70% i un 30% de caseïna. La caseïna és una proteïna amb una baixa
solubilitat en medi àcid, la qual cosa fa que tingui una menor absorció. La
proteïna sèrica per altra banda es digereix millor als ser més estable en medi
àcid. [Picciano, M.F(2001), Macías, S.M. (2006)]
La lactoferrina, la lisozima, i la immunoglobulina A secretora (IgAs) són proteïnes
humanes específiques i immunològicament actives. Aquestes són resistents a
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l’activitat enzimàtica del sistema digestiu humà i constitueixen la primera línia de
defensa en el tracte intestinal del nadó. Les immunoglobulines de la llet materna
són diferents a les del plasma, tant en qualitat com en concertació, La IgAs és la
principal en la llet materna. Altres com la Ig A sèrica, la Ig M, la Ig E tenen nivells
elevats en el calostre però la seva concentració baixa en els primers dies de
lactància. [Goldman, A.S. (1994), Ronayne de Ferrer, P.A.(2000)
La llet materna porta aminoàcids essencials com pot ser la taurina, degut a que
la síntesis d’aquest aminoàcids encara no es produeix en un nadó, però que és
totalment necessari per formar els àcids biliars, així com també fer la funció de
neuromodulador en el cervell i la retina.
Dels hidrats de carboni, la lactosa és el principal en la llet materna. El seu
contingut és de 7g per cada 100ml, i amb comparació la quantitat de lactosa és
més elevada que en la majoria d’altres llets i és converteix en una font d’energia
important. Aquest hidrat de carboni facilita l’absorció de ferro i el calci, i promou
la colonització intestinal amb Lactobacillus bífidus, el qual inhibeix el creixement
de bactèries patògenes, fongs i paràsits. [Picciano, M.F(2001), Macías, S.M.
(2006), Goldman, A.S. (1994)]
Pel que fa als minerals, el ferro de la llet materna s’absorbeix un 70%. La
introducció prematura de altres aliments que no sigui la llet materna, pot alterar
la seva absorció. [Ferrara, M (2006)]
La concentració de calci i fòsfor de la llet materna és baixa però molt
biodisponible. Aquest minerals estan combinats amb proteïnes que ajuden a la
seva absorció, així com també, la llet materna dona un pH òptim a la llum
intestinal que incrementa la seva absorció. [Picciano, M.F(2001), Macías, S.M.
(2006)]
La concentració de vitamines en la llet humana és òptima pel desenvolupament
del nen/a, però pot variar depenent de la dieta materna. Com s’explica a l’apartat
de requeriments, la llet materna te un baix contingut de vitamina K i de vitamina
D. [Rosa,P,A.(2015), Alonso, C. Et al (2009)].

18

Baby-led weaning: una mirada cap el
futur del tractament de la obesitat infantil

2.3.3 Duració de la lactància materna
La duració òptima de la lactància materna és fins als sis mesos de forma
exclusiva, com així ens indica la destacada revisió [Kramer, M et al (2012)]. Així
també ho suggereix la OMS “Com a recomanació de salut pública mundial,
durant els sis primers mesos de vida els lactants haurien de ser alimentats
exclusivament amb llet materna per aconseguir un desenvolupament i una salut
òptims”. Però la OMS va més enllà i ens diu “ A partir d’aquest moment, per
satisfer els requeriments nutricionals dels nadons en evolució, els lactants
haurien de rebre aliments complementaris sense abandonar la lactància materna
fins als dos anys d’edat o més, tret que hi haguí raons mediques.” [OMS (2001)]
Per tant, queda clar que la lactància hauria de ser exclusiva fins als sis mesos
d’edat aproximadament, i a partir d’aquesta edat complementar-la amb aliments
fins com a mínim als dos anys.

2.4 Alimentació complementària
La lactància materna exclusiva durant els primers 6 mesos de vida, dóna uns
beneficis més que demostrats al nadó i a la mare. Als 6 mesos d’edat, el lactant
generalment duplica el pes del néixer i es torna més actiu. Així doncs per si sola
la lactància materna no és suficient per cobrir els requeriments d’energia i
nutrients, per tant s’han de introduir aliments complementar aquesta deficiència.
El sistema digestiu és suficientment madur per digerir el midó, proteïnes i greixos
de una dieta no làctica. [World Health Organization. (2010)]
La lactància materna pot aportar la meitat o més dels requeriments d’energia de
un nen/a de sis a dotze mesos d’edat i un terç de requeriments d’energia per a
nens/es de 12 a 24 mesos. La llet materna continua aportant nutrients de major
qualitat que els que existeixen en els aliments complementaris, així com factors
protectors. La OMS recalca que la lactància materna redueix el risc de patir
malalties agudes i cròniques. [World Health Organization. (2010), Hernández, A.
G. (2006)]
Per altra banda, la OMS suggereix que l’alimentació complementària òptima no
depèn només de amb quins aliments s’alimenta al nadó, també depèn el com,
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quan, on i qui l’alimenta. Cada cop més es permet que els nens/es s’alimentin
per si mateixos. S’ha observat que un estil més actiu d’alimentació pot millorar la
ingesta d’aliments, i proposa una alimentació perceptiva, definint-la amb les
següents premisses:
 Alimentar als nadons directament i només ajudar als nadons que poden
menjar per si sols, respectant la seva gana i satisfacció.
 Alimentar a poc a poc i pacientment i animar als nens/es a menjar, però
mai forçar-los.
 Si els nens/es no volen certs aliments, experimentar diferents
combinacions, sabors, textures i mètodes per animar-los a menjar.
 Minimitzar les distraccions durant les hores dels àpats si el nen/a perd
interès ràpidament.
 Recordar que els àpats són períodes de aprenentatge i amor. És important
parlar amb els nens/es i mantenir contacte visual.
El nen/a ha de tenir el seu propi plat, de manera que el adult pugui saber si està
rebent suficient menjar. Per alimentar-lo es pot fer servir una cullera o solament
amb la mà neta, dependrà de la cultura. Aquest utensili ha de ser apropiat per la
edat del nen/a. No s’ha demostrat cap importància en relació al fet de donar el
pit abans o després de l’alimentació complementaria. [World Health
Organization. (2010)]
La OMS dóna un paper actiu al nadó. Sempre que es pugui s’alimentarà per si
sol i l’adult tindrà un paper passiu. Per altra banda la AEP i la Generalitat de
Catalunya donen un paper passiu al nadó, el qual serà alimentat per un adult. [
World Health Organization. (2010), Hernández, A. G. (2006), Generalitat de
Catalunya. (2012).]
Pel que fa a la higiene alimentària, la contaminació microbiana dels aliments
complementaris és la principal causa de malaltia diarreica, molt comú entre els
nens/es de 6 a 12 anys. La preparació i emmagatzematge segurs dels aliments
redueixen el risc de diarrea. Tots els utensilis que es facin servir per alimentar al
nen/a han de estar exhaustivament desinfectats, així com també les mans del
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nen/a i del adult. Els bacteris es multipliquen ràpidament en ambients càlids i
més lentament si el menjar està refrigerat, per tant els aliments han de ser
consumits tant aviat com sigui possible desprès de ser preparats, si no poden
ser refrigerats.[ Álvarez, D. B et al (2013)]
Pel que fa a la quantitat total d’aliments, generalment es mesura segons la
quantitat de Kcal aproximades que aporten. Addicionalment de la llet materna,
l’energia que necessiten els nadons és de aproximadament 200 Kcal per dia amb
nens/es entre sis i vuit mesos, 300 Kcal per dia amb nens/es entre nou i onze
mesos, i 550 Kcal per nens/es entre 12 i vint-i-tres mesos d’edat.
Edat

Energia
necessària
per
dia, a més de la
lactància materna

Textura

6-8

200 Kcal/dia

Començar
amb 2-3 ingestes
papilles espesses diàries.
o aliments ben
xafats.
Continuar amb el
menjar
de
la
família xafada.

Freqüència

Quantitat
referència
aliments

de
dels

Començar amb
2 o 3 cullerades
per
àpat,
incrementar
gradualment fins
arribar als 250ml

9-11

300 Kcal/dia

Aliments picats o 3-4 ingestes 250ml
xafats i aliments diàries
aproximadament
que el nen/es
pugui agafar amb
les mans

12-23

550 Kcal/dia

Aliments de la 3-4 ingestes Entre 250ml
família, xafats si es diàries
400 ml.
necessari.

i

Taula 11. Quantitat d’aliments en l’alimentació complementària segons grups d’edat. [ World
Health Organization. (2010)]

Les quantitats recomanades d’aliments que s’inclouen a la taula, es considera
que tenen una densitat energètica de aproximadament 0.8-1.0 Kcal/g.
Cal tenir en compte que generalment la gana del nen/a serveix com a guia per
estimar la quantitat d’aliments que s’han d’oferir. No obstant, la malaltia i la
desnutrició disminueixen aquesta gana, de manera que el nen/es malalt podria
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estar consumint menor quantitat d’aliments del que li pertoquen. [Martínez Rubio,
A (2011)]
La consistència més apropiada del menjar per al nadó depèn de la edat i el
desenvolupament neuromuscular. Segons la OMS als sis mesos, el nen/a pot
menjar aliments en forma de puré o xafats, i a l’edat de 8 mesos, la majoria de
nadons poden menjar aliments que puguin agafar ells amb els dits. Aquesta edat,
la majoria de nens/es poden menjar els mateixos aliments que la família. Però
segons les directius estatals i autonòmiques als sis mesos els nens/es han de
començar menjant papilles fins als 12 mesos. És important evitar aliments que
puguin provocar asfíxia als nens/es, com poden ser els fruits secs sencers.
[World Health Organization. (2010), Hernández, A. G. (2006), Generalitat de
Catalunya. (2012).]
Hi ha proves suficients que ens mostren que sobrepassar els 10 mesos per
incorporar trossos d’aliments sencers, pot incrementar el risc posterior de patir
problemes d’alimentació. Si bé el continuar amb aliments semisòlids amb forma
de papilla pot estalviar temps, és important per a un òptim creixement del nen/a
que la consistència dels aliments s’incrementi de manera gradual amb l’edat.
[Cattaneo, A. (2011)]
A mesura que el nen/a té major edat, necessita un augment de la quantitat total
d’aliments per dia. Els aliments han de ser dividits o fraccionats en els diferents
àpats. El nombre d’àpats depèn de:
 Quanta energia necessita el nen/a per cobrir els seus requeriments
energètics
 Quantitat d’aliments que pugui menjar el nen/a en un àpat
 Densitat energètica de l’aliment ofert.
A part dels àpats principals, es pot oferir al nadó aliments entre aquests àpats
per complementar la ingesta d’aliments. Si el nen/a fa pocs àpats pot ser que no
rebi la quantitat suficient d’aliments per cobrir les seves necessitats
energètiques. Per altra banda si el nen/a rep massa menjar pot ser que la llet
materna es pugui veure desplaçada, i fins i tot produir-se el “destete”.
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Així doncs, Els aliments complementaris han d’aportar suficient energia, nutrients
i micronutrients per cobrir, juntament amb la llet materna, els seus requeriments
nutricionals. [World Health Organization. (2010), Hernández, A. G. (2006),
Martínez Rubio, A (2011)].
El ferro és el mineral que pot donar lloc a deficiències, per tant és important que
els aliments complementaris aportin suficient ferro. Es pot fer a partir d’aliments
d’origen animal com la carn o el peix, però també hi ha la possibilitat de fer-ho a
partir d’aliments d’origen vegetal com les llenties, espinacs, fruits secs, entre
d’altres i anar acompanyats de vitamina C per potenciar la seva absorció.
[Martínez Rubio, A (2011)].
Cada dia s’han de prendre diferents grups d’aliments per així assegurar que es
cobreixen els requeriments dels diferents nutrients. Però cal tenir en compte que
hi ha aliments que millor no introduir fins que els nens/es siguin més grans, com
pot ser el sucre. Aquest aliment és una font concentrada d’energia, però no conté
cap altre nutrient que no sigui hidrat de carboni. Pot provocar càries, sobrepès i
obesitat al nen/a, així com una sensació de sacietat que desplaçaria altres
aliments o fins i tot la llet materna. També cal evitar la sal i aliments que
continguin substancies antinutritives.[Velillasa, J. L(2007)]
Cal tenir clar però, que en llocs on els aliments d’origen animal són escassos o
no estan disponibles per a moltes famílies, és necessari que existeixi la ingesta
d’aliments complementaris fortificats o suplements nutricionals amb ferro,
vitamina B12 i vitamina B9.
Durant una malaltia, la necessitat de líquids s’incrementa, de manera que
s’hauria d’oferir i estimular que el nen/a begui més, a més de continuar amb la
lactància materna a demanda. Per altra banda la gana del nen/a disminueix, però
les ganes de llet materna augmenten. Per tant, la llet materna es converteix en
la principal font tant de líquids com de nutrients. S’hauria de intentar estimular al
nen/a perquè mengi aliments complementaris per mantenir l’aport de nutrients i
millorar la seva recuperació. Normalment això serà més fàcil si oferim els
aliments predilectes del nadó i aliments suaus. Per altra banda, és normal que la
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quantitat d’aliments que mengi als àpats sigui menor de la usual, de manera que
el adult ha d’oferir els aliments amb major freqüència i en petites quantitats.
[World Health Organization. (2010)]
2.4.1 Retard en la introducció de certs aliments
Des de fa un temps que s’ha generat molta controvèrsia amb el fet de que si s’ha
de retardar la introducció d’alguns aliments en l’alimentació complementària.
Segons [World Health Organization. (2010), Alvisi, P (2015)] no hi ha estudis
controlats que demostrin que les dietes restrictives d’alguns aliments en algun
període del creixement infantil, tingui efectes protectors davant al·lèrgies. També
tenim el grup de treball Prevenció a la Infància i Adolescència (PREVINFAD)
[Rubio, A. (2011)], que mostra que retardar la introducció dels aliments més
al·lèrgens no s’ha traduït en una protecció efectiva davant el futur
desenvolupament de al·lèrgies alimentàries, tot i que és raonable evitar-los en
casos d’alt risc. Per altra banda [ Coello, S. D. et al (2010), San Mauro-Martín, I,
et al (2014)] diuen que les dades actuals suggereixen que les al·lèrgies
alimentàries estan influenciades per varis condicionants, i que el fet de retardar
la introducció de certs aliments no sembla tenir una influencia rellevant davant el
desenvolupament d’al·lèrgies, tot i que es necessitarien més estudis relacionats
amb el tema per extreure unes conclusions clares. Així doncs, no sembla que hi
hagi una evidència clara de que retardar certs tipus d’aliments tingui un efecte
protector davant l’aparició de les al·lèrgies alimentàries. Malgrat això, a nivell
estatal i autonòmic es continua fent servir el calendari de la introducció dels
aliments, dient que es comença introduint els cereals sense gluten a partir dels
quatre mesos, juntament amb la fruita. Als sis mesos s’introduiran les verdures i
les carns blanques, el cereals amb gluten el xai als set mesos, rovell d’ou,
llegums i peix als nou mesos, la llet de vaca, els derivats làctics que no estiguin
elaborats amb llet de vaca modificats, i la clara d’ou no s’introdueixin abans dels
dotze mesos. Pel que fa als cereals amb gluten no s’introduiran abans dels
quatre mesos i no més tard els set mesos. [Almarza, A. et al (2010), Álvarez, D.
B et al (2013) i Generalitat de Catalunya. (2012)],
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2.4.2 Baby-led weaning
EL Baby-led weaning o BLW és un mètode alternatiu per introduir l’ alimentació
complementària que consisteix en oferir els aliments sòlids i deixar que sigui el
nadó el que se’l posi a la boca quan estigui preparat, fugint del mètode tradicional
on és l’adult el que introdueix el aliment triturat a la boca amb l’ajuda d’una
cullera. D’aquesta manera el nadó adopta un paper actiu en la seva alimentació,
tal i com ho feia amb la lactància materna a demanda. Amb aquest mètode,
l’adult no dóna de menjar al nen/a, només posa al seu abast aliments sans,
apropiats i segurs, i se’ls ofereix per que el nadó triï si vol portar-se’l a la boca o
no. [Manrique, M. V. V. (2014)]
Com a norma general, el que menja la resta de la família és adequat per al nadó
sempre i quan siguin sans, apropiats, segurs, frescos sempre que sigui possible,
sense afegir sal ni sucre. L’alimentació de la família ha de basar-se amb la fruita,
la verdura i els hidrats de carboni, on s’han d’afegir petites quantitats d’aliments
rics en proteïnes. Cal posar al seu abast els aliments que la família estigui
menjant per fer-lo partícip d’aquesta activitat. [Potts, L. (2014), Manrique, M. V.
V. (2014)]
Al principi de la alimentació complementària és contempla com un joc per al
nen/a. És important continuar amb la lactància materna a demanda, ja que serà
la seva principal font d’alimentació. Els sòlids la complementaran però al principi
no s’han de suprimir preses, ja que serà el nadó el que vagi reduint preses
gradualment i seguint el seu propi ritme. Per altra banda caldrà tenir en compte
que el nen/a no tingui son ni gana al començament d’aquesta etapa, ja que no
estarà receptiu ni podrà concentrar-se per explorar els aliments.
Es començarà amb trossos de menjar fàcils d’agafar, amb una consistència
suficientment ferma per que es puguin agafar sense xafar-se i suficientment tova
perquè el nen/a pugui mastegar-los amb les genives. Una bona opció són els
trossos de fruita, les verdures cuites al vapor o pa. Poc a poc el nadó serà capaç
de menjar aliments més petits i amb consistències més complicades de
gestionar. A mesura que això succeeixi serà convenient oferir nous aliments i
amb noves combinacions.
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Per tant, és important que el nadó experimenti amb el menjar i que mengi al seu
ritme. Ell decideix quan comença, quan acaba i la velocitat a la que menja. No
s’ha de distreure ni persuadir-lo per que mengi més quantitat quan ja no tingui
interès. [Arden, M. A (2014), Alvisi, P (2015)]
Cal tenir en compte que per evitar ennuegaments, no s’han de deixar aliments
perillosos als seu abast, com poden ser fruits secs sencers, raïm, olives
senceres, entre d’altres. Els ossos i pinyols de les fruites s’han de retirar per fer
un aliments apropiats per aquesta pràctica. Per altra banda ha de ser el nen/a el
que es posi els aliments a la boca i mai una altre persona, ja que augmentaria el
risc de ennuegament. Però la recomanació més important és que no s’ha de
deixar mai al nadó sol durant l’àpat. [Cameron, S. L. (2012), Manrique, M. V. V.
(2014).]

2.5 Pros i contres del BLW respecte les pautes actuals
El baby-led weaning és un mètode respectuós amb el desenvolupament del nadó
i amb la necessitat que té d’explorar i experimentar com a part del seu
aprenentatge. Els nens/es tenen la necessitat d’experimentar i explorar utilitzant
les mans i la boca per fer-ho, incloent el menjar. Si aprenen a menjar sols, poden
explorar els aliments al seu propi ritme i seguir al instint de menjar quan estiguin
preparats.
Aquest mètode fomenta la seguretat en si mateix del nadó. A mesura que
experimenta amb el menjar, aprèn a confiar en les seves habilitats i el seu criteri.
També afavoreix que es desenvolupi una actitud positiva cap al menjar. Permetre
que refusin un aliment que no els atrau, no els ve de gust o els hi sembla poc
segurs en aquell moment, fa que confiïn amb el menjar i tinguin menys aversions,
com també afavoreix que estiguin més predisposats a tastar nous sabors i
textures, ja que saben que poden decidir deixar-lo al plat. [Cameron, S. L (2013),
Brown, A. (2015).]
Participar als àpats principals fa gaudir al nadó d’un moment agradable de
socialització i permet imitar conductes alimentàries correctes, com poden ser l’ús
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dels coberts o escollir aliments saludables. El nadó gaudeix ja que s’ho pren com
un joc on participa tota la família.
Per altra banda, també tenim que el BLW contribueix a un desenvolupament de
la musculatura orofacial, la qual cosa afavoreix una correcte masticació i una
major capacitat per parlar. També es converteix un entrenament que afavoreix el
desenvolupament de la motricitat fina, coordinació motora i un perfeccionament
del moviment de pinça. [Brown, A. (2015). Alvisi,P. (2015)]
Cal destacar que són nens/es que solen mantenir lactàncies maternes més
prolongades, amb tots els beneficis que això implica per la mare i el nadó,
explicats anteriorment. [Potts, L. (2014).
Un altre benefici que s’observa en nens/es alimentants amb BLW és que
adquireixen un nivells d’estudis superiors i un nivell d’ocupació més alts respecte
als que practiquen la alimentació tradicional, malgrat és un benefici que necessita
més investigació i amb una mostra més amplia de població per corroborar-ho.
[Brown, A. (2015).]
Pel que fa als ennuegaments, sembla ser que amb el BLW no es produeixen més
sovint que amb una alimentació tradicional alimentats amb cullera. S’ha
demostrat que els nadons que controlen els aliments que es posen a la boca
tenen menys risc de ennuegament que quan són alimentats per un adult. Els
nens/es no són capaços de moure intencionadament el menjar fins a la gola fins
desprès de desenvolupar l’habilitat de mastegar, i aquesta no es desenvolupa
fins que no aprenen l’habilitat d’agafar objectes i el moviment de pinça. Per altra
banda, cal diferenciar el que és una arcada i un ennuegament, dos mecanismes
relacionats però diferents. Les arcades són moviments espasmòdics que
allunyen de les vies respiratòries els trossos de menjar grans, ensenyant-los cap
a fora de la boca. El ennuegament succeeix quan les vies respiratòries queden
parcialment o totalment bloquejades, la qual cosa provoca el reflex de la tos. Per
tant, les arcades són un mètode de seguretat que evita els ennuegaments. Als
sis mesos les arcades augmenten, assegurant que els trossos de menjar massa
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grans passin a les vies respiratòries. Per això al inici del BLW pot ser que es vegi
al nadó fent arcades. [Cameron, S. L (2012), Manrique, M. V. V. (2014).]
Una altre preocupació del BLW és si cobreix les necessitats nutricionals dels
nadons. La llet materna segueix sent l’aliment principal del lactant fins als 12
mesos. Com he comentat amb anterioritat la llet materna a partir dels sis mesos
continua aportant la meitat de les necessitats nutricionals fins als 12 mesos i un
terç de aquestes fins al segon any de vida. És cert que a partir dels sis mesos hi
ha un augment de necessitats nutricionals que la llet materna no pot aportar, com
el ferro i el zinc. Aquest fet passa de manera gradual i la majoria de lactant tenen
suficients reserves per arribar fins als vuit o nou mesos. Si als sis mesos es
comencen a oferir aliments, als nou mesos la majoria de nadons podran menjar
amb autonomia una gran varietat d’aliments que cobreixin les necessitats
nutricionals. En aquest moment l’alimentació complementària començarà a
convertir-se en la principal font de nutrients. Caldrà tenir en compte que el BLW
no sigui viable en nens/es amb problemes de desenvolupament o necessitats
especials. [Cameron, S. L. (2013), Potts, L. (2014).]
Sembla ser que la prevalença d’obesitat en nens/es que practiquen BLW és
menor. Un interessant estudi de la universitat de Nottingham ens mostra dos
beneficis rellevants del BLW. Ens diu que els nadons alimentats amb aquest
mètode desenvolupen preferències pels aliments més sans i presenten una
menor prevalença d’obesitat. [Townsend, E. et al (2012), Potts, L. (2014)]
2.6. Justificació
L’obesitat infantil és un dels problemes de salut pública més greus del segle XXI.
El problema és mundial i està afectant progressivament a molts països en
desenvolupament. La prevalença ha augmentat a un ritme alarmant. Es calcula
que al 2010 hi havia 42 milions de nen/es amb sobrepès al mon. Els nens/es
obesos i amb sobrepès tendeixen a seguir sent obesos a l’edat adulta i tenen
més probabilitats de patir malalties no transmissibles, com la diabetis o malalties
cardiovasculars a edats més joves. Així doncs, la OMS dona una gran prioritat a
la prevenció de la obesitat infantil. [WHO. (2010).]

28

Baby-led weaning: una mirada cap el
futur del tractament de la obesitat infantil

A Espanya, les dades de obesitat infantil i sobrepès no són gaire bones es
comparen amb altres països europeus. A les següent taula es mostren les dades
del 2014 en obesitat infantil:

Homes

Espanya

Portugal

Italia

Bulgaria

Irlanda

França

24.6

17.7

23.6

16.4

15.3

10.4

7.7

5.8

13.6

5.6

4.1

2.7

amb 20

17

22.9

13.8

19.6

12

4.6

11.8

4.1

9.3

2.9

amb

sobrepès
Homes amb obesitat
Dones
sobrepès
Dones amb obesitat

9.5

Taula 12. Obesitat i sobrepès infantil a Europa. [World Obesity Federation. (2015)]

Gran

Noruega

Finlandia Grècia

Alemania

Suècia

bretanya
Homes

amb

16.4

14.7

18.9

33.2

16.7

14.2

amb

5.4

0.4

4.7

11.2

5.9

2.8

amb 18.2

11.4

15.9

28

14.7

16.5

amb 7.9

2.4

3.2

9.7

2.9

3

sobrepès
Homes
obesitat
Dones
sobrepès
Dones
obesitat

Taula 13. Obesitat i sobrepès infantil a Europa. [World Obesity Federation. (2015)]

Com s’observa, Espanya està molt per sobre de la majoria de països europeus
en sobrepès masculí amb un 24.6, només superat per Grècia. Pel que fa a les
dones amb sobrepès no és gaire bo, ja que està per sobre de la majoria dels
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altres països. Pel que fa a la obesitat, Espanya es troba en el tercer país amb
més obesitat masculina i femenina respecte als altres països.
Així doncs si es fa la mitjana entre homes i dones, ens surt que a Espanya tenim
un sobrepès infantil de 24.6% i una obesitat de 8.6%. Són dades alarmants ja
que un de cada quatre nens/es espanyols té sobrepès i que un de cada tres
pateix sobrepès i obesitat.
Aquestes dades de obesitat de ben segur que tindran una repercussió en la salut
del ciutadans i en el nostre sistema sanitari si no s’actua de una manera eficaç.
La motivació per realitzar aquest treball és veure si actuant des de l’inici de
l’alimentació de les persones, es poden millorar les dades d’obesitat infantil a
espanya. La obesitat és un problema multifactorial, però cal veure com afecta al
desenvolupament d’aquesta malaltia la manera d’introduir els aliments. Per tant,
el BLW pot ser un bon mètode alternatiu que complementi les pautes actuals de
la introducció dels aliments i millorar així el patró d’alimentació infantil.

3.Hipòtesis i objectius
3.1 Hipòtesis
La pauta d’alimentació basada en el model baby-led weaning redueix el risc de
desenvolupar obesitat infantil.
3.2 Objectius
3.2.1 General
- Comparar el risc de desenvolupar obesitat infantil entre els nens/es alimentats
segons les pautes del baby-led weaning o la alimentació tradicional.
3.2.2 Específics
- Estudiar l’associació entre el patró alimentari del pare i l’estat nutricional del
nadó

30

Baby-led weaning: una mirada cap el
futur del tractament de la obesitat infantil

- Comparar el risc de ennuegaments entre els nen/s alimentats segons les pautes
del baby-led weaning o la alimentació tradicional.
- Comprovar si els nens/es alimentats amb les pautes del baby-led weaning
desenvolupen pautes de alimentació més saludables que els alimentats segons
el mètode tradicional.
- Comprovar si els nens/es alimentats segons les pautes del baby-led weaning
mantenen lactàncies maternes més prolongades respecte als alimentats amb el
mètode tradicional.

4. Metodologia
4.1 Disseny de l’estudi
El disseny que s’ha fet servir per aquest TFG és un estudi epidemiològic
prospectiu

experimental

de

dos

grups

no

randomitzat

(estudi

quasi

experimental). En aquest estudi es farà una comparació de dos grups per saber
si el baby-led weaning és un mètode efectiu per combatre el desenvolupament
de l’obesitat infantil. Un grup estarà format per pares que vulguin alimentar als
seus fills segons el mètode Baby-led weaning (grup d’intervenció) i un grup de
comparació format per pares que desitgin alimentar els seus fills segons el
mètode tradicional (grup control).

4.2 Àmbit d’estudi
El estudi es durà a terme a la comarca d’Osona. La mostra s’agafarà a partir de
les consultes de pediatria que es duran a terme als caps que hi ha repartits per
la comarca, CAP Manlleu, CAP Prats de lluçanès, CAP Roda de Ter, CAP Sant
Hipòlit de Voltregà, CAP Sant Quirze de Besora, CAP Santa Euènia de Berga,
CAP Tona, CAP Torelló, CAP el Remei, CAP Osona.
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4.3 Població d’estudi
La població d’estudi seran els recent nascuts amb un seguiment fins als 5 anys.
Acceptant un risc alfa de 0.05 i un risc beta inferior al 0.2 en un contrast bilateral,
calen 55 subjectes en el primer grup i 55 en el segon per detectar com
estadísticament significatiu la diferencia entre dos proporcions, que per el grup 1
s’espera que sigui de 0.033 i el grup 2 de 0.1. S’ha estimat una taxa de pèrdues
de seguiment del 15%
Pel que fa als criteris de inclusió tenim:
1. Pares que estiguin d’acord en participar en el estudi.
2. Escolarització bàsica per part dels pares.
3. Voluntat per part dels pares de portar una lactància materna exclusiva fins
als sis mesos i amb alimentació complementària mínim fins als dos anys.
4. Pares que segueixin un patró de dieta mediterrània (Annex 1)
5. Pares majors d’edat.
6. Normopes del nadó al naixement.
7. Pares i nadons sense cap discapacitat intel·lectual.
8. Nadons sense cap discapacitat física.
9. Pares amb normopes.
10. Nadons sense cap patologia.
Pel que fa als criteris d’exclusió tenim:
1. Pares que rebutgin la participació en l’estudi.
2. Falta d’escolarització bàsica per part dels pares.
3. Per part dels pares no tenir voluntat de portar una lactància materna
exclusiva fins als sis mesos i amb alimentació complementària mínim fins
als dos anys.
4. Pares que no segueixin un patró de dieta mediterrània (Annex 1)
5. Pares menors d’edat.
6. Sobrepès o pes baix al néixer.
7. Discapacitat intel·lectual per part dels pares o el nadó.
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8. Discapacitat física per part del nadó
9. Pares amb sobrepès o obesitat.
10. Qualsevol patologia per part del nadó.

4.6 Variables i instruments d’estudi
Les mesures fisiològiques (edat, talla, pes i obesitat) es registraran a cada visita
control del estudi, tant al grup de intervenció com al grup control. Per obtenir la
màxima eficàcia i objectivitat, el sistema de mesura es realitzarà de la següent
manera:


Data de naixement: Es recollirà en la primera anamnesi que es farà a la
primera visita pediàtrica i s’introduiran les dades del participant en un
excel. Les dades necessàries seran el dia de naixement, el mes i l’any.



Sexe: Es recollirà en l’anamnesi que es farà a l’inici del estudi i
s’introduiran les dades del participant en un excel. Es recollirà si el nadó
es nen o si és nena.



Pes: Els nadons fins als dos anys es pesaran sense roba i sense bolquer.
Pel que fa als nens/es de dos a cinc anys, es pesaran sense sabates i
amb roba interior. Es procurarà sempre fer servir les mateixes bàscules i
al inici de cada sessió es controlarà que estiguin ben calibrades. Per tal
de classificar aquesta dada es faran servir les taules de la OMS fins als
cinc anys (Annex 4). En cada visita control es pesarà als participants i
s’introduiran les dades en un excel.



Talla: Fins als dos anys la talla es mirarà amb un tallímetre i de manera
horitzontal. A partir dels dos anys i fins als cinc la talla es farà de forma
vertical. Per tal de classificar aquesta dada es faran servir les taules de la
OMS fins als cinc anys (Annex 4). En cada visita control es tallarà al
participant i s’introduiran les dades en un excel.



Índex de massa corporal (IMC): A partir del pes i la talla es calcularà l’IMC.
Del naixement fins als cinc anys es determinarà a partir de les taules de
la OMS (Annex 4). En cada visita control es mirarà aquesta variable i
s’introduiran les dades del participant en un excel. A partir del IMC es
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categoritzaran els percentils en les categories de: Desnutrició (<p3), baix
pes (p3-p15), normopes (p15-p85), sobrepès (p85-97), obesitat (>p97).


Ennuegaments: A l’inici de l’estudi es proporcionarà un full de seguiment
a cada família on hauran d’anar apuntant el número de ennuegaments
que s’han patit de una visita control a una altre (Annex7). En cada visita
control es farà un recompte i s’introduiran les dades del participant en un
excel.



Patró d’alimentació saludable nens/es: Per tal de saber si el nen/a s’ajusta
a un patró de dieta mediterrània, a partir dels dos anys es passarà els
qüestionari Kidmed (Annex 2). En cada visita control es passarà el
qüestionari als participants i s’introduiran les dades del participant en un
excel..



Patró d’alimentació saludable pares: Per tal de saber si els pares s’ajusten
a un patró de dieta mediterrània, es passarà els qüestionari Predimed
(Annex 1). En cada visita control es passarà el qüestionari als participants
i s’introduiran les dades del participant en un excel.



Duració de la lactància materna: Es valorarà a partir de la anamnesi inicial
i les que es portaran a terme a cada visita control. En cada visita control
es farà una valoració i s’introduiran les dades del participant en un excel.
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Mesures

Variable

Codis

Unitat de Tipus
mesura

Fisiològiques

Data

de

resposta

de

naixement
Sexe

1 = nen

Dicotòmica

2 = nena
Pes

Kg

Quantitativa

Talla

Cm

Quantitativa

IMC

Kg/m2

Quantitativa

1=<p3

Desnutrició

Qualitativa

2=p3-p15

Baix pes

ordinal

3=p15-p85

Normopes

4=p85-97

Sobrepès

5=>p97

Obesitat

IMC categoritzat

Observacionals

Ennuegaments

Recompte

Quantitativa

casos
Patró

1 = Dieta de baixa

Qualitativa

d’alimentació

qualitat

ordinal

pares

2 = Necessita
millorar
3=Dieta mediterrània
òptima

Patró

1 = Dieta de baixa

Qualitativa

d’alimentació

qualitat

ordinal

nadons

2 = Necessita
millorar
3=Dieta mediterrània
òptima

Duració lactància

Mesos

Quantitativa

materna
Taula 14. Variables i instruments d’estudi. Taula d’elaboració pròpia.
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5. Desenvolupament del projecte
5.1 Diagrama de flux
Presentació del projecte al equip de pediatría dels
caps.

Presentació del projecte a les families en primera
visita pedíatrica i recull de dades de les quals
vulguin participar.
Selecció de families participanrts.

Grup de participants de l’alimentació amb BLW.

Grup de participants de l’alimentació convencional.

Inici de l’estudi i seguiment.

Inici de l’estudi i seguiment.

Visita control dels 15 dies

Visita control dels 15 dies

Visita control del primer mes

Visita control del primer mes

Visita control del segon mes + formació BLW

Visita control del segon mes + formació
alimentació

Visita control del quart mes + formació BLW

Visita control del quart mes + formació alimentació

Visita control del sisè mes + formació BLW

Visita control del sisè mes + formació alimentació

Visites control dels nou mesos als cinc anys

Visites control dels nou mesos als cinc anys

Fi de seguiment.

Fi de seguiment.

Registre de mesures fisiològiques
Registre mesures observacionals

Anàlisi de variància per mesures repetides

Grup de discusió

Anàlisi

Resultats
Fi de l’estudi
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5.2 Metodologia
Primerament es plantejarà el estudi a l’equip de pediatria i ginecologia dels caps
seleccionats. Desprès de la comprensió de la finalitat de l’estudi i l’acceptació de
dur-lo a terme per part de l’equip pediàtric i ginecològic, s’explicarà a les famílies,
abans del naixement del nadó, l’estudi que es vol dur a terme, i se’l convidarà a
participar-hi. Les famílies que mostrin interès per participar a l’estudi se’l recollirà
les dades i es farà una tria de participants tenint en conte els criteris d’exclusió i
inclusió.
A la primera visita de control pediàtrica es plantejarà a les famílies, que segons
els criteris d’exclusió i inclusió poden formar part de l’estudi, si volen participar i
quin mètode prefereixen per alimentar als seus fills. En el cas que vulguin seguir
el Baby-led weaning, a partir del segon mes es farà una formació bàsica de com
dur-lo a terme. En el cas que escullin el mètode tradicional també es farà una
formació, tal i com es planteja actualment des de la Generalitat de Catalunya
[Generalitat de Catalunya. (2012).]. Per altra banda, ambdós grups rebran una
formació de la maniobra de Heimlich útil en cas de ennuegaments amb nadons
(Annex 3).
Les visites control de l’estudi es faran coincidir amb les visites de control
pediàtrica pautades pel departament de salut, des de els 15 dies fins als 5 anys.
La freqüència d’aquestes són les següents:
Nº de visita

Edat

Professional que visita

Visita 1

15 dies

Infermera + Pediatra +
Nutricionista

Visita 2

1 mes

Infermera +
Nutricionista

Visita 3

2 mesos

Infermera + Pediatra +
Nutricionista

Visita 4

4 mesos

Infermera + Pediatra +
Nutricionista
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Visita 5

6 mesos

Infermera + Pediatra +
Nutricionista

Visita 6

9 mesos

Infermera +
Nutricionista

Visita 7

12 mesos

Infermera + Pediatra +
Nutricionista

Visita 8

18 mesos

Infermera + Pediatra +
Nutricionista

Visita 9

2 anys

Infermera + Pediatra +
Nutricionista

Visita 10

3 anys

Infermera +
Nutricionista

Visita 11

4 anys

Infermer + Pediatra +
Nutricionista

Visita 12

5 anys

Infermer + Nutricionista

Taula 15.Cronograma de visites. Taula d’elaboració pròpia.

A cada visita s’enregistraran les variables i s’introduiran en un excel que es
facilitarà a l’equip pediàtric. A partir d’aquestes dades es farà un registre de
mesures fisiològiques dels participants (Data de naixement, sexe, pes, talla, IMC
i categorització del IMC) dels nadons i un registre de mesures observacionals
(ennuegaments, patró d’alimentació, duració de la lactància materna, patró
d’alimentació dels pares).
Quan finalitzi el seguiment dels participants, amb les dades obtingudes es farà
un anàlisi de variància per mesures repetides. Posteriorment es farà un grup de
discussió i s’analitzaran les dades recollides en l’estudi. Finalment s’obtindran
uns resultats de l’estudi.
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6. Anàlisi de les dades
6.1 Anàlisi descriptiu
Es realitzarà un anàlisi descriptiu per totes les dades recollides en el quadern de
recollida de dades. Per a les variables quantitatives contínues (Pes, talla, IMC,
ennuegaments, duració lactància materna) es presentaran els descriptius de
tendència central i dispersió: mitjana, desviació estàndard, mitjana, percentils
25% i 75% i valors mínim i màxim.
Per a les variables categòriques (Sexe, IMC categoritzat, patró alimentació dels
pares, patró alimentació dels nens/es.) es presentaran les freqüències i els
percentatges.

6.2 Anàlisi bivariant
Quan sigui d'interès per respondre els objectius de l'estudi, s'avaluarà la relació
entre variables:


Per dues variables categòriques es presentaran taules de contingència
amb la freqüència en cada categoria i el percentatge per columnes. Per
avaluar la possible associació es realitzaran proves de Chi quadrat o test
exacte de Fisher i es presentarà el p-valor resultant.



Per avaluar les diferències entre el grup control i el grup experimental per
les variables (Satisfacció de la monitorització amb l’aplicació i sensació de
monitorització sense l’aplicació) es durà a terme un model de regressió
logístic.

Els anàlisis es realitzaran en base a les dades disponibles, sense emprar
tècniques de substitució de valors absents, i descrivint el nombre de dades que
falten en cada anàlisi. En totes les proves estadístiques realitzades s'utilitzarà un
nivell de significació del 5% (α = 0,05). Totes les anàlisis es realitzaran amb el
paquet estadístic IBM SPSS v. 21.
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7. Aspectes ètics
Per assegurar la protecció dels drets humans, tots els participants seran
informats abans d’iniciar l’estudi, per escrit i verbalment en el moment que hi hagi
una acceptació per part de la família a participar en l’estudi, s’entregarà un full
de consentiment informat i un full de informació al pacient per tal de que ambdós
siguin llegits i signats( Annex 5 i 6) com marca el Real Decret 561/1993 de 16
d’abril. La seva negativa a participar no afectarà en absolut en cap aspecte ni en
el seu estat ni en la relació amb els professionals sanitaris.
La informació que s’obtingui en l’estudi serà entrada en una base de dades
específica, creada amb el programa SPSS, per tal que quedi codificada i així no
es pugui relacionar amb cap participant. L’investigador serà l’única persona que
podrà accedir a la base de dades. Les dades obtingudes seran utilitzades a nivell
general i mai amb caràcter individualitzat i un cop finalitzat l’estudi seran
destruïdes.
El procediment de l’estudi no implica cap dany previsible pels participants,
únicament es requereix de la seva participació en la intervenció i la seva
disposició per la presa de mesures fisiològiques i observacionals. Al ser un estudi
basat amb el treball en grup s’esmentarà la necessitat de respectar la
confidencialitat i l’anonimat de la resta de participants.

Es seguiran els principis de la declaració de Hèlsinki i successives revisions i
les normes de Bona pràctica Clínica. El projecte serà valorat pel comitè ètic
d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Institut d’Investigació en l’Atenció Primària
Jordi Gol (IDIAP).
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8. Cronograma
2017
2018
2019
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.
Reclutament
Formació
Inici estudi i seguiment
Seguiment
Anàlisi de variància
Grup de discusió
Anàlisi
Resultat

2020
2021
2022
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.
Reclutament
Formació
Inici estudi i seguiment
Seguiment
Anàlisi de variància
Grup de discusió
Anàlisi
Resultat
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9. Pressupost de l’estudi

Recursos humans

Recurs/material
Investigadors
Contratació personal especialitzat
en interpretació
Dietes i transport
Bàscula
Bàscula horitzontal
Tallimetre vertical
Tallimetre horitzontal
Ordinadors portatils

Manterial inventariable

Projector
Pen drive
Sofware

Material fungible

Sofware
Impresora
Folis
Bolis
Grapes
Llibreta

Model

Quantitat
3

Seca 700
MBP 12K5BM
Seca 213
Seca 416
Asus X540LA-XX002T Intel
i3-4005U/4GB/500GB/15.6"
Benq MS506 3200 Lúmens
Sandisk Cruzer Ultra 128GB
Microsoft Office Hogar y
Empresas 2016
Ssps
Samsung SL-M2625D
Paquet 500 Din A4 80G
Bic Cristal Original 10u
Petrus 55723 1000u
Moleskine 14113

Temps (mesos) Preu/mes Preu unitari Preu total
66 1.200,00 € 79.200,00 € 237.600,00 €

2

8

3
2
2
2
2

55

1.400,00 € 11.200,00 € 22.400,00 €
100,00 €

5.500,00 € 16.500,00 €
404,00 €
808,00 €
112,00 €
224,00 €
166,00 €
332,00 €
242,00 €
484,00 €

3

369,00 €

1.107,00 €

1
3

299,00 €
31,00 €

299,00 €
93,00 €

1

229,00 €

229,00 €

1
1
4
2
1
3

266,00 €
73,00 €
3,00 €
4,00 €
2,00 €
2,81 €

266,00 €
73,00 €
12,00 €
8,00 €
2,00 €
8,43 €
280.445,43 €

Pressupost total
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10. Limitacions de l’estudi
Les limitacions de l’estudi són la possibilitat de l’existència de pèrdues de
participants en l’estudi o la falta de continuïtat en l’assistència a les sessions de
formació o visites control, ja que pot afectar en el desenvolupament de l’estudi
donant lloc a un buit de dades a l’hora d’avaluar i consegüentment en l’obtenció
de resultat. Per altra banda també existeix la possibilitat que apareguin
patologies en el nadó que al inici del estudi es desconeixien, i per tant
representaria una pèrdua de mostra. També pot existir una limitació pel que fa al
marge de rigorositat que tindran els pares alhora de recollir dades, com el full de
registre de ennuegaments. Per últim cal tenir en compte que els pares poden
canviar la lactància materna per lactància artificial o canviar els seus hàbits
nutricionals cap a una alimentació que no es correspongui amb la exposada amb
els criteris de inclusió i exclusió, així doncs, l’estudi també podria patir una pèrdua
de mostra.

11. Utilitat pràctica dels resultats
El mètode BLW pot cobrir les necessitats nutricionals que tenen els nadons per
tenir un desenvolupament adequat. Per altra banda, també és un mètode segur
i eficaç alhora d’introduir aliments, ja que el nadó mitjançant el joc i la curiositat
aprèn a alimentar-se per si mateix. Aquest mètode podria aportar un nou
enfocament alhora de introduir els aliments en nens/es, i d’aquesta manera fer
disminuir les taxes d’obesitat infantil actuals.
Seria una estratègia nova i més efectiva del que s’està fent actualment, ja que
altres iniciatives que hi ha hagut per lluitar contra la obesitat no han obtingut
resultats importants. Actualment a Catalunya i Espanya hi ha una tendència
creixent de la obesitat infantil i cal actuar.
Cal destacar que tot i que sembli un estudi de elevat cost, corroborar que el BLW
redueix el risc de patir obesitat infantil donaria una eina amb un baix cost de
implementació dins de la sanitat pública, i pot reduir costos futurs derivats de les
conseqüències de la obesitat. Així com també si assegura un patró alimentari
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més correcte entre el col·lectiu infantil, es pot veure un increment de salut quan
arribin a edat adulta.
Pel que fa a la lactància materna, si es demostra que els nens/es alimentats amb
el mètode BLW tenen lactàncies més prolongades, tindrà un impacte molt positiu
sobre els infants tal i com com es parla al marc teòric.
Per altra banda si el BLW demostra tenir una repercussió positiva en el patró
alimentari dels pares, pot ser de gran ajuda per rebaixar les taxes d’obesitat en
adults actuals a un baix cost de implementació.
També cal destacar, que si s’observen menys ennuegaments amb el mètode del
BLW envers al mètode tradicional, s’aportarà seguretat alhora de introduir els
aliments en els nadons.
Així doncs, els resultats d’aquest estudi serviran per poder canviar pautes,
protocols o recomanacions a nivell tant autonòmic com estatal si es corrobora tot
el que s’esmenta amb anterioritat.
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12. Glossari
Les definicions del següent glossari han estat extretes del diccionari de la llengua
català a de l’Institut d’Estudis Catalans i de Medline.


Proteïnes: Polímer d’alt pes molecular format per la unió d’un tipus
d’aminoàcids mitjançant enllaços peptídics.



Aminoàcid: Substància orgànica que té almenys un grup funcional carboxil
i un grup funcional amina



Aminoàcid essencial: Aminoàcid que no és sintetitzat per l’organisme
humà i que ha de formar part de l’alimentació.



Lípid: Substància orgànica que es caracteritza perquè és insoluble, o molt
poc soluble, en aigua, i és soluble en dissolvents orgànics no polars.



Triglicèrid: Lípid simple format per l’esterificació del glicerol amb tres
molècules d’àcids grassos.



Èster: Compost format per la substitució de l’hidrogen àcid d’un àcid
orgànic o inorgànic per un radical alcohòlic.



Colesterol: Principal esterol dels animals superiors, component de les
membranes cel·lulars i precursor de les hormones esteroides i dels àcids
biliars, que se sintetitza al fetge i a altres teixits.



Fosfolípid: Lípid complex que conté àcid fosfòric i és constituent de les
membranes cel·lulars.



Hidrat de carboni: Substància orgànica que és un polihidroxialdehid o una
polihidroxicetona, un derivat d’aquests compostos o un dels seus
polímers.



Fibra: Part dels aliments vegetals que resisteix l’acció dels enzims
digestius.



Mineral: Material sòlid, homogeni, de composició química definida, o
variable entre dos límits perfectament determinats, generalment inorgànic,
format per un procés natural i amb una estructura cristal·lina ben definida.



Vitamina: substància orgànica necessària en petites quantitats per al
manteniment de les funcions metabòliques dels organismes.



Liposoluble: Soluble en greixos i olis.
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Hidrosoluble: Soluble en aigua.



Caloria: unitat d’energia equivalent a 4,184 joules, definida anteriorment
com la quantitat de calor requerida per a elevar la temperatura d’un gram
d’aigua de 14,5 °C a 15,5 °C



Anticòs: Proteïna sèrica sintetitzada per les cèl·lules plasmàtiques en
resposta a l’estimulació exercida per un antigen, amb el qual interacciona
de forma específica.



Hormona: Substància química produïda per cèl·lules endocrines, que té
un efecte específic regulador del metabolisme o de l’activitat d’uns teixits
determinats. Hormona de creixement.



Antioxidant: Compost que, afegit a una substància autooxidable, en
retarda o n’inhibeix l’autooxidació.



Enzim: Biocatalitzador de natura proteica.



Enterocolitis necròtica: Mort del teixit intestinal que succeeix amb major
freqüència a nadons prematurs o afectats per alguna altre patologia



Substància gris: Tipologia de teixit neuronal que es pot trobar al cervell i
en la medul·la espinal. És un dels principals components del sistema
nerviós central i està compost majoritàriament per cossos neuronals i
dendrites.



Mielinització: Formació o adquisició de mielina.



Normopes: Pes que es troba dins del rang adequat del IMC (18.5-25)



IMC: El Índex de massa corporal o IMC és una relació entre pes i altura
que ens permet fer una classificació de les persones segons les seves
característiques.
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14. Annexes
14.1 Test Predimed
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14.2 Qüestionari KIDMED
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14.3 Maniobra de Heimlich
Per a nens/es majors de un any, es seguirà el següent diagrama de flux en cas
de obstrucció total de les vies aèries:
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Procediment que cal seguir:


Si la víctima respira, animar-la a seguir tossint, però no fer res més.



Si la víctima mostra senyals de debilitar-se o deixa de respirar o de tossir:

1. Retirar cossos estranys o dents postisses de la boca.
2. Posar-nos drets al seu costat i una mica per darrere.
3. Subjectar-li el tòrax amb una mà i inclinar la víctima cap endavant de
forma que quan el cos estrany que provoca l’obstrucció es mobilitzi, surti
per la boca en lloc de seguir baixant per la via aèria.
4. Donar-li fins a 5 cops forts entre les escàpules amb la part de la mà que
l’uneix al canell.
Si aquesta maniobra no resol l’obstrucció farem compressions abdominals
(maniobra de Heimlich). L’objectiu és aconseguir que el diafragma es contragui
violentament i d’aquesta manera comprimeixi els pulmons perquè expulsin cap
amunt el cos estrany. En accidents de trànsit és una actuació que només farem
en casos excepcionals:
1. Ens posem drets al costat de la víctima, una mica per darrere.
2. Col·loquem els nostres braços al voltant de la part superior del seu
abdomen.
3. Inclinem la víctima cap endavant.
4. Tanquem el puny i el col·loquem entre el melic i l’extrem inferior del seu
estern (zona epigàstrica), el subjectem amb l’altra mà.
5. Fem força bruscament cap dins i cap dalt: l’objecte obstructiu ha de sortir.
Si malgrat això l’obstrucció no se soluciona, comprovarem la boca de l’accidentat
buscant un cos estrany que pugui ser extret amb el dit, i seguirem alternant 5
cops a l’esquena amb 5 compressions abdominals.
Si la víctima perd el coneixement, iniciarem les compressions toràciques per
alliberar l’obstrucció. Després de 30 compressions, comprovarem l’interior de la
boca i començarem amb la respiració boca a boca.
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En cas d’obstrucció per cossos estranys en nens/es inconscients es provarà 5
cops la ventilació de rescat i, si no hi ha resposta, es començaran les
compressions toràciques.
La maniobra de Heimlich no és recomanable en nens/es menors d’un any,
perquè podria causar-los lesions internes. En aquests casos, sostindrem el nadó
sobre l’avantbraç, inclinat cap per avall i, subjectant-li la barra amb una mà, li
donarem 5 cops enèrgics a l’espatlla amb el palmell, entre els omòplats. Ho
repetirem fins que expulsi el cos estrany. Si no ho aconseguim, col·locarem el
nadó en posició supina, amb el cap més baix que el tòrax; realitzarem 5
compressions al nivell de l’estern amb dos dits. [Generalitat de Catalunya.
(2011)]

56

Baby-led weaning: una mirada cap el
futur del tractament de la obesitat infantil

14.4 Taules OMS

13.5 Full d’informació al pacient
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13.6 Full de consentiment informat del pacient
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14.5 Full d’informació al pacient
FULL D’INFORMACIÓ AL PACIENT
Títol de l’estudi: Baby-led weaning: una mirada cap el futur del tractament de la
obesitat infantil
Ens dirigim a vostè i el seu fill per convidar-los a participar, de manera
completament voluntària, en un estudi que es realitzarà.
La nostra intenció és que rebi la informació correcta i suficient perquè pugui
avaluar i jutjar si vol o no participar-hi. Per això llegeixi aquest full informatiu amb
atenció i nosaltres li aclarirem els dubtes que li puguin sorgir.
És important que sàpiga que en aquest estudi no se’l sotmetrà a vostè ni al seu
fill a cap tractament farmacològic.
No obstant, la legislació espanyola i els principis ètics de confidencialitat
exigeixen que vostè conegui els detalls de l’estudi i doni el seu consentiment a
participar-hi.
També desitgem comunicar-li que aquest treball sorgeix com una iniciativa de
Uvic es portarà a terme amb compensació econòmica.
A continuació l’informarem sobre la raó de ser de l’estudi i dels aspectes més
importants.
Per què és necessari aquest estudi?
En els darrers anys s’han produït avenços molt importants en el tractament de la
obesitat. Malgrat això existeixen dubtes importants sobre l’origen, tractament i
significat de la obesitat.
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Quines característiques han de reunir els pacients per participar en el
estudi?
Tenint en compte la informació que anteriorment els hem aportat, els pacients
que participaran han de complir, com vostè i el seu fill, els criteris de inclusió i
exclusió de l’estudi
S’estima que participaran nou caps de la comarca de Osona aconseguint reunir
les dades d’uns 110 pacients com vostè.
Quins són els objectius de l’estudi i quines proves diagnòstiques i
tractament es practicaran?
L’objectiu d’aquest treball és comparar el risc de desenvolupar obesitat infantil
entre els nens/es alimentats segons les pautes del baby-led weaning o la
alimentació tradicional.
Per participar en l’estudi, no se’l sotmetrà a cap prova diagnòstica especial, ni a
cap tractament que no estigui recomanat por les autoritats mèdiques i sanitàries.
Totes les visites de control que es duran a terme en aquest estudi es faran
coincidir amb la visita pediàtrica de control tal i com marca el Departament de
Salut. Per altra banda es faran tres sessions de formació nutricional infantil,
necessària per dur a terme aquest estudi.
Quins són els beneficis i riscs per participar en l’estudi?
Aquest estudi no comporta cap risc ni benefici en especial per a vostè ja que es
limita a recollir les dades de la seva malaltia i la seva evolució. Malgrat això amb
la seva participació contribuirà a un millor coneixement de la seva malaltia
estudiada, que podrà proporcionar futurs beneficis a les persones que la pateixin.
Què passa si decideixo abandonar l’estudi?
Si decideix participar en aquest estudi ha de saber que ho fa voluntàriament i
que podrà, així mateix, abandonar-lo en qualsevol moment. Por suposat, encara
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que vostè abandoni l’estudi, seguirà rebent la mateixa atenció sanitària per part
del seu metge.
Com s’assegurarà la confidencialitat de les seves dades?
Per a la realització de l’estudi hem de conèixer algunes de les seves dades
mèdiques relacionades amb vostè i la seva família. Aquestes es registraran en
un quadern amb un codi numèric i la correspondència amb la identitat del pacient
únicament la coneixeran el seu pediatre i investigadors. La recollida i anàlisis
posterior de totes aquestes dades es realitzarà garantint estrictament la seva
confidencialitat d’acord amb l’establert en la “Llei Orgànica 15/1999 de Protecció
de Dades de Caràcter Personal”. Només aquelles dades de la història clínica
que estiguin relacionades amb l’estudi seran objecte de registre. Podran tenir
accés a les dades de l’estudi, codificades per mantenir l’anonimat, els
coordinadors nacionals de l’estudi o un representant de les Autoritats Sanitàries
degudament identificat.
Amb qui he de contactar davant qualsevol dubte o problema que sorgeixi?
En cas de necessitar informació o comunicar qualsevol esdeveniment que
succeeixi durant la realització de l’estudi, podrà posar-se en contacte amb el
Nutricionista......................................................., a través del Tf............................
Signatura del pacient
Signatura de l’investigador
Nom:
Nom:
Data:
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14.6 Full de consentiment informat del pacient
FULL DE CONSENTIMENT INFORMAT DEL PACIENT
Títol de l’estudi: Baby-led weaning: una mirada cap el futur del tractament de la
obesitat infantil
Jo,__________________________________________________________
(nom i cognoms)
He llegit el full d’informació que se m’ha lliurat, i
He pogut fer preguntes sobre l’estudi.
He rebut suficient informació sobre l’estudi.
He parlat amb el Nutricionista: _____________________________
(nom del investigador)
Entenc que la meva participació és voluntària.
Entenc que puc retirar-me de l’assaig:
Quan vulgui
Sense haver de donar explicacions.
Sense que això repercuteixi en les meves cures mèdiques.
De conformitat amb el que estableix la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (article 3, punt 6 del Reial Decret
223/2004), declaro haver estat informat:
De l’existència d’un fitxer o tractaments de dades de caràcter personal, de la
finalitat de la seva recollida i dels destinataris de la informació, de la identitat i
adreça del responsable del fitxer de dades. De la disponibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-me per escrit al titular del fitxer
de dades.
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I

consisteixo

que

les

dades

clíniques

referents

al

meu

fill

siguin

emmagatzemades en un fitxer automatitzat, la informació del qual podrà ésser
utilitzada exclusivament per finalitats científiques.
Dono lliurement la meva conformitat per participaren l’assaig.
Si el pacient és menor d’edat o incapaç de donar consentiment
........................................................................................................., de................
anys

d’edat,

amb

DNI

núm..........................................,

en

qualitat

de..................................del pacient, i atesa la impossibilitat per mi reconeguda
que el pacient doni el seu consentiment, autoritzo lliurement i voluntària
l’esmentada actuació.

Data: ________________Signatura del participant:_______________________
(A omplir per el participant)
Data:________________Signatura de l’investigador:_____________________
(A omplir per l’investigador)
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14.7 Full registre ennuegaments
Data

Aliment

Maniobra de
heimlich?
Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Observacions
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15. Agraïments
Per finalitzar aquest TFG m’agradaria agrair a totes aquelles persones que han
fet possible que aquest treball tirés endavant, en especial al meu tutor Raimon
Milà, que m’ha guiat en aquest llarg camí, i a família i amics que han estat
presents en tot moment.

16. Nota final del autor
Aquest treball ha sigut una gran experiència tant a nivell personal com acadèmic.
M’he pogut desenvolupar en un àmbit molt interesant i poc tractat com és la
nutrició infantil.
El inicis del treball van ser una mica durs, tot i que pensava que trobar informació
rigorosa sobre el BLW no seria feina fàcil, m’ha sorprès la quantitat d’estudis i
material referent a aquest mètode que existeix.
M’ha semblat un treball idoni per culminar els anys del grau cursat, ja que
complementa tot el que hem treballat, i he pogut posar en pràctica coneixements
que hem vist en varies assignatures d’una manera autònoma, tot i el necessari
seguiment del meu tutor.
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