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Teniu en les mans la Guia d’Educació Diabetològica, una eina d’ajuda per als
professionals sanitaris, per al personal mèdic i, sobretot, per al personal
d’infermeria. L’objectiu d’aquesta guia és aconseguir un major control dels
pacients diabètics mitjançant el coneixement de la malaltia, la promoció d’hàbits
de vida saludables i el foment de mesures d’autocontrol.

La Diabetis és una de les malalties cròniques que s’ha d’abordar, principalment,
des d’Atenció Primària (AP). Per tant, des dels equips d’AP s’ha de fer un esforç
en el diagnòstic, en el tractament i en el control d’aquests pacients. Encara que
és necessària la implicació del pacient en el compromís d’adaptar els estils de
vida que permeten un control òptim de la malaltia.

La Guia d’Educació Diabetològica aporta continguts pedagògics per motivar els
pacients diabètics en la participació activa de l’autocura i del control de la
malaltia.

En un breu termini, aquesta guia s’ha de complementar amb la Guia d’Actuació
Clínica de la Diabetis Mellitus, amb la qual cosa estaran a disposició dels
professionals d’AP els protocols actualitzats i útils per al maneig de la Diabetis en
tota la seva complexitat.

La Guia d’Educació Diabetològica ha estat elaborada per pro f e s s i o n a l s
d’infermeria, amb la participació de personal mèdic i d’infermeria d’AP, d’Atenció
Especialitzada, de professionals del Gabinet Tècnic i de l’Equip Directiu de la
Gerència d’Atenció Primària (GAP). Vull, idò, expressar el meu agraïment a totes
les persones que han participat en l’elaboració de l’esmentada guia, així com
també a l’Equip Directiu de l’anterior etapa de la GAP que va impulsar el seu
desenvolupament.

Nicolás Pérez Astorga
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Introducció

L’objectiu principal de cada intervenció en l’educació per a la salut és afavorir
l’adquisició de coneixements, habilitats i actituds amb la finalitat de produir un
canvi cap a comportaments saludables.

Les darreres tendències educatives entenen l’educació terapèutica com una
disciplina científica i plantegen un canvi en el concepte clàssic usat pels sanitaris.
Per una part, es considera el pacient com un subjecte actiu respecte a la seva
salut i, s’ha d’intentar, també, que se’n faci responsable. D’altra banda, el
professional sanitari ha d’assumir la importància que té el procés d’aprenentatge
en qualsevol intervenció educativa per promocionar estils de vida més
saludables, reduir conductes de risc per a la salut i acceptar la malaltia. 

Tant l’OMS com la majoria d’estudis d’investigació sobre la diabetis, per exemple
DCCT, United Kindogdom Prospective Diabetes Study defensen proporcionar
eines que impliquin els pacients en el tractament i maneig de la seva malaltia.
Cap dels objectius que es proposen per un bon control no es pot complir si no
es desenvolupen programes efectius d’educació en tots els nivells assistencials.
L’educació per a la salut millora el control metabòlic i és la mesura terapèutica de
major impacte en la reducció de la incidència del coma diabètic, d’amputacions
i de dies/any d’hospitalització. Implicar-se en la pròpia salut també és un dret i
els professionals han d’ajudar a capacitar el pacient a prendre decisions amb una
participació activa en l’autocura. Tot això es tradueix en un rendiment indiscutible,
tant des del punt de vista econòmic com en la millora de la qualitat de vida. Això
fa que l’educació al pacient diabètic s’accepti avui en dia com un dels pilars
bàsics del tractament de la diabetis.

Els programes educatius s’han d’elaborar d’acord amb les característiques
socioculturals de la població a la qual van destinats i han de tenir en compte els
recursos existents. És igualment important establir no solament el seguiment del
pacient sinó els continguts educatius que necessita, i que l’equip de salut adopti
un enfocament comú, ja que això suposa un major repte per a la qualitat
assistencial.

L’educació ha d’estar estructurada, ser participativa i avaluable. Ha de perseguir
objectius individualitzats, precisos i clarament definits. S’ha d’exigir com a requisit
indispensable la formació adequada dels professionals, sobretot en el camp de
la comunicació (aspectes psicoeducatius), i evitar intervencions exclusivament
biomèdiques en l’atenció als pacients.

Els apartats que fan referència al diagnòstic, al tractament, al control i a les
complicacions són congruents amb la versió vigent de la “Guia per al Tractament
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de la Diabetis Tipus 2” en Atenció Primària. Així mateix s’adapta al protocol per
realitzar activitats d’educació a grups publicats per la Gerència d’Atenció Primària
(GAP).

La GAP recomana a tots el professionals que utilitzin aquesta guia en les tasques
d’educació de les persones diagnosticades de diabetis i subratlla la importància
de registrar adequadament les dades necessàries per avaluar les activitats
realitzades i millorar, en el futur, l’atenció d’aquestes persones en l’àmbit
d’Atenció Primària.
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1. Objectius generals

Aquesta guia, a més de ser un complement del Protocol de Diabetis, és un
instrument més en l’atenció global del pacient diabètic per orientar els
professionals de la salut en la unificació de criteris i per a la realització d’educació
per a la salut. Ambdós objectius obeeixen a una mateixa meta: ajudar el pacient
des de la perspectiva de l’atenció integral. Els objectius que ens plantejam amb
l’educació diabetològica són:

1. Augmentar la qualitat de vida dels pacients diabètics millorant-ne la seva
percepció de la salut.

2.Afavorir l’adquisició de coneixements, habilitats i actituds saludables.

3. Potenciar l’autonomia del pacient i la implicació de la família.

4.Optimitzar el control metabòlic.

5. Evitar o pal·liar, fins on sigui possible, les complicacions de la diabetis:

Complicacions agudes:

– Descompensacions greus: hiperglucèmia i hipoglucèmia.
– Descompensacions hiperosmolars i cetoacidosi.

Complicacions cròniques:
– M i c roangiopatia: retinopatia, nefropatia i neuropatia (peu

diabètic, impotència, neuropatia sensitiva)
– M a c roangiopatia: arteriosclerosi, isquèmia cerebral i

coronària.

6. Disminuir els ingressos hospitalaris a causa de les complicacions de la
diabetis.

7.Optimitzar la despesa sanitària.

1

9



2. Població diana

L’educació diabetològica s’ha de donar a tots els pacients diagnosticats de diabetis 
tipus 1 i tipus 2, el seguiment dels quals es fa en els centres de salut.

S’han de beneficiar també de l’educació diabetològica els pacients amb glucèmia basal
alterada i/o aquelles persones amb factors de risc per a la diabetis.

2
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3. Educació individualitzada

3.1 Objectius bàsics d’aprenentatge de
l’educació diabetològica

Els objectius d’aprenentatge bàsics que el pacient ha d’atènyer, en la mesura de
les seves possibilitats, s’han d’adaptar segons el tipus de diabetis, el seu
tractament i les característiques personals (aspectes psicològics, capacitat
d’aprenentatge, coneixements previs de la malaltia, situació sociofamiliar, hàbits,
interessos personals, etc.), tenint en compte sempre el nivell d’autocura i l’actitud
personal en cada moment. És important pactar els objectius amb el
pacient/família per aconseguir que es duguin a terme.

Per tant, amb cada tema que es tracti, ens hem de plantejar i hem de registrar
els objectius d’aprenentatge, de manera que es dosifiquin, simplifiquin o ampliïn
en cada cas. Si hem valorat i registrat les coses que el pacient no coneix o no fa
respecte a cada tema, ens serà fàcil prioritzar i detallar els aspectes que s’han de
modificar i, d’aquesta manera, també podran ser avaluats.

3.1
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3.1

14

1. Entendre què és la diabetis La glucosa com a font energètica
Relació pàncrees – insulina
Relació insulina – glucosa
Factors desencadenants
Simptomatologia
Bases terapèutiques (dieta, exercici, medicació)

2. Dur a terme un pla d’alimentació
adequat

3. Realitzar una activitat física
adaptada

Avantatges i inconvenients
Recomanacions i normes de seguretat

4. Assumir un pla terapèutic de
medicació oral (si és necessari)

5. Assumir un pla de tractament amb
insulina (si és necessari)

6. Reconèixer, prevenir i controlar la
hiperglucèmia 

Hipoglucemiants orals:
- Mecanismes d’acció
- Indicacions
- Contraindicacions i precaucions
- Efectes adversos 
- Pauta d’administració
- Interaccions

Tipus d’insulines 
Consideracions prèvies a la insulinització
Tècnica d’autoinjecció
Conservació
Recomanacions en el tractament insulínic

Factors desencadenants
Simptomatologia 
Actuacions preventives. Pautes que s’han de seguir

El pacient ha de ser
capaç de:

Continguts educatius 
(apartat 5 pàg. 31-83):

Composició i funció dels aliments: hidrats de carboni, greixos i
proteïnes.
Dieta equilibrada i peculiaritats de la dieta del diabètic
Repartiment de menjades i distribució d’aliments
Trucs i alternatives
Situacions especials: celebracions socials, malalties
intercurrents, viatges.

7. Reconèixer, prevenir i controlar la
hipoglucèmia (si és necessari)

Factors desencadenants
Simptomatologia 
Actuacions preventives. Pautes que s’han de seguir

8. Realitzar i interpretar l’autoanàlisi (si
és necessari)

9. Conèixer i prevenir les
complicacions a llarg termini

Evolució de la malaltia i factors de risc associats
Manifestacions clíniques
Prevenció i recomanacions

10. Realitzar cures bàsiques dels peus

11. Realitzar cures de salut
bucodental

12. Adaptar-se a situacions especials

Factors que predisposen les lesions
Signes i símptomes
Recomanacions

Actuació

Àmbit laboral, vacances, vacunacions, planificació familiar,
qüestions legals 

Criteris de control
Tècniques de mesurament (glucèmia, glucosúria, cetosúria)
Autoanàlisi, registre i interpretació



3.2 Mètode de l’educació individualitzada
Els objectius bàsics per a l’educació diabetològica s’han d’estructurar en tres
nivells d’aprenentatge:

• Coneixements (aprenentatge intel·lectual): tenen la finalitat d’ajudar a adquirir
o millorar la informació que ha de conèixer, que ha de “recordar” el pacient. 

• Actituds: s’han de traduir en “canvis d’actitud”, cal despertar l’interès del
pacient per a l’obtenció d’aquesta informació i ajudar-lo a decidir en les
situacions que, dia a dia, li presenti la seva malaltia.

• Habilitats: són els objectius que ajuden a adquirir determinades habilitats
pràctiques, que la persona ha d’assajar i adoptar per realitzar les accions
adequades en cada situació. 

Aquests objectius s’individualitzen tenint en compte que els missatges educatius
han de ser breus (frases curtes), apropiats (sense utilitzar termes tècnics) i
pertinents (en funció de la necessitat i de l’interès del pacient) i han de respondre
al ritme de recepció de cadascú, amb llenguatge senzill i comprensible (és molt
útil l’ús de les metàfores i símbols, sobretot si són propers al seu entorn), s’ha
d’utilitzar un vocabulari neutre amb termes amb contingut emocional baix, una
dicció clara i una entonació adequada.

L’educació s’ha de desenvolupar en la consulta o en el domicili del pacient si és
necessari, s’ha d’utilitzar un sistema bidireccional de comunicació. Les
entrevistes han de ser participatives i estructurades de la millor manera possible,
cal tenir present que el professional ha d’escoltar de manera activa i reflexiva en
cada moment.

L’entrevista estructurada o semiestructurada ha de ser l’instrument adequat per
a cada consulta individualitzada. És important reforçar la informació verbal amb
material educatiu i amb documentació; deixar implícita en cada visita l’objectiu,
avaluar l’aprenentatge i marcar noves metes o reforçar les anteriors.

Procés de comunicació de l’entrevista
Hi ha alguns mètodes d’exposició que resulten útils en el procés de comunicació
de l’entrevista:

• Enunciació 
Cal enunciar els continguts que hem de tractar, per exemple: “tractarem
d’explicar en què consisteix tenir una baixada de sucre”.

3.2
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• Exemplificació
Cal explicar el contingut d’un missatge i utilitzar un exemple de comprensió fàcil.
S’ha de vincular un concepte amb un model exterior conegut pel pacient:
“comparar la insulina amb una clau, les artèries amb canonades, el metabolisme
amb una caldera, la glucosa amb combustible, etc.”.

• Racionalitat
S’ha d’explicar per què es proposa una conducta terapèutica: “algunes pastilles
per al sucre ajuden el pàncrees a segregar insulina”, “la insulina permet que el
sucre sigui utilitzat per les cèl·lules com a font d’energia”, “l’exercici fa consumir
sucre a l’organisme”.

• Detallar les instruccions i els canvis
El pacient només recorda una petita part del que li han explicat, per la qual cosa
cal que l’ajudin a recordar el més important.

• Comprovar l’assimilació
S’ha de comprovar la comprensió exacta dels missatges, cal que el pacient
repeteixi una instrucció donada o que realitzi alguna tècnica, per exemple: “què
ha de fer si ja ha començat a dinar i se n’adona que s’ha oblidat de prendre la
pastilla?”.

Altres mètodes de conducta igualment importants:

• L’entrenament
Permet progressar en una pràctica determinada fins que s’adquireix un hàbit o
una habilitat (acostumar-se al ressopó, carregar la insulina, manejar el mesurador
de glucosa).

• El reforç positiu
Consisteix en recompensar, sobretot emocionalment, el pacient pels objectius
que ja ha aconseguit, per reforçar l’autoestima i la motivació.

• L’extinció
Pretén reduir o eliminar una conducta no saludable, de manera progressiva. Tots
el canvis requereixen un temps d’adaptació per no caure en la frustració o en  el
desànim. La progressió és igualment útil tant per deixar de fer alguna cosa
inadequada com per adquirir un hàbit nou, de manera que quan el pacient el
realitzi sense pensar, ja l’haurà incorporat a la vida normal (acostumar-se a
substituir el sucre per l’edulcorant, limitar les quantitats dels aliments, adequar els
horaris per als tractaments i les menjades, etc.).
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Hi ha una sèrie de màximes que són fonamentals en
l’educació diabetològica:

✓ L’educació no s’ha de concentrar en l’inici del diagnòstic.

✓ No pot ser puntual sinó continuada.

✓ És un procés llarg que re q u e reix insistència i paciència (tècnica del gota a gota).

✓ No s’ha d’iniciar un tema nou sense haver consolidat l’anterior.

✓ Mai no s’ha de ser punitiu. Els diabètics no són herois, sinó persones normals.
No és fàcil adaptar-se a una malaltia crònica ni modificar hàbits molt arrelats.

✓ Cal utilitzar sempre estímuls positius, s’ha de parlar de guanys, mai de
p è rd u e s .

✓ Ser flexibles, s’ha d’adaptar el procés educatiu i els objectius a la persona
diabètica i no a l’inrevés.
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3.3 Avaluació de l’educació individualitzada
L’avaluació de l’educació individualitzada s’ha de realitzar mitjançant la revisió del
pla de cures establert entre el professional i el pacient i/o la família.

L’entrevista, l’observació directa i la capacitat per resoldre els problemes que
s’han plantejat al pacient han de servir per valorar el grau de compliment dels
objectius bàsics d’aprenentatge. Tenint en compte els objectius que ens havíem
plantejat amb el pacient, tant en coneixements, com en motivació i autocura,
s’ha de constatar com s’han modificat després del procés educatiu. És
imprescindible registrar en la història clínica del pacient el resultat de l’esmentada
avaluació.
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4.Educació per a la salut
en grup

4.1 Objectius
1. Augmentar el nivell de coneixements, l’autocura i l’autonomia respecte als

objectius plantejats a nivell individual (vegeu pàgina 14).

2. Facilitar la socialització d’experiències mitjançant la interacció dels participants
(aprenentatge mutu) i la resolució en grup dels problemes i dels dubtes.

3. Facilitar la desdramatització de temors (per exemple en la insulinització).

4. Optimitzar el temps dedicat a l’educació (el missatge educatiu arriba a més
persones).

Des del punt de vista organitzatiu, la posada en funcionament de l’educació a
grups requereix una planificació prèvia que compleixi uns requisits bàsics que
assegurin la qualitat i la continuïtat de les activitats. S’ha de preveure com un
mètode complementari de reforç que només es pot dur a terme quan existeixen
les condicions necessàries (estabilitat de l’equip de salut que n’asseguri la
continuïtat, formació i motivació dels professionals, recursos bàsics, organització,
espai adequat, temps destinat a la planificació i realització d’activitats
educatives…).
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4.2 Criteris per a la formació d’un grup
A l’hora de seleccionar els pacients que poden beneficiar-se de l’educació en
grup, s’han de tenir en compte els següents aspectes:

• Temps d’evolució de la malaltia
L’educació en grup no és aconsellable en els sis primers mesos després del
diagnòstic o de la insulinització, ja que s’ha de poder avaluar directament i
individualment la capacitat d’adaptació del pacient.

• Actitud i motivació
L’interès per participar-hi és imprescindible, encara que una actitud passiva es
pot corregir en el transcurs de l’experiència. En qualsevol cas, el pacient ha
d’acceptar prèviament la participació en el grup. Quan existeixin problemes
psicològics s’ha de valorar la inclusió o no en el grup.

• Selecció dels assistents
Els grups poden ser homogenis o heterogenis en funció de diverses variables
com l’edat, el sexe, el nivell cultural, el tipus de tractament, l’idioma, el nivell social
i el moment evolutiu de la malaltia.

Es recomana formar un grup homogeni quan es pretén un progrés similar en tots
els pacients i quan es vol treballar en un aspecte que tenen en comú, per
exemple: si tenen un excés de pes, si són els que cuinen en la família o si són
fumadors.

Un grup heterogeni el podem formar quan es vol afavorir la varietat d’informació
i aprofitar més la riquesa de les experiències interpersonals. Dins l’heterogeneïtat
cal destacar-hi la presència dels familiars o de les persones que tenen cura del
pacient que puguin beneficiar-se de l’educació en grup, tenint en compte que
l’enfocament de les sessions ha d’anar més enllà del que és purament la malaltia,
ja que l’educació per a la salut abasta aspectes saludables que sempre han de
ser presents tant en els pacients amb diabetis com en la població general.
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4.3 Mètode
L’educació en grup requereix més habilitats psicoeducatives que una entrevista
individualitzada, ja que un maneig inadequat del grup pot tenir efectes adversos.
És molt útil tenir en compte tècniques de dinàmica o de conducció de grups.

Consells metodològics bàsics:

• Tipus de sessions
Abans d’iniciar les sessions s’han de definir les regles del joc, presentar els
participants, valorar les expectatives, explicar els continguts, el mètode i la
durada de les sessions. S’han de finalitzar amb conclusions clares i amb un
missatge positiu. Quan s’inicia cada sessió s’ha de recapitular l’anterior.

Es recomana arribar al contingut a partir dels coneixements i de les experiències
dels participants, resoldre les qüestions amb ajuda del grup. Per tant, cal evitar
les classes magistrals, les preguntes directes i intimidatòries, i s’ha de fomentar
la participació constructiva evitant els excessos de protagonisme.  

És convenient que les exposicions teòriques siguin de curta durada i que s’utilitzi
un llenguatge accessible per a tots. La informació ha de ser clara, només s’ha
d’oferir la necessària per no confondre i permetre que l’aprenentatge sorgeixi de
l’evidència. Tot això s’ha de complementar amb activitats pràctiques, simulació
de casos, debats, col·loquis, tempestes d’idees, etc. Per tant, és fonamental la
participació activa de tots els membres, entre els quals s’hi inclouen els propis
conductors del grup.

• Número i durada de les sessions
El número de sessions s’ha d’establir en funció de:

✓ Els continguts (per a un taller complet són necessàries de 6 a 8 sessions).

✓ El tipus d’aprenentatge (les sessions pràctiques cansen menys).

✓ La composició del grup (les persones majors es cansen abans).

✓ La durada no ha d’excedir les dues hores, s’han de fer descansos i hi ha
d’haver temps concrets per a cada activitat, cal evitar que les exposicions
teòriques superin els 30 minuts.

• Horari i periodicitat de les sessions
L’horari de les sessions s’ha d’establir en funció de la disponibilitat dels docents
i de les preferències dels participants. És recomanable que no transcorri gaire
temps entre les sessions (no més d’una setmana) per no perdre el fil conductor.
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• Número de participants
Depèn de l’espai disponible, de l’experiència del docent en el maneig de grups i
del tema que s’ha de tractar. Els grups petits tenen menys riquesa vivencial i
resulten menys rendibles quant al temps invertit. Els grups nombrosos són més
difícils de conduir i redueixen la participació. El nombre d’assistents considerat
adequat és entre deu i dotze.

• Lloc on s’han de realitzar les sessions
El lloc idoni és una aula dotada amb el material necessari i un espai adequat, ben
il·luminat, confortable, silenciós i ordenat. S’han d’evitar al màxim les
interrupcions externes (telèfon, renous,…) que puguin distorsionar el procés
educatiu.

Els participants s’han d’acomodar de tal manera que hi hagi una distància
adequada entre ells, no han de tenir la sensació d’opressió, sinó que ha de ser
un lloc espaiós per afavorir la comunicació, de manera que tots els participants
es puguin veure; les cadires s’han de disposar en forma circular o d’U. És
important que després de rompre el gel, les persones es situïn espontàniament.

• Recursos materials
De manera orientativa pot ser útil, per exemple: pissarra, projectors de
transparències i/o diapositives, televisor, vídeo, material de demostració
d’autoanàlisi i autoinjecció, aliments reals o figurats, material per a la cura dels
peus, pòsters, làmines, dibuixos, fullets educatius, etc. (ANNEX 8.1). Alguns
d’aquests materials no són imprescindibles i d’altres poden ser aportats o
elaborats pels propis participants.

• Programa educatiu
El programa educatiu (PE) pot incloure tots o alguns dels aspectes de la cura o
de les atencions de la diabetis que requereixen una participació activa del pacient
i/o dels seus familiars que puguin beneficiar-se del recolzament del grup per
aconseguir els objectius. Els continguts educatius es presenten a l’apartat 5 de
la guia.

A continuació s’assenyala l’estructura bàsica d’una sessió:

✓ Presentació del tema del dia

✓ Desenvolupament del tema

✓ Activitat pràctica

✓ Discussió/debat

✓ Resum de la sessió/avaluació

✓ Presentació del tema del pròxim dia
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En l’ANNEX 8.2 es presenta un exemple de taller complet d’educació
diabetològica a grups amb la distribució dels temes, dels objectius i de les
activitats.

• Professionals
És important que tota la planificació, abans d’iniciar el PE a un grup, es realitzi
entre diversos professionals de l’equip d’Atenció Primària (EAP), si és possible hi
ha de participar un grup multidisciplinari. 

Es recomana la presència de, almenys, dos professionals en les sessions: un
com a conductor del grup i l’altre com a observador del funcionament.
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4.4 Avaluació de l’educació en grup
Per a l’avaluació de l’educació en grup de pacients diabètics s’ha de realitzar:

✓ Una avaluació dels coneixements i de les actituds dels participants abans i
després de finalitzar el programa educatiu (ANNEX 8.2).

A l’ANNEX 8.3 es presenten, per a cada un dels objectius d’aprenentatge
(vegeu pàg.14), preguntes que poden ser utilitzades per a la realització del
qüestionari pretest i posttest, així com un exemple de qüestionari complet. Es
pot optar per avaluar sessió per sessió o fer una avaluació inicial dels
coneixements globals, una altra en finalitzar el programa educatiu complet i
una altra a més llarg termini.

✓ Els canvis en les conductes i en les habilitats pràctiques, en relació amb
l’autocura (autoinjecció, capacitat per resoldre una hipoglucèmia, selecció
correcta dels aliments, tècnica i registre de l’autoanàlisi, ajust d’insulina, etc.),
s’han d’avaluar mitjançant l’observació i s’ha de registrar l’habilitat del pacient
en la història clínica i en el “full de seguiment del pacient diabètic” de la GAP.

✓ En finalitzar el procés educatiu en grup s’ha de passar un qüestionari de
satisfacció del programa educatiu (ANNEX 8.4), que ens ha de permetre
millorar les sessions i adaptar-les  a les necessitats i a les expectatives dels
participants.

✓ Per a l’avaluació del procés durant les sessions del grup, l’observador ha de
valorar el nivell de participació, la receptivitat i l’actitud dels participants, així
com també altres aspectes que vulgui ressaltar i que es puguin tenir en
compte per millorar les sessions posteriors. En l’ANNEX 8.5 es presenta un
exemple de plantilla de recollida de dades per a cada una de les sessions
realitzades que ha d’emplenar l’observador.

4.4

29



5. Continguts educatius

5.1 Què és la diabetis?

• Definició
La diabetis és un trastorn metabòlic que impedeix que s’utilitzi convenientment
l’energia de la glucosa. Els pacients joves amb diabetis tipus 1 tenen dèficit en la
s e c reció d’insulina per la destrucció de les cèl·lules beta pancre à t i q u e s ,
relacionada amb probables processos immunològics, per tant sempre necessiten
tractament amb insulina.

Els pacients diabètics tipus 2 tenen un augment de la resistència a la insulina
(generalment són pacients amb obesitat) o un dèficit relatiu d’insulina associat (la
causa és desconeguda encara que se sap que s’hi neix predisposat), per la qual
cosa es pot requerir tractament amb insulina, però no necessàriament.

En qualsevol cas, el metabolisme dels hidrats de carboni es veu afectat i això fa
que no es puguin utilitzar convenientment a nivell cel·lular i, com a conseqüència,
augmenta la concentració de glucosa a la sang (hiperglucèmia). Ens centrarem
més en el cas de la diabetis tipus 2, que és la que habitualment es tracta a
Atenció Primària.

Per prevenir-la s’ha de realitzar educació per a la salut i incidir sobre els factors
de risc d’aquelles persones amb un perfil de resistència insulínica, com és el cas
de l’obesitat, obesitat central, hipertensió, hipertrigliceridèmia, antecedents
familiars de diabetis, anomalia prèvia de les xifres de glucèmia i antecedents de
diabetis gestacional.

• La glucosa com a font energètica
Els hidrats de carboni, comunament anomenats sucres (siguin de sabor dolç o
no i d’absorció ràpida o lenta), es transformen en glucosa (principal font
d’energia) mitjançant la digestió i arriben a les cèl·lules a través de la sang.

• Relació pàncrees-insulina
El pàncrees és una glàndula secretora de substàncies que afavoreixen la digestió
i també produeix hormones. La insulina és una hormona pancreàtica que facilita
el pas dels hidrats de carboni (sucres) a les cèl·lules on són utilitzats per produir
l’energia per al funcionament normal de l’organisme. La hiperglucèmia
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mantinguda exerceix un efecte glucotòxic sobre el pàncrees, la qual cosa
provoca una disminució de la producció d’insulina que pot ser reversible després
de la normalització metabòlica amb insulina.

• Relació insulina-glucosa
La falta total o parcial de producció d’insulina o el mal funcionament no permet
l’entrada de glucosa a les cèl·lules, per tant augmenta la concentració de glucosa
a la sang. També la falta d’insulina s’associa a un augment de la producció de
glucosa pel fetge, responsable de la hiperglucèmia en dejú. 

• Factors desencadenants
Hi ha factors genètics que afavoreixen l’aparició de la diabetis i hi ha factors
desencadenants que la precipiten, com l’obesitat, l’edat avançada, l’estrès, el
sedentarisme, el consum exagerat de sucres refinats, situacions crítiques que
actuen com a detonants (accidents, hospitalitzacions o malalties greus, etc.).

• Simptomatologia
En les persones d’edat avançada la simptomatologia es manifesta de formes
variades. Els símptomes més freqüents són els que s’assenyalen a continuació: 

✓ Si no es pot utilitzar la glucosa convenientment en les cèl·lules, l’organisme es
debilita i manifesta una sensació de fatiga, de cansament i de somnolència.

✓ La glucosa pot augmentar la seva concentració en la sang fins al punt en què
es comença a eliminar a través de l’orina (sobrepassa el llindar renal), un
augment de volumen de diuresis (poliúria) la qual cosa produeix un augment
de la sensació de set (polidípsia).

✓ F reqüentment en les persones majors es detecta casualment una concentració
de glucosa que augmenta pro g ressivament. Si les cèl·lules no re b e n
subministrament energètic, segueixen demanant aliment, cosa que provoca un
augment de la gana (polifàgia). Com que no poden assimilar-se els nutrients es
p rodueix una destrucció dels greixos i de les proteïnes (liposi i proteòlisi) amb
la consegüent pèrdua de pes. Si es produeix una combustió de gre i x o s
accelerats, pot aparèixer acetona.

✓ La concentració augmentada de glucosa pot actuar com un fenomen tòxic
capaç de produir irritació de la pell, amb sensació de picor o pruïja, així com
també convertir-se en un lloc ideal per als gèrmens oportunistes i originar un
risc potencial d’infecció i mala cicatrització de les ferides.

• Bases terapèutiques
Com que és una malaltia que evoluciona cap a un dèficit d’insulina progressiu, el
tractament s’ha d’anar adaptant. Cal partir de la base d’un pla d’alimentació i
d’exercici físic adequat i incloure, a més, si és necessari, un tractament
progressiu: hipoglucemiants orals i/o tractament amb insulina.
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5.2 Dur a terme un pla d’alimentació
adequat
L’alimentació és la mesura principal i insubstituïble en el pla terapèutic de la diabetis
per aconseguir un bon control. No hi ha cap tractament efectiu sense un pla
dietètic adequat. S’estima que en quasi la meitat dels pacients diabètics tipus 2
dur a terme un pla d’alimentació adequat seria suficient per controlar la diabetis.

Els objectius del pla d’alimentació són:

1. Adoptar una alimentació sana, variada, equilibrada i distribuir de forma 
adequada els principis immediats.

2. Recuperar o mantenir un pes corporal adequat.

3. Aconseguir la concentració adequada de greixos a la sang (cal limitar,
especialment, els greixos saturats).

4. Restringir o eliminar el consum d’alcohol.

5. Restringir el consum de sal.

6. Restringir o eliminar el consum de sucre i d’edulcorants nutritius.

7. Distribuir els aliments en un nombre adequat d’ingestes (cinc en els casos dels 
pacients que no es tracten amb insulina i sis en els pacients que fan tractament
amb insulina).

8. Mantenir la concentració adequada de la glucosa a la sang (s’han d’evitar les
hipoglucèmies i minimitzar les variacions de glucèmia).

Aquests objectius són recomanables per a la població en general, encara que els
tres últims són específics per al control de la diabetis. En els pacients diabètics,
la ingesta adequada de nutrients s’ha d’adaptar a les característiques pròpies de
l’edat, al tractament farmacològic, així com també als horaris personals de
menjades, la situació laboral i l’activitat física. En la mesura del possible,
l’alimentació ha d’adaptar-se als gusts, preferències culturals i situació
econòmica perquè mantengui la funció de plaer, “el que és bo per al diabètic, ho
és per a tota la família”.

El percentatge de nutrients de les dietes (ANNEX 8.6.6) s’ha distribuït de la
manera més adequada per al pacient amb diabetis tipus 2, ja que la majoria té
una edat avançada, algun factor de risc cardiovascular o, en qualsevol cas, l’han
de prevenir. La distribució és la següent: proteïnes 15-20%, carbohidrats 55% i
lípids 30%.

No obstant això, els diabètics joves sense excés de pes ni trastorn lípid, poden
adaptar les dietes amb el següent percentatge: proteïnes 15%, carbohidrats 45%
i lípids 40%.
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A l’ANNEX 8.6 es presenten els següents instruments per facilitar la intervenció
educativa en l’alimentació:

8.6.1 Càlcul calòric per a un pes màxim acceptable 

8.6.2 Mètodes de valoració de l’alimentació

8.6.2.1 Exemple d’enquesta alimentària

8.6.3 Com s’ha d’explicar una dieta

8.6.4 Mètodes d’intervenció educativa

8.6.5 Dieta per a casos de cetosi o pèrdua de la gana

8.6.6 Dietes de 1000 a 3000 calories

8.6.7 Taula d’equivalències

8.6.8 Receptes

Composició i funció dels aliments
Conèixer la funció i composició dels aliments és bàsic per fer una dieta
equilibrada. 

Els principis immediats o nutrients bàsics que aporten l’energia necessària són:

• Els hidrats de carboni (HC): els aliments que contenen sucre són els que
proporcionen l’energia necessària a l’organisme (1 g aporta 4 kcal). La quantitat
necessària d’HC és del 55% del volum total calòric (VTC). Encara que la
distribució es pot personalitzar en funció de la presència de dislipèmia, el pes
corporal i el control metabòlic.

Els HC simples, d’absorció ràpida i de sabor dolç, es troben a les
fruites, la mel, els lactis i el sucre comú. La ingesta d’aquests sucres ha
de ser controlada, (no més del 10% del total energètic), ja que la seva
difusió al corrent sanguini és directa i provoquen hiperglucèmies
postprandials ràpides, per la qual cosa s’han de tenir amb compte i
aprofitar l’esmentat fet en cas d’hipoglucèmia.

Els HC complexos (polisacàrids), d’absorció lenta i sabor poc dolç, es
troben en els cereals, llegums, vegetals, tubèrculs (el midó és el més
abundant), etc. Constitueixen la base més important de la dieta del
diabètic.
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Fructuosa Sacarosa = glucosa + fructuosa
Galactosa Lactosa = glucosa + galactosa
Glucosa Maltosa = glucosa + glucosa



Actualització setembre 2004

Als pacients amb diabetis i amb hipertrigliceridèmia, no se’ls aconsellen els
aliments que contenen sucres d’absorció molt ràpida (sucres refinats, brioixeria i
pastisseria en general).

És convenient pesar els aliments que contenen glúcids, sobretot els farinacis i
distribuir-los durant tot el dia. S’han de respectar, si és possible, els horaris
recomanats per evitar hipoglucèmies.

La distribució dels carbohidrats durant el dia es pot fer de la manera següent:

• Els greixos (1 g de greixos aporta 9 kcal) són els nutrients energètics per
excel·lència, proporcionen els àcids grassos essencials i les vitamines
liposolubles A, D i E, a més, són el magatzem de reserva. La quantitat de
greixos necessària és del 30% del VTC requerit. Poden ser:

Saturats: tots els d’origen animal i alguns vegetals (coco, margalló) són
els més aterògens, per la qual cosa són els menys recomanables.

Insaturats: greixos poliinsaturats (llavors, fruites seques i peixos blaus) i
monoinsaturats (oli d’oliva, alvocat, olives, etc.), tenen efectes
beneficiosos en el perfil lipídic però no han ser consumits en excés,
sobretot si hi ha obesitat.

• Les proteïnes (1 g aporta 4 kcal). Tenen una funció reparadora de
l’estructura dels teixits, intervenen en la composició i reposició de cèl·lules
noves, en la formació de les defenses, de les hormones, però el consum sol ser
excessiu. Són, principalment, d’origen animal (carns, peixos, lactis, ous) i
vegetal (llegums, cereals, fruites seques). L’aportació de proteïnes ha de ser
limitada aproximadament a un 15-20% del VTC (s’aconsella de 0,8-1 g/Kg/dia)
ja que van associades als greixos. El seu consum ha de ser restringit en els
casos en què estigui compromesa la funció renal.
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Dieta equilibrada
Una dieta sana i equilibrada és la que és variada i que aporta l’energia adequada,
evita carències i prevé malalties degeneratives. Això s’aconsegueix amb la
ingesta de les aportacions adequades dels aliments durant el dia:

✓ De dues a quatre de lactis.

✓ Una o dues de verdures (cal incloure verdures crues en ensalada).

✓ Dues de fruita.

✓ De cinc a sis de farinacis/fècules.

✓ Dues d’aliments proteics (alternant les d’origen animal o vegetal).

✓ Aportació addicional mínima de greixos per a l’adob i per a la cocció.

Peculiaritats de la dieta del diabètic
Lactis: són indispensables per a l’aportació de calci. Els lactis sencers aporten
glúcids d’absorció relativament lenta i lípids d’origen animal. Habitualment
s’aconsellen els lactis semidesnatats, perquè redueixen l’excessiva aportació de
greixos, i els desnatats, si existeix dislipèmia o obesitat. 

Verdures i ensalades: la fibra, els minerals i les vitamines que contenen són
fonamentals i, a més a més, aporten poques calories. Pel seu major contingut de
glúcids s’han de controlar les carxofes, les cebes, les cols de Brussel·les, la
remolatxa i la pastanaga.
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Fruites: contenen glucosa i fructosa que són glúcids d’absorció ràpida. Si es
consumeixen amb pell, són una bona font de fibra i s’absorbeixen més
lentament. Convé repartir-les durant el dia i combinar-les amb altres aliments, ja
que així també s’alenteix la seva absorció, per això, és preferible consumir-les en
acabar les menjades. No s’aconsella la ingestió de sucs ja que no tenen popa
(per tant no tenen fibra) i es necessiten diverses peces per preparar-ne un tassó.
Els sucs s’han de reservar per al tractament de la hipoglucèmia. Les fruites que
contenen més HC són: plàtans, cireres, raïm, nispros, figues, xirimoies, per tant
s’ha de controlar més la quantitat que se’n consumeix.

Farinacis: és el grup de nutrients més important en la dieta del diabètic. Són la
principal font de glúcids complexos, baixos en greixos i rics en fibra, sense
oblidar el seu valor proteic; assacien sense aportar una gran quantitat de calories.
Els més representatius són: el pa, l’arròs, la patata, la pasta i els llegums
(d’especial interès pel seu alt contingut en fibra soluble que redueix el punt màxim
de glucèmia postprandial). Les sèmoles, les sopes i els purés, en canvi,
augmenten la glucèmia postprandial, per tant, no s’han de consumir com a plat
únic, sinó associades amb proteïnes, fibra o greixos, ja que així els glúcids
s’absorbeixen més lentament.
S’ha de prendre la mateixa quantitat diària de farinacis, en distribució fixa (de 4 a
6 ingestes), és convenient pesar-los.

Carns, peixos, ous: són la principal font de proteïnes d’alt valor biològic, però
també d’àcids grassos saturats, en especial les carns vermelles, les vísceres, els
patés, etc., per la qual cosa és preferible elegir carns magres. És convenient
consumir més peix, encara que s’ha de tenir en compte que els crustacis i els
mariscs són rics en colesterol. Una alternativa a les proteïnes animals són els
llegums, els cereals i la soja.

Greixos: s’ha de limitar el consum d’aliments rics en àcids grassos saturats i en
colesterol (lactis sencers i greixos d’origen animal), ja que augmenten el risc
aterogen i afavoreixen l’excés de pes, especialment en presència de dislipèmia.
En canvi, els aliments rics en àcids grassos no saturats com l’oli d’oliva, les
llavors (gira-sol, soja…), alvocat, les fruites seques (sobretot si són crues i
conservades amb la clovella) i el peix blau tenen un efecte beneficiós sobre el
perfil lipídic (disminueixen l’LDL-c i augmenten l’HDL-c).

Líquids: en una alimentació equilibrada no ha de faltar l’aportació de líquids
suficients, ja sigui d’aigua o d’infusions. Les begudes amb gas solen tenir altes
dosis de clorur sòdic i els refrescs tenen sucre, per aquest motiu no són
convenients. Les begudes amb edulcorant artificial es poden pre n d re
moderadament, si no existeix cap contraindicació per una altra causa. Cal beure
almenys un litre i mig de líquid al dia, sobretot entre les menjades, perquè ajuda
a fer bé la digestió, a prevenir l’estrenyiment, a augmentar el saciament i a millorar
el funcionament renal. 

Vitamines i minerals: s’adquireixen sobretot amb la ingesta de fruites, verdures,
lactis, llavors, fruites seques, llegums, etc. Són necessaris per al creixement, per
al desenvolupament i per mantenir en bon estat els teixits i els òrgans. Els
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minerals, per exemple, ajuden a la formació i reparació dels ossos (calci), a la
formació de glòbuls vermells (ferro), etc. És preferible el consum d’aliments
vegetals en cru, ja que la calor i la llum destrueixen les seves propietats. És
important seleccionar la qualitat dels aliments i elegir els que són de temporada,
si és possible sense additius i amb la mínima manipulació o transformació. 

Sucre i substitutius: segons l’Associació Americana de Diabetis (ADA) no hi ha
cap base científica per excloure el sucre de la dieta del pacient amb diabetis. Es
pot usar en petites quantitats i substituir-lo per l’equivalent en carbohidrats.
Poden consumir sucre, de manera moderada, únicament els pacients ben
controlats o quan el pacient sap com ha d’ajustar bé la dieta i la insulina, sempre
amb el coneixement del professional de la salut.
Els sucres refinats es poden substituir per edulcorants no calòrics permesos com
el ciclamat, l’aspartam o la sacarina en dosis raonables si no estan contraindicats
(la sacarina travessa la barrera placentària, per tant el seu consum en gestants ha
de ser limitat, encara que no s’ha demostrat que produeixi danys al fetus); s’ha de
tenir en compte que l’aspartam perd el seu poder edulcorant si s’usa per cuinar.
Abans d’utilitzar productes dietètics i/o per a diabètics s’ha de conèixer la seva
composició i el contingut calòric. A vegades la composició no és molt clara,
generalment no són productes naturals, resulten més cars i no són de lliure
consum.

Alcohol: no s’aconsella el consum d’alcohol en diabetis inestable, obesitat,
hipertensió, hipertrigliceridèmia, neuropatia i embaràs. El seu consum ha de ser
en dosis molt moderades (aporta calories) i ha d’anar sempre acompanyat de la
ingesta de carbohidrats, pel risc d’hipoglucèmia en el pacient que es tracta amb
insulina o hipoglucemiants orals. La quantitat tolerable equival a menys d’una
ració en les dones i menys de dues racions en els homes.

Sal: s’ha d’aconsellar un consum de sal moderat en qualsevol pacient amb
diabetis i s’ha de limitar si hi ha hipertensió, per tant no són aconsellables l’excés
de sal, els salaons, els aliments fumats, les conserves, els plats preparats, els
vins especials per cuinar, etc.

Aportació de fibra: l’aportació de fibra (ensalades, llegums, fruites amb pell,
verdures i vegetals crus, aliments integrals…) és fonamental, ja que alenteix
l’absorció dels glúcids i disminueix la dels lípids, al mateix temps augmenta la
sensació de saciament i millora la funció intestinal.
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Trucs i alternatives
És important planificar i variar les menjades, no anar a comprar amb l’estómac
buit, ni temptar-se amb les ofertes, usar utensilis adequats i familiaritzar-se amb
sistemes casolans de mesures. 

Formes de cuinar
Amb la finalitat de disminuir els greixos a l’hora de cuinar és preferible substituir
els aliments fregits i els arrebossats per unes altres opcions:

✓ Vapor (manté el gust, el color natural, les vitamines i els minerals dels aliments).

✓ Bullit (es pot bullir amb brou, llet, vi blanc rebaixat, etc., per millorar el gust).

✓ Graella o planxa (permet cuinar de manera ràpida i còmoda).

✓ Forn (també és còmode i permet cuinar amb poc greix sobretot si s’hi
incorpora un sistema d’engraellat perquè es dipositi el greix en el fons).

✓ Forn microones (permet cuinar de manera molt ràpida i manté la humitat,
per la qual cosa no necessita afegir-hi ni greix ni sal per mantenir el gust ja
que manté també els minerals i les vitamines).

✓ El saltejat (amb paelles adequades i amb el mínim d’oli per “hidratar” la
paella) es pot fer amb herbes, espècies, brou, vi, etc.).

És convenient retirar el greix visible de les carns i dels peixos, així com la pell de
les aus abans de la preparació. Es poden adobar prèviament o adobar de
manera que es realci el gust; els adobs es poden fer a casa amb oli d’oliva, all,
llorer, alfabeguera i altres condiments; es pot elaborar i conservar dins la gelera
per tenir-ne per diverses ocasions. Amb l’acompanyament de ceba, tomàtiga,
verdures o, si hi afegim brou sense greix, cuinant a foc lent, es requereix molt poc
oli i s'aconsegueixen plats més saborosos.

Les truites es poden augmentar emprant dues clares i un vermell d'ou (si no hi
ha contraindicació per problemes d'albúmina) i es poden variar amb tota classe
de verdures.

Els brous freds permeten eliminar millor el greix visible.

L'oli d'oliva és el més recomanable per cuinar ja que resisteix temperatures
elevades sense descompensar-se i és més econòmic ja que es pot reciclar.

Es poden preparar els sofregits amb un mínim d'oli en una paella adequada, cal
sofregir primer la ceba a foc lent.
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Oferir suggeriments apetitosos
✓ Cal recomanar sempre productes frescs, naturals i de temporada.

✓ És important tenir cura de la presentació dels aliments amb guarnicions
variades, ensalades de colors, adornament del plat, etc.

✓ Les cremes i les salses es poden elaborar amb formatge fresc sense greix,
iogurt o llet desnatada en lloc de nata o llet sencera.

✓ Es pot millorar l'elaboració dels aliments amb alguns condiments: vinagres
bons, herbes fresques aromàtiques, herbes seques, gingebre, ratlladura de
cítrics, llavors i fruites seques torrades, espècies, all (efectes beneficiosos
sobre la prevenció de l'arteriosclerosi), vi (l'alcohol s'evapora durant la
cocció, només en queda el gust i ablaneix els aliments).

✓ La rebosteria es pot elaborar amb farina integral, edulcorant, formatge fresc
sense greix, lactis desnatats, fruita o productes hipocalòrics.

S’ha d’incloure en el càlcul calòric total.

Situacions especials
Hi ha situacions especials com, per exemple: les celebracions socials, les
malalties intercurrents, patologies associades o qualsevol situació d’estrès en les
quals, amb freqüència, es cometen errors com poden ser suprimir ingestes,
substituir hidrats de carboni d'absorció lenta per dolços, o canviar
inadequadament el tractament farmacològic.

El punt màxim d'hiperglucèmia, aconseguit després de la ingesta d'un
determinat aliment, varia encara que la quantitat i la proporció d'HC sigui la
mateixa, aquest fet s’anomena "Índex glucèmic"/”Corba de glucèmia”, per tant el
pacient que sàpiga autocontrolar-se i que conegui la composició dels aliments
pot determinar els productes i marques comercials que li convenen més.

Quant més instruït estigui el pacient en el coneixement i intercanvi dels aliments,
podrà adoptar millor les precaucions en les situacions especials, en les quals no
serveix de res la prohibició, sinó que és més útil oferir alternatives; negociar
preferències, insistir en el repartiment adequat dels aliments i en el manteniment
de les racions de glúcids en cada menjada, donar suggeriments per elegir o
elaborar menús i substituir els ingredients inadequats per altres que siguin
igualment satisfactoris. Per exemple:
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Recomanacions generals en les celebracions socials
✓ El consum excepcional d’alcohol s’ha de fer amb molta moderació i convé

beure begudes seques com, per exemple, el cava brut de baixa graduació
(s’ha de tenir en compte que l’alcohol aporta 7 kcal per gram i, a més, sol
anar acompanyat de sucre).

✓ Es pot recórrer als refrescs sense sucre. La cervesa sense alcohol té un alt
contingut calòric per l'aportament de glúcids, per tant també s'ha de
quantificar.

✓ Excepcionalment es pot substituir la ració de fruita per re b o s t e r i a ,
p referiblement d’elaboració casolana, si és elaborada cal realitzar el
corresponent intercanvi calòric i ajustar la dosi d'insulina ràpida en aquells
casos en què s'utilitzi aquest tractament. No s'han de re c o m a n a r
sistemàticament els productes comercials per als pacients amb diabetis ja
que hi ha el risc que el pacient en prengui una major quantitat per la creença
que els pot prendre lliurement.

✓ És convenient evitar els aperitius sempre que es pugui, ja que són rics en
greixos saturats i excessivament calòrics.

✓ És preferible escollir un primer plat lleuger, per exemple ensalades.

✓ Després d'una menjada especial és aconsellable un bon passeig.

És necessari acostumar el pacient a la lectura d’etiquetes d’envasat dels
productes comercials i estar familiaritzat amb els conceptes que expressen
els ingredients. Les persones diabètiques han de conèixer la manera de
traduir els HC que contenen. 

Si el pacient rep tractament amb insulina li han de donar instruccions de com ha
d’utilitzar suplements d'insulina ràpida en les menjades especials que inclouen
sucres (Nadal, celebracions…) En aquests casos el pacient ha d'augmentar el
nombre de controls de glucèmia capil·lar.

Hi ha una fórmula per saber quina quantitat de producte equival a una ració
d'HC:

dividir 1000 per la quantitat de carbohidrats que conté el producte (sempre
ve expressat per cada 100 g), el resultat ens ha de donar la quantitat en
grams que corresponen a cada ració.

Per exemple:

Gelat envasat que conté 72 g d’HC (per cada 100 g). Si dividim 1000 per 72
=13,8 (per aproximació, el pacient pot substituir una ració d’HC en forma de
14 g de gelat).

En l’ANNEX 8.6.8 es presenten algunes receptes que es poden ensenyar a fer
als pacients, tant a nivell individual com en sessions d’educació a grups. Per
adaptar les receptes a cada pacient s'han d'individualitzar les racions permeses
en cada cas i modificar la quantitat que pot prendre cada persona.
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5.3 Realitzar una activitat física adaptada
L’exercici físic regular i adaptat a cada persona s’ha de veure, juntament amb les
pautes d'alimentació i el tractament farmacològic, com un recurs terapèutic
fonamental perquè, a més de millorar la salut en general, contribueix a reduir
altres factors de risc cardiovascular i, a més a més, influeix en el metabolisme
dels hidrats de carboni i potencia l’efecte dels altres recursos terapèutics.

Durant la pràctica d'exercici es produeix un augment del consum de glucosa per
part dels músculs. En els primers 30 minuts es consumeix la glucosa
emmagatzemada (dipòsits de glucogen), en haver-se esgotats aquests dipòsits,
passa a consumir-se la que circula en la sang. Si l'exercici es prolonga, també es
comencen a consumir greixos (combustible de reserva).

Principals avantatges de l'activitat física en les
persones diabètiques:
✓ Disminueix els nivells de glucosa a la sang, durant i després de l’exercici.

✓ Millora l'eficàcia de la insulina.

✓ Redueix les necessitats de tractament farmacològic.

✓ Afavoreix la reducció de pes.

✓ Millora la funció cardiovascular i les xifres de pressió arterial.

✓ Millora el perfil lípid, per tant redueix el risc aterogen.

✓ Millora l'elasticitat muscular i contribueix a prevenir i millorar els problemes
osteoarticulars.

✓ Aporta una sensació de benestar i millora l'estat anímic.

Tipus d'exercici que s’ha de realitzar
✓ Per a les persones majors és aconsellable l'exercici aeròbic (de baixa intensitat

i llarga durada: caminar, nedar, gimnàstica sueca) que estimula el metabolisme,
el cor, els pulmons i fa treballar tots els músculs.

✓ Els exercicis de durada mitjana (entre 60-90 min.) com els esports amb equip;
futbol, bàsquet, etc., necessiten també unes condicions físiques adequades,
requereixen controls de glucèmia, entrenament per autoajustar-se la dosi
d'insulina i suplements d'hidrats de carboni.

✓ Els exercicis de llarga durada (més de 2 hores): marató, ciclisme,
muntanyisme, natació, etc. necessiten una bona resistència física i suposen un
consum major de glucosa, per tant, requereixen controls freqüents de
glucèmia capil·lar, la utilització de múltiples dosis d'insulina en moltes ocasions,
entrenament de l’autoajustatge i suplement d'hidrats de carboni suficient
durant l'activitat per evitar les hipoglucèmies.

5.3

43



✓ Els exercicis breus, amb molt d'esforç, com: atletisme, proves de velocitat,
esports de lluita, etc., a més de la resistència física necessària, requereixen
controls de glucèmia abans i després, ja que, amb freqüència, produeixen
hiperglucèmia quan finalitza l'activitat.

✓ Els exercicis d'alt risc (submarinisme, alpinisme, vol lliure, boxa) no són
aconsellables. Els esports de competició, que comporten una gran tensió
emocional o els que es practiquen en solitari, requereixen una especial
vigilància i entrenament en autocontrol. S'han de prendre mesures per prevenir
i tractar les hipoglucèmies.

Inconvenients
L'exercici està contraindicat sempre que superi la resistència del pacient o suposi
un risc en cas de malaltia cardiovascular (insuficiència cardíaca, antecedents
d'isquèmia o d’infart, arítmies, etc.).

Durant l'exercici físic hi ha el risc d'hipoglucèmia, sobretot si es realitza una
activitat poc habitual o més intensa. Per tant no s'aconsella en aquells pacients
amb dificultat per a identificar-la. També poden aparèixer hipoglucèmies
tardanes, algunes hores després de l'exercici, per tant alguns pacients han de
reduir la insulina nocturna després de fer exercici.

La hiperglucèmia pot aparèixer durant o després d’un exercici extenuant, de
llarga duració o en persones no entrenades a causa d'un excés d'hormones
contrareguladores (adrenalina, noradrenalina). 

L'exercici també és contraindicat en situacions d’un mal control de la diabetis,
amb glucèmies superiors a 300 mg/dl i en presència de cetonúria positiva, ja que
pot agreujar la descompensació metabòlica.

S’ha de tenir precaució amb els pacients amb arteriosclerosi avançada, malaltia
cardiovascular activa, retinopatia proliferativa, neuropatia i nefropatia. Algunes
persones necessiten una valoració cardiovascular prèvia (electrocardiograma,
prova d'esforç, etc.) a l'inici d'un pla d'activitat física.

Recomanacions
El tipus d’exercici ha de ser personalitzat i pactat i s’ha d’avaluar periòdicament.
És necessari un entrenament especial en l'autocontrol. 
S’ha d’iniciar progressivament i adaptar-lo en durada i intensitat a la capacitat de
cada pacient; s’ha d’aconseguir, si és possible, un temps mínim de 30 a 60
minuts per sessió, amb una freqüència mínima de 4 vegades per setmana,
encara que l’ideal és a diari i en els mateixos horaris.
El moment idoni per fer exercici és quan les glucèmies són més altes (entre una
i tres hores després d’ingerir aliments) i s’ha d’evitar quan el tractament insulínic
arriba al seu màxim efecte o quan les condicions climatològiques siguin
adverses.
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Normes de seguretat
✓ Realitzar una fase d'encalentiment (5-10 minuts) abans d'iniciar l'activitat física

i acabar amb una intensitat més baixa.

✓ Conèixer el grau de control metabòlic abans i després de l'exercici.

✓ El pacient ha d’anar identificat com a diabètic, fonamentalment quan realitza
esport o surt al carrer tot sol, encara que és preferible anar acompanyat, per
fer exercici.

✓ Afegir un suplement d’hidrats de carboni abans i durant l’exercici físic (d’una o
dues racions per hora d’activitat física) si la glucèmia prèvia a l'exercici és
inferior a 100 mg/dl.

✓ Disposar de suplements d’hidrats de carboni d'absorció lenta durant l’exercici.

✓ Ingerir abundant líquid per prevenir la deshidratació (per exemple, begudes
isotòniques).

✓ Tenir cura dels peus i del tipus de calçat.

✓ Injectar la insulina en la zona abdominal i no administrar-la en la zona que s’ha
d’exercitar més (per exemple, en les cuixes si ha de caminar, en els braços si
ha de jugar a tennis).
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5.4 Assumir un pla terapèutic de medicació
oral

Quan no s’aconsegueix un bon control metabòlic després de tres mesos de
tractament amb dieta i exercici, l’alternativa terapèutica són els hipoglucemiants
orals (HO) per als pacients diabètics tipus 2.

El tractament farmacològic no justifica abandonar les mesures d’alimentació i
d’exercici.

Quant a la selecció d’hipoglucemiants orals, es consideren de primera línia la
metformina i les sulfonilurees (SU), l'efecte és similar a l’hipoglucemiant.

A llarg termini, molts de pacients amb diabetis tipus 2 no aconsegueixen un
control adequat amb un sol fàrmac, per la qual cosa s’ha de recórrer a
l'associació de dos medicaments. Si això tampoc no resulta suficient, s'haurà de
passar a la insulina o, preferiblement, a l'associació d’HO amb insulina nocturna.

A l’Estat Espanyol hi ha 5 grups d’HO disponibles:  

Biguanides:
Metformina (Dianben®)
Buformina (Silubin®) (pitjor relació benefici/risc que la metformina)

• Mecanisme d’acció: no tenen cap efecte sobre l’alliberació d’insulina pel
pàncrees, sinó que actuen reduint la formació de glucosa en el fetge
(gluconeogènesi hepàtica) i l’absorció intestinal de glucosa, i incrementant la
utilització perifèrica en el múscul.

• Indicacions: la metformina és el fàrmac d'elecció si hi ha obesitat, excés de
pes o hiperlipèmia, ja que redueix el pes i millora la resistència a la insulina.

• Contraindicacions i precaucions: no s’ha d’usar en els pacients amb
insuficiència renal ni amb factors que augmentin el risc d’acidosi làctica
(hipòxia, cirurgia major, alcoholisme, hepatopaties greus). Cal tenir precaució en
l’administració a ancians o si existeix insuficiència cardíaca congestiva. Cal
suspendre l’ús des de les 48 hores d’abans i les de després d'una prova
radiològica amb contrast iodat.

• Efectes adversos: sabor metàl·lic, anorèxia, nàusees, epigastràlgia, diarrea.
Els efectes adversos són menors si el tractament s’inicia amb dosis baixes,
habitualment cedeixen amb el temps. La hipoglucèmia és menys freqüent que
amb les SU.

• Pauta d’administració: començar amb 425 mg una vegada al dia i anar pujant
cada 2 setmanes fins arribar a 850 mg/8-12 hores, durant o després de les
menjades. La introducció lenta i progressiva del tractament permet millorar-ne
la tolerància.
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Sulfonilurees
Glibenclamida (Daonil®, Euglucón®, Glucolon®, Norglicem 5®)
Gliclazida (Diamicron®)
Glimepirida (Amaryl®, Roname®)
Glipizida (Glibenese®, Minodiab®)
Gliquidona (Glurenor®) (d’elecció en insuficiència renal)
Glisentida (Staticum®)
Tolbutamida (Rastinon®) 
C l o r p ropamida (Diabinese®) (vida mitjana molt llarga, es recomana que no s’utilitzi)

• Mecanisme d’acció: actuen principalment estimulant l’alliberació pancreàtica
d’insulina.

• Indicacions: tractament de la diabetis tipus 2 quan no existeix obesitat ni
hiperlipèmia o quan no es toleri o estigui contraindicada la metformina. La seva
eficàcia es redueix segons el temps d’evolució de la malaltia  (més de 5 anys).

• Contraindicacions i precaucions: insuficiència renal moderada o greu, si és
lleugera o moderada es pot usar gliquidona. Si hi ha coma diabètic o
cetoacidosi, infecció greu, grans cremades, cirurgia major o traumatisme sever,
s’ha d’usar insulina. No s’ha d’usar durant l’embaràs ni en els casos
d’hipersensibilitat a les sulfamides.

• Reaccions adverses: la principal és la hipoglucèmia que és la més perillosa
amb les SU de vida mitjana llarga (no s’ha d’usar clorpropamida). Entre les SU
de segona generació, la glibenclamida és la que s'associa amb una major
incidència d'hipoglucèmies. Unes altres reaccions adverses són: augment de
pes, estrenyiment, diarrea, anorèxia o augment de la gana, nàusees, vòmits,
alteracions del gust, malestar epigàstric, reaccions cutànies i alteracions
hematològiques.

• Pauta d’administració: s’ha de prendre 15-30 minuts abans de les menjades,
en horaris regulars, sense alterar les dosis prescrites. Cal iniciar el tractament
amb dosis baixes i anar pujant la dosi cada 7 dies fins que es controli la
glucèmia o que s’arribi a la dosi màxima de cada fàrmac.

Meglitinides:
Repaglinida (Novonorm®, Prandin®)
Nateglinida (Starlix®): la nateglinida necessita el visat d'inspecció i s’autoritza
exclusivament per al seu ús combinat amb metformina en els pacients amb
diabetis tipus 2 controlats inadequadament, amb una dosi màxima tolerada de
metformina en monoteràpia.

• Mecanisme d'acció: actuen potenciant l'alliberació d'insulina pel pàncrees, el
seu efecte és de durada breu. Es consideren "reguladors prandials de la
glucosa", perquè la seva administració abans de cada menjada provoca un
punt màxim d’alliberació d'insulina. L'efecte de la nateglinida és menor que el
de la repaglinida.
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• Indicacions: el seu paper terapèutic no està establert de forma clara, ja que no
existeixen dades sobre la seva capacitat per evitar l'aparició de complicacions
diabètiques. La seva eficàcia és similar a la de les SU, però sembla que no
aporten cap avantatge i són més cares. Poden considerar-se una alternativa si
per algun motiu no es pot utilitzar metformina i SU. També es pot usar si hi ha
una insuficiència renal moderada (el seu metabolisme és hepàtic), encara que
en aquesta circumstància hi ha més experiència amb gliquidona -Glurenor®-.
El principal avantatge possiblement es vegi en subjectes amb horaris
particularment irregulars (el pacient pren la medicació just abans de menjar, per
la qual cosa es limita el risc d’hipoglucèmia si es retarda o omet una menjada).

• Contraindicacions, precaucions i interaccions: són similars a les que
provoquen les SU, però es poden usar en cas d’hipersensibilitat a les
sulfamides.

• Reaccions adverses: són similars a les de les SU (augment de pes, alteracions
digestives). Tal vegada provoqui menys hipoglucèmies, però la magnitud de la
diferència no és gaire rellevant.

• Pauta d’administració:

Repaglinida, s’administra 15 minuts abans de cada menjada (si s’omet una
menjada, no s’ha de prendre la medicació). Al principi cal prendre 0,5 mg en
cada presa, augmentant cada 1-2 setmanes, segons la tolerància, fins un
màxim de 4 mg cada vegada. 

Nateglinida, s’ha d’iniciar amb 60 mg 3 vegades al dia, s’ha de prendre durant
la mitja hora abans de cada menjada; es pot pujar la dosi, si fa falta, fins a un
màxim de 180 mg 3 vegades al dia.

Inhibidors de l’alfaglucosidasa
Acarbosa (Glucobay®, Glumida®)
Miglitol (Diastabol®, Plumarol®)

• Mecanisme d’acció: alenteixen l’absorció intestinal dels hidrats de carboni,
cosa que redueix la glucèmia postprandial. El seu efecte sobre la glucèmia en
dejú i l’HbA1c és menor que amb SU o metformina. El miglitol no aporta cap
avantatge a l’acarbosa, que és la molècula amb una major experiència d’ús. 

• Indicacions: utilitat limitada en monoteràpia. En els subjectes amb mala 
resposta a HO, es poden associar a una SU o a una metformina. 

• Contraindicacions i precaucions: malalties inflamatòries intestinals, quadres
de mala absorció, diarrees cròniques, obstrucció intestinal, quadres que puguin
empitjorar per l’acumulació de gasos (hèrnies, cirurgia abdominal), insuficiència
renal o hepàtica. Hipersensibilitat al fàrmac, embaràs i lactància. 

• Reacciones adverses: a l’inici del tractament poden produir flatulència, 
meteorisme, diarrea (40% de pacients) i dolor abdominal (20%) sobretot si es
consumeix sucre, llegums o verdures fratulentes. Una altra reacció adversa és
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la possible alteració dels enzims hepàtics (amb l’acarbosa; amb el miglitol no
s’ha vist, perquè hi ha menys experiència en el seu ús a llarg termini). La
hipoglucèmia és menys freqüent que amb SU (2%). És important recordar que
aquests fàrmacs fan lenta l’absorció dels disacàrids, per la qual cosa sempre
s’usa un inhibidor -glucosidasa amb un altre HO. Si apareix hipoglucèmia no
s’ha d’administrar sucre comú sinó glucosa (Glucosport comprimits 5 g, no
finançat per la Seguretat Social).

• Pauta d’administració (acarbosa): per tal de minimitzar els efectes no
desitjats es recomana introduir lentament, començant amb 25 mg (mig
comprimit) una vegada al dia. Si hi ha una bona tolerància, cal anar pujant cada
dues setmanes fins a 25 mg dues vegades al dia; 25 mg tres vegades al dia
fins a 100 mg tres vegades al dia a les 6-8 setmanes de tractament. S’ha de
prendre abans de les menjades i amb aigua abundant. 

Tiazolidinediones (“glitazones”)
Rosiglitazona (Avandia®)
Pioglitazona (Actos®)
Ambdues requereixen el visat de la inspecció.

• Mecanisme d’acció: potencien la resposta perifèrica a la insulina en els teixits
perifèrics. Es tracta d’un grup nou de fàrmacs per la qual cosa encara hi ha
poca experiència d’ús i la seguretat a llarg termini es coneix de forma limitada,
ja que el seu paper en terapèutica no està definitivament establert.

• Indicacions: tractament combinat amb metformina o amb SU (si la metformina
es troba contraindicada o no es tolera). També s’autoritza l’ús com a
monoteràpia de pacients obesos en què estigui contraindicada o no es toleri la
metformina, situació en la que sería una alternativa a les sulfoniurees.

• Contraindicacions i precaucions: hepatopaties, antecedents d’insuficiència
cardíaca, embaràs i lactància. No s’ha d’associar amb insulina.

• Reaccions adverses: augment de pes, edemes, anèmia, molèsties digestives,
cefalea, vertigen, elevació del colesterol LDL. La hipoglucèmia és poc freqüent.
S’han de determinar els enzims hepàtics abans d’iniciar el tractament, cada
dos mesos durant el primer any i, després, periòdicament.

• Pauta d’administració: Rosiglitazona, 4 mg/24 hores; quan s’associa a la
metformina, la dosi es pot elevar, si és necessari, a les 8 setmanes de
tractament fins a 8 mg diària (en 1-2 preses). Pioglitazona: 15-30 mg/24 hores.
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Interaccions més rellevants dels HO
• En general, l’ús concomitant d’alcohol, salicilats, AINE, IECA, cimetidina, 

ranitidina, ciprofloxacina, sulfamides (incloent cotrimoxazole) i fluconazole
poden potenciar l’efecte dels HO i provocar hipoglucèmia.

• Els betabloquejants poden emmascarar els símptomes de la hipoglucèmia.

• Amb metformina cal evitar el consum d’alcohol pel risc d’acidosi làctica. S’ha
de suspendre des de 48 hores abans a 48 hores després d’administrar un
contrast iodat. Redueix l’eficàcia de diürètics com la furosemida. La nifedipina
pot elevar els nivells de metformina, mentre que aquesta pot elevar els de
digoxina.

• Els inhibidors de l’alfaglucosidasa redueixen l’efecte de les resines d’intercanvi
iònic i dels antiàcids. Redueixen l’absorció de digoxina i del ferro. Poden
potenciar els efectes adversos digestius de la metformina.

• S’han descrit hipoglucèmies severes en associar repaglinida i gemfibrozil.
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Potencien la resposta
perifèrica d'insulina
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5.5 Assumir un pla de tractament amb
insulina
En la diabetis tipus 1 el tractament insulínic sempre és imprescindible. La diabetis
tipus 2 és una malaltia progressiva que normalment pot ser controlada amb dieta
i exercici, posteriorment precisa l’addicció d’hipoglucemiants orals i la seva
història natural preveu a curt o a llarg termini el tractament amb insulina.
Per tant, en el moment del diagnòstic d’un pacient diabètic, se li ha d’explicar la
possibilitat de que necessiti aquest tractament. És lògic i molt freqüent el seu
rebuig inicial, per la qual cosa se li ha de donar temps perquè vagi superant les
seves pors i creences (la insulinització no és un indicador de gravetat de la
diabetis, no produeix lesions en els ulls, no és dolorosa). La paciència, el suport
i la confiança són els aliats del professional.

El pacient ha de saber que la insulina que s’ha d’injectar té una composició
idèntica a la humana i que la majoria s’obtenen per enginyeria genètica. El seu
mecanisme d’acció, per tant, és similar al que produeix l’hormona natural.

Tipus d’insulina
• Anàlegs ràpids d’insulines:
Insulina lispro: Humalog®, és produïda per enginyeria genètica. En el procés
s’ha invertit una seqüència d’aminoàcids de la cadena beta. S’administra per via
subcutània. El seu aspecte és transparent.

I n s u l i n a a s p a r t: NovoRapid®, és produïda per enginyeria genètica, s’ha
substituït la prolina per àcid aspàrtic. S’administra per via subcutània. El seu
aspecte és transparent.

• Insulina d’acció ràpida:
Humulina regular®, Actrapid®

Insulina regular, soluble o no modificada, s’administra per via subcutània, en
cas de descompensació severa es pot administrar per via intramuscular. El seu
aspecte és transparent.

• Insulines d’acció intermèdia:
Insulina NPH o Neutral Protamina (Insulatard NPH®), anomenada isofànica,
utilitza protamina per prolongar l’acció insulínica. El seu aspecte és tèrbol. 

Anàleg d’acció intermèdia (Humalog NPL®) utilitza insulina lispro més
protamina per prolongar l’acció insulínica. El seu aspecte és tèrbol.

Insulina zinc (Humulina lenta®, Monotard® i Ultratard®), incorpora zinc per
prolongar la seva acció. S’administra per via subcutània amb xeringa. El seu
aspecte és tèrbol.
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• Insulines d’acció prolongada:

Insulina ultra lenta (Humulina ultralenta®). S’administra per via subcutània amb
xeringa. No s’utilitza habitualment. El seu aspecte és tèrbol.

Anàleg lent d’insulina Glargina (Lantus®), és pendent de comercialitzar a
Espanya. Té corva d’acció plana, sense pics. És una insulina lenta però
d’aspecte transparent.

• Mescles d’insulina: tenen una acció bifàsica, primer actua la insulina ràpida
i posteriorment la insulina NPH o NPL

Mescla d’anàlegs: anàleg ràpid + anàleg retardat amb protamina (Humalog Mix
25 Pen®, Humalog Mix 50 Pen®). Novo Mix 30 FlexPen® amb mescla Aspart.
El seu aspecte és tèrbol.

Insulina ràpida + NPH (Mixtard 10/90®, Mixtard 20/80®, Mixtard 30/70®,
Mixtard 40/60®, Mixtard 50/50®). El seu aspecte es tèrbol.

Totes les insulines disponibles actualment (a partir de febrer de 2001), tant en
forma de vials com de cartutxos, tenen una concentració de 100 ui/ml.
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Tipus d’insulina Inici d’acció Efecte màxim Acció efectiva

Anàleg ràpid 15-30 minuts 60-90 minuts 3-4 hores

Insulina ràpida 30-60 minuts 2-3 hores 3-6 hores

Acció intermèdia

NPH/NPL 2-4 hores 6-10 hores 10-16 hores

Zinc 3-4 hores 6-12 hores 12-18 hores

Acció prolongada

Ultra lenta 6-10 hores 10-16 hores 18-20 hores

Anàleg lent 2 hores 24 hores

Mescla d’anàlegs 30 minuts 2-8 hores 24 hores

Ràpida + Aspart 10-20 minuts 1-4 hores 24 hores



Abans d’iniciar la insulinització s’han de tenir en
compte una sèrie de factors

✓ L’existència d’un mal control metabòlic (comprovat amb perfils de glucèmia
seriats preprandials i postprandials) que no es pot atribuir a l’incompliment del
pla terapèutic (dieta, exercici i/o HO.).

✓ L’acceptació i el convenciment del pacient.

✓ La col·laboració d’un familiar de referència.

✓ Valorar els inconvenients de la insulinització en persones molt majors, amb
limitacions físiques i d’aprenentatge i/o amb una situació social crítica.

✓ Cercar l’autonomia total del pacient en l’administració del tractament, ja que
és especialment significatiu per a la seva qualitat de vida.

✓ S’han de planificar uns dies consecutius de visita fins arribar a la instrucció total
del pacient. Proposam el següent esquema:

Primer dia:
– Aclarir conceptes i eliminar temors.

– Explicar més detalladament en què consisteix el tractament amb insulina,
la seva preparació, conservació i precaucions.

– Preparar i revisar el material necessari.

– Establir la pauta i horaris.

– Revisar les causes, els símptomes i l’actuació en cas d’una hipoglucèmia
(ús de glucagó).

– Determinar la glucèmia capil·lar i procedir a administrar la primera dosi.

Segon dia:
– Valorar l’estat d’ànim i els possibles problemes o complicacions.

– Zones d’injecció.

– Revisar l’autoanàlisi.

– Revisar el pla dietètic i l’exercici físic.

– Resoldre els dubtes.

– Autoadministració de dosis.

Tercer, quart i cinquè dia:
– Revisar els coneixements i les habilitats.

– Ampliar els coneixements.

– Ajustar el pla de tractament, de la dieta i de l’exercici.
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– Ajustar les dosis.

– Maneig de situacions especials.

– Reforçar positivament.

– Establir criteris de consulta immediata o d’urgència.

Autoinjecció
La tècnica d’injecció varia segons la que s’utilitzi. Avui en dia és més fàcil i
pràctic recórrer a les plomes injectables o vials carregats prèviament que a les
xeringues convencionals:

– La insulina s’injecta per via subcutània en el teixit greixós perquè l’absorció sigui
lenta. Els nins o les persones molt primes han d’agafar un pessic de pell per
evitar la injecció intramuscular.

– Per netejar la zona que s’ha d’injectar i el tap del vial, quan s’utilitzi una xeringa,
s’ha d’usar preferiblement una substància sabonosa i no alcohol pel poder de
fixació de les proteïnes que pot interferir en l’absorció de la insulina i causar
dolor durant la injecció.

– S’ha de respectar la rotació de les zones que s’han d’injectar (ANNEX 8.7) per
evitar lipodistròfies (nòduls palpables en els teixits subcutanis) o hematomes i,
per tant, una mala absorció de la insulina. Els punts d’injecció han de rotar dins
una mateixa regió, no entre regions diferents. S’ha de tenir en compte que la
zona d’absorció més ràpida és l’abdomen, seguida del braç, les anques i les
cuixes, probablement a causa de les variacions del flux sanguini. Per regle
general s’ha d’injectar en els braços i en l’abdomen al matí i en les cuixes a la
nit. S’ha d’evitar la injecció en una zona que hagi de ser sotmesa a l’esforç físic
mentre s’absorbeix la dosi. Si es preveu fer exercici s’ha d’utilitzar
preferentment l’abdomen, d’aquesta manera s’evita la zona que s’ha
d’exercitar (per exemple, la cuixa si ha de córrer, o el braç i la cuixa si ha de
jugar a tennis).

– L’agulla recomanada és de 5 mm per als nins, de 8 mm per a les persones
primes i de 12 mm per a la resta. La insulina injectada amb agulles inadequades
s’absorbeix malament i pot provocar hiperglucèmia. La reutilització de les
agulles implica més risc d’infecció, possibilitat d’obstrucció de l’agulla i dolor en
la zona d’injecció a causa de l’esquinç que provoca l’agulla despuntada.

5.5

A
ss

um
ir 

un
 p

la
 d

e 
tr

ac
ta

m
en

t 
am

b 
in

su
lin

a

56



– Amb les mans prèviament netejades amb cura, s’ha de posar la injecció segons
les instruccions de cada sistema d’administració:

1) Ploma injectable:

– Només la insulina regular, lispro i aspàrtic es presenten en forma de
solució, les altres es preparen en forma de suspensions, per tant s’ha
d’agitar primer de dalt a baix, unes vint vegades i després fer rotar entre
les mans per aconseguir una suspensió més uniforme.

– S'ha d’enroscar l’agulla adequada i s’ha de  purgar en posició vertical fins
a comprovar que surt un gota de líquid per l’extrem. En cas de mantenir
l’agulla posada a la ploma, l’heu de purgar també abans de cada ús.

– S’ha de mesurar la dosi que s’ha d’injectar. És molt important carregar la
dosi correcta.

– S'ha d’introduir l’agulla en la zona d’injecció elegida i s’ha de pressionar
el polsador lentament fins a esgotar la càrrega preparada i esperar 5-10
segons amb l’agulla introduïda per no perdre gens de líquid.

– S’ha de retirar l'agulla en dos temps per minimitzar la pèrdua d'insulina.

– S’ha de pressionar uns segons la zona injectada.

2) Xeringa:

– S'ha d’agitar el vial com en el cas anterior.

– S’ha d’introduir, en posició vertical, la quantitat d’aire corresponent a la
dosi que s’ha d’injectar.

– Amb el vial invertit s'ha d’aspirar la quantitat desitjada i un poc més,
després s’ha de purgar igualment l’agulla ajustant-ne la dosi.

– S'ha d’injectar lentament, cal seguir les mateixes re c o m a n a c i o n s
anteriors quan s’acabi la injecció.

És útil que el professional conegui i disposi de tots els sistemes d’injecció, com
a material de demostració. S’ha d’escollir el sistema més adequat i considerar les
característiques i limitacions del pacient.
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Conservació de la insulina
Si es refrigera roman estable durant molt de temps, però de la manera que es
guarda millor és a la nevera (entre 2º-8ºC, sense arribar a la congelació); no
obstant això, després d’haver obert la insulina sol mantenir-se estable a una
temperatura ambient durant un mes. No s’ha d’exposar a temperatures extremes
(deixar-la al cotxe, al costat d’una finestra o d’una font de calor, ni a temperatura
ambiental > 30ºC).

La insulina s’ha de dipositar en un espai net i protegit, no s’ha d’exposar a canvis
bruscs de temperatura i s’ha de preservar de la llum i de la humitat. Els vials han
de conservar-se en la gelera en les mateixes condicions i s’ha de tenir la
precaució de treure’ls 30 minuts abans de preparar la injecció, ja que la insulina
freda produeix dolor.

Recomanacions
✓ És important que el pacient tengui coneixements de la prevenció, detecció i

actuació davant d’una hipoglucèmia, així com també de l’autoanàlisi.

✓ Les dosis i els horaris s’han de respectar segons el que s'ha pautat. Cal insistir
en fraccionar la dieta i respectar els temps d’espera per a l’ingesta d’aliment:
Els anàlegs ràpids d’insulina no necessiten temps d’espera i s’injecten just
abans de menjar; si és necessari (glucèmia baixa, nins amb ingesta irregular)
es poden injectar passats 15 minuts de l’inici de la menjada o després de la
menjada.

✓ Els pacients entrenats i capacitats per a l’autoajustament de la dosi han de ser
prudents en els canvis, variant només en un 10% de la dosi (2-4ui) i no l’han
de modificar en funció d’una determinació de glucèmia capil·lar aïllada, sinó
comprovant una tendència. Convé intensificar els controls en les situacions de
canvi de dosi. S'ha de modificar només una de les dosis cada vegada i cal
esperar uns dies abans d'un nou canvi.

✓ Els desajusts s’han de corregir tenint en compte: primer, la modificació de
horaris, de les menjades o de l’exercici i, en segon lloc, s’ha de prioritzar el
resultat de les glucèmies basals per ajustar les dosis d'insulina.

✓ S’ha de revisar periòdicament la tècnica d’injecció i les zones d'injecció per
valorar possibles lipodistròfies.
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5.6 Reconèixer, prevenir i controlar la
hiperglucèmia

La deficiència relativa d’insulina augmenta la concentració de glucosa a la sang,
de manera que a partir de 180 mg/dl es sol sobrepassar el llindar renal per a la
glucosa i s'inicia la glucosúria. A partir de 300 mg/dl es poden començar a
alliberar cossos cetònics, i a partir de 500-600 mg/dl es pot entrar en coma. A
diferència de la hipoglucèmia, l’evolució és més lenta i progressiva. 

Factors desencadenants
✓ Injecció d’insulina incorrecta o amb dosi insuficient.

✓ E r ror o omissió del tractament amb hipoglucemiants orals o amb insulina.

✓ Transgressions dietètiques.

✓ Falta d’exercici o exercici intens.

✓ Malaltia o infecció intercurrent.

✓ Estrès (ingressos hospitalaris, intervencions quirúrgiques, pro b l e m e s
personals importants).

✓ Embaràs.

✓ Utilització de fàrmacs hiperglucemiants (diürètics, corticoides, anovulatoris, 
antidepressius tricíclics).

✓ Evolució pròpia de la malaltia (pèrdua pro g ressiva de la p roducció 
d'insulina pancreàtica).

Simptomatologia
Pot ser variada i més o menys important, depèn del mal control metabòlic:

Poliúria: augment de l’emissió d’orina (diüresi), amb necessitat d'orinar
més a la nit (nictúria).

Polidípsia: necessitat exagerada de beure.

Polifàgia: necessitat exagerada de menjar.

Pèrdua de pes.

Pruïja, picor i irritacions cutànies.

Cansament, fatiga.
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Pautes que s’han de seguir davant una
descompensació hiperglucèmica (>300 mg/dl):

✓ Evitar les transgressions dietètiques i els possibles errors de tractament.

✓ Identificar els símptomes de descompensació.

✓ Respectar el tractament prescrit i evitar la deshidratació, cal beure
abundants líquids sense sucre. 

✓ Identificar el motiu de la descompensació i corregir-lo o demanar ajuda.

✓ Ajustar o incorporar el tractament farmacològic. Plantejar el suplement
d'insulina ràpida.

✓ Identificar l'aparició de signes o símptomes de cetosi. Sol manifestar-se
amb els símptomes de la diabetis i, a més a més, amb dolor abdominal,
nàusees, vòmits, fetor cetòtica, pèrdua de pes, respiració ràpida
(taquipnea) sobretot relacionada amb una situació de malaltia. Aquests
cossos cetònics són àcids i poden produir una cetoacidosi diabètica,
situació greu que necessita tractament a l'hospital.

El risc de cetoacidosi és més freqüent en les persones amb diabetis 
tipus 1; però, pot passar a persones amb diabetis tipus 2, amb malalties
greus.

✓ Els ancians amb hiperglucèmia important, a causa d'una disminució de
la sensació de set o de la impossibilitat d'accedir a líquids, tenen el risc
de sofrir un coma hiperosmolar. En aquests casos, s'han d'aportar
abundants líquids, vigilar el nivell de consciència i l'aparició de signes de
deshidratació. El coma hiperosmolar és una complicació molt greu de la
diabetis i el tractament és hospitalari.
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5.7 Reconeixer, prevenir i controlar la
hipoglucèmia
El descens de la concentració de la glucosa a la sang per davall de 60 mg/dl en
la sang venosa (<50 mg/dl en sang capil·lar) és la complicació aguda més
freqüent en els pacients que reben tractament. La hipoglucèmia pot ser
moderada i manifestar-se amb símptomes fàcils de reconèixer i de tractar pel
pacient; també pot ser greu quan es veu afectat l’estat de consciència, en aquest
cas es necessita l’ajuda d’una altra persona. La hipoglucèmia pot instaurar-se
molt ràpidament i per tant, requereix una actuació immediata.

Factors desencadenants
✓ Oblit, retard o falta de menjar.

✓ Ingesta excessiva o inadequada d’alcohol (ingestió d'alcohol sense
presa d'aliment o associació d'alcohol i hipoglucemiants).

✓ Exercici físic inadequat en tipus, horari o intensitat.

✓ Error en el tractament farmacològic oral, aportació excessiva d’insulina o
tècnica d’injecció incorrecta.

✓ Interaccions farmacològiques (salicilats, sulfamides, betabloquejants).

✓ Situacions de malaltia.

Simptomatologia
La simptomatologia és variable i diferent en cada persona, generalment es
manifesta per:

Suor freda, pell humida.

Tremolor.

Palpitacions.

Gana.

Debilitat.

Visió borrosa.

Alteracions del comportament (angoixa, irritabilitat, confusió, dificultat
per parlar).

Malsons, inquietud, sudoració nocturna, mal de cap i dificultat de
concentració en despertar-se, si s’ha sofert una hipoglucèmia nocturna.

Si s’agreuja, pot produir la pèrdua de consciència i coma.
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Pautes que s’han de seguir
✓ És prioritari re s o l d re tot d’una la hipoglucèmia. Si n’apare i x e n

símptomes, s’aconsella comprovar la glucèmia capil·lar sempre que no
comporti retard en el tractament de la hipoglucèmia.

✓ El diabètic amb insulina ha de solucionar primer la hipoglucèmia i
després administrar-se la dosi d'insulina corresponent a l'horari previst i
menjar immediatament, sense temps d'espera. S’ha de pre n d re
preferentment de 10-20 g de sucre (10 g=2 culleretes de cafè) dissolt
amb aigua o 1/2 tassó de suc de fruita o de qualsevol beguda ensucrada
o 1 tassó de llet desnatada. També es pot pre n d re glucosa
comercialitzada, Glucosport®.

✓ Avançar si és necessari la presa de l'aliment següent.

✓ Intensificar els controls en les primeres 24-48 hores.

✓ En cas de pèrdua de coneixement (coma) no s’ha d’administrar res per
via oral. En el cas d'hipoglucèmia greu en els pacients insulinitzats, els
familiars o les persones amb les quals habitualment està el pacient han
de saber administrar glucagó intramuscular o subcutani (hormona que
provoca una alliberació ràpida de glucogen hepàtic), que es pot repetir
al cap de 5-10 minuts si no ha estat suficient, mentrestant es localitza
l’equip sanitari. En estar recuperat el pacient ha de menjar per evitar
recidives.

En els pacients tractats amb hipoglucemiants orals, en cas
d'hipoglucèmia greu és millor recórrer directament a l'administració de
glucosa endovenosa i remetre’ls a l'hospital per monitoritzar la glucèmia
(la hipoglucèmia produïda per hipoglucemiants orals, sempre necessita
la monitorització de la glucèmia durant 48 hores per risc de recidiva).

✓ S’ha de tenir precaució amb els pacients que prenen fàrmacs (per
exemple betabloquejants) que puguin potenciar l’efecte dels HO o
emmascarar símptomes d’hipoglucèmia (vegeu apartat 5.4).

✓ P revenir la hipoglucèmia, cal respectar les pautes d’alimentació i
tractament, observar les normes de l’exercici físic, re n d i b i l i t z a r
l’autoanàlisi (interpretar els resultats i actuar en conseqüència), menjar
sempre abans d’anar a dormir i no sortir mai de casa sense dur sucre.

✓ Aprendre a identificar les causes i la simptomatologia.

✓ Evitar el control metabòlic massa ajustat en els pacients que no
perceben clarament els símptomes d'hipoglucèmia.

✓ Anar identificat com a diabètic (polsera, cadena, carnet…) i procurar que
les persones amb les quals habitualment es relaciona (treball, domicili,
oci) coneguin com han d’actuar en cas d’urgència.

A continuació es presenta de manera esquemàtica una orientació general per a
la actuació davant d’una hipoglucèmia:
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Glucèmia Capil·lar Actuació

• No prendre res
• Esperar 10 minuts i

repetir l'anàlisi

• Prendre 1 ració d'HC
d'absorció ràpida

• Si es manté la
normoglicèmia, no han
de prendre res

> 70 mg/dl

< 40 mg/dl o
símptomes molt
intensos

• Prendre 2 racions
d'HC d'absorció
ràpida

• 200 cc de llet desnatada,
o 
10 g de sucre + aigua, 
o
100 cc de suc 

• 2 pastilles de 5 g de
Glucosport®.

• 200 cc de llet desnatada
+ 10 g de sucre, 
o
20 g de sucre + aigua, 
o
200 cc de suc, 
o
4 pastilles de 5 g de
Glucosport®.

Entre 40-70 mg/dl

• Injectar Glucagó IM en deltoides o SC en abdomen.

• Repetir la dosi al cap de 10 minuts si no hi ha
recuperació.

• Si no hi ha millora o persisteixen els símptomes,
encara que es normalitzi la glucèmia, s’ha d’avisar el
servei d'urgències.

Als pacients tractats amb
insulina que presenten
hipoglucèmia severa amb
pèrdua de consciència.

Si es presenten signes o símptomes d’Hipoglucèmia

• Repetir l'anàlisi cada 10 minuts i menjar HC d'absorció ràpida fins que la glucèmia sigui
superior a 70 mg/dl.

• Una vegada estabilitzada la glucèmia, cal ingerir 1 ració d'HC d'absorció lenta (per
exemple 2 galetes), si falta més d'una hora per a la següent menjada.

• S’ha de posar després la dosi d'insulina i menjar de manera habitual, sense temps
d'espera entre la dosi de medicació i l’ingesta. En tot cas cal reduir en 2-4ui la dosi
d'insulina que va provocar la hipoglucèmia.

• Si la hipoglucèmia és moderada en els pacients tractats amb hipoglucemiants orals: 
Sulfonilurees: s’ha de reduir la seva dosi en 1/2 pastilla per dia.
Repaglinida-Nateglinida: reduir la dosi del fàrmac que va produir la hipoglucèmia
(Berenar, dinar o sopar), augmentar els controls i corregir la causa.

• En els pacients que prenen acarbosa/miglitol associada a secretagogs o a insulina,
s'aconsella usar directament o Glucosport® o Glucosmón® per via oral.
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5.8 Realitzar i interpretar l’autoanàlisi
Els mètodes i la freqüència de l’autoanàlisi han de dependre del grau de control
metabòlic del pacient, del tractament (essencialment en els pacients insulinitzats),
i de les característiques personals de cada individu (capacitat d’aprenentatge,
recolzament familiar). En general, en els pacients amb tractament dietètic i amb
control metabòlic estable no s'ha vist que es beneficiïn amb la realització
d'autoanàlisi.

La glucèmia oscil·la durant el dia en funció dels aliments ingerits, de l’exercici, de
les situacions d’estrès i dels punts d’efecte màxim o mínim del tractament. El
pacient ha de conèixer els criteris del control metabòlic òptim, respecte a la
glucèmia capil·lar:

* L’HbA1c (hemoglobina glicada en sang venosa) és un marcador de risc molt
important en el desenvolupament i en la progressió de les complicacions
tardanes de la diabetis

80-120 mg/dl <80 i >140 mg/dl

100-180 mg/dl > 200 mg/dl

100-140 mg/dl <100 >160 mg/dl

<7 >8

Objectiu Intervenir

*HbA1c

Glucèmia en anar a
dormir (3 hores, com
a mínim, després de
s o p a r )

Glucèmia postpran-
dial (2 hores després
de la ingesta)

Glucèmia basal



Tècniques de mesurament
La determinació de la glucosa en sang capil·lar és la més útil, ja que
s’aproxima bastant a la glucèmia plasmàtica venosa, encara que pugui ser
inferior en 10-20 mg/dl. És indicada per als pacients que són tractats amb
insulina, recomanada als pacients tractats amb HO i als pacients amb tractament
dietètic.

Els mesuraments es poden realitzar:

✓ En dejú.

✓ Dues hores després de prendre aliments.

✓ Abans de les menjades.

✓ Abans d’anar a jeure.

✓ Durant la nit, si és necessari. Per descartar hipoglucèmies nocturnes es
pot realitzar un mesurament a les 2-4 hores de la matinada.

✓ Es poden intercalar perfils complets (determinacions de glucosa durant
un dia, abans i després de prendre aliments).

✓ La seqüència més útil és de dos mesuraments en el mateix dia
(preprandial i postprandial), per exemple: abans de berenar i 2 hores
després, el següent control s’ha de fer abans de dinar i dues hores
després de dinar, el següent s’ha de fer abans de sopar i dues hores
després de sopar. Aquesta seqüenciació, en "escala", és útil tant si es
fan determinacions diàries com si es fa en intervals de dies entre un
mesurament i l’altre. És més "rendible" que monitoritzar únicament les
glucèmies abans de berenar i de sopar.

S'han d’indicar les freqüències de control recomanades, s’ha d’individualitzar
cada cas i s’han de seguir les  orientacions de la “Guia per al tractament de la
diabetis tipus 2 en Atenció Primària” que vigeix en l'àrea, editada per la GAP.

S'ha d’instruir en el maneig adequat del mesurador de glucosa i el professional
ha de revisar periòdicament la tècnica, per tant, és útil que el professional
conegui i disposi dels distints mesuradors disponibles.

L'autoanàlisi és un instrument de tractament i únicament resulta rendible si
condiciona canvis de l'esmentat tractament. S'ha d'intentar animar el pacient a
ajustar les dosis d'insulina i realitzar canvis de dieta o d’exercici en funció dels
resultats, de forma que es potenciï l'autocontrol i no fer només la simple
monitorització de la glucèmia.
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L’ús correcte del mesurador i de la tècnica ha de determinar la fiabilitat del
resultat, per això, és important:

✓ Familiaritzar-se amb el funcionament del mesurador.

✓ Utilitzar el material de punció de manera individual i seguir les normes
d’asèpsia. Rentar-se las mans amb aigua i sabó. No usar alcohol.

✓ Conservar i manipular correctament les tires reactives.

✓ Comprovar freqüentment el funcionament del mesurador.

✓ El professional ha de validar periòdicament el mesurador i ha de
contrastar el valor de la glucèmia en sang capil·lar respecte al valor de
glucèmia basal en plasma venós, per això ha d’obtenir les mostres
simultàniament. La variació ha de ser menor d'un 15%.

Tots els mesuradors de glucèmia capil·lar són fiables si s'utilitzen correctament.
Com que hi ha diferents varietats en el mercat, el professional ha de conèixer el
seu maneig per poder assessorar el pacient a l'hora d'escollir el més adequat.

La determinació de la glucosa a l’orina, com a mètode d'autoanàlisi, és poc
fiable i només orientativa. S'ha de limitar als pacients que no accepten o que no
poden realitzar un control sanguini. Per instaurar aquesta tècnica el professional
ha de conèixer, en primer lloc, l'anomenada llinda de filtració de glucosa del
pacient ja que, només a partir d'una certa quantitat de glucosa (glucèmia
superior a 150-180 mg/dl) se’n comença a eliminar a través de l'orina però, això,
pot variar d'una persona a l'altra en funció de l'edat i d’altres factors (generalment
els ancians la tenen més elevada i les embarassades més baixa), interaccions de
medicaments i evolució de la diabetis.

La tècnica per conèixer la "llinda renal" és la següent: fer orinar el pacient al
matí i esperar 1/2 hora, a continuació recollir una mostra d’orina per determinar
la glucosúria i la glucèmia capil·lar basal. Cal repetir aquest mesurament un parell
de dies consecutius fins a definir en quin rang es comença a tenir glucosúria
positiva respecte al nivell de glucèmia. Això ha de determinar quina és la “llinda
renal” individual. Per tant, les glucosúries són negatives sempre que la glucèmia
no arribi al llindar de filtració.

Per a la tècnica de mesurament de la glucosa en la orina el pacient ha de:

Orinar entre 30 i 60 minuts abans de les menjades, tirar la mostra i beure
un tassó d’aigua a continuació. Aconseguir una segona mostra i
analitzar-la (tècnica de doble buidat).
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La tècnica de mesurar la cetonúria és també un mètode semiquantitatiu que,
en cas de donar un resultat positiu, pot indicar haver estat en dejú durant un
temps prolongat, un dèficit important d’insulina o la presència d’una malaltia
intercurrent. No s’utilitza habitualment en els pacients tipus 2, però és indicada
en els següents casos:

✓ En el moment del diagnòstic, si hi ha hiperglucèmia important.

✓ En una situació de febre, vòmits i/o diarrea importants.

✓ En glucèmies superiors a 300 mg/dl.

✓ A les gestants amb diabetis gestacional o pregestacional s'ha de
mesurar en dejú.

Autoanàlisi, registre i interpretació
La utilització de sistemes autoanalítics ha de ser útil per aconseguir l’autocontrol
i l’autonomia del pacient. Té com a objectiu millorar la qualitat de vida i la
seguretat del tractament i, en definitiva, prevenir complicacions. Per tant, ha de
“ser rendible” i mai no s’ha d’utilitzar per curiositat o com a sistema de
transgressió de normes. El benefici de l’autoanàlisi es basa en la possibilitat de
fer ajusts dietètics i terapèutics i evidenciar desajusts metabòlics (aprendre a
identificar i relacionar símptomes d’hipoglucèmia i d’hiperglucèmia).

Els resultats s’han d’anotar a les llibretes de registre, s’han de fer constar els
factors que puguin tenir relació amb els resultats per orientar el professional:

✓ Data i moment del dia (berenar, dinar, sopar)

✓ Activitat física no habitual

✓ Variacions de la dieta

✓ Vòmits, diarrea

✓ Malalties intercurrents

✓ Situacions d’estrès

✓ Menstruació.

• El tractament dels residus del grup III entre els quals s'hi inclouen el material
tallant, el punxant i les agulles ha de ser tractat, de manera específica, en el
domicili. Els professionals sanitaris han de seguir el “Pla d'eliminació de residus
sanitaris” vigent en la GAP des de 1997. Per als usuaris en els domicilis està
pendent l’aprovació i posada en pràctica del “Pla de deixalles de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, de la Conselleria de Medi Ambient”.
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Glucèmia Significa

Basal elevada

Berenar
Posterior elevada

Posterior baixa

Esmorzar/dinar
Prèvia elevada

Prèvia baixa

Posterior elevada

Posterior baixa

Baixa de matinada

El pacient s'ha aixecat tard.
Dosi insuficient d'insulina la nit anterior.
Efecte rebot d'una hipoglucèmia nocturna.

Aportació excessiva d'HC en el berenar.
Espai de temps curt entre la injecció i el berenar.

Aportació insuficient d'HC en el berenar.
Espai de temps llarg entre la injecció i el berenar. 
Excés d’exercici físic.
Dosi excessiva d'insulina en el berenar.

Aportació excessiva d’HC a mitjan matí.
Dosi insuficient d’insulina en el berenar o falta d’insulina ràpida.
Falta d’exercici

Aportació insuficient d’HC a mitjan matí.
Dinar tard.
Dosi excessiva d’insulina en el berenar.
Excès d’exercici físic.

Aportació excessiva d’HC en el dinar.
Dosi insuficient d’insulina intermèdia en el berenar.

Aportació insuficient d’HC en el dinar.
Dosi excessiva d’insulina intermèdia en el berenar.
Excés d’exercici físic.

Sopar tard.
Falta d’exercici.
Aportació excessiva d’HC a mitjan capvespre.
Dosi insuficient d’insulina intermèdia en el berenar.

Aportació insuficient d’HC a mitjan capvespre.
Dosi excessiva d’insulina intermèdia al berenar.
Excés d’exercici físic.

Espai de temps excessivament curt entre la injecció d’insulina i la
ingesta d’aliments (si tractament amb 2 dosis)
Aportació excessiva d’HC en el sopar.
Dosi insuficient d’insulina en el sopar o falta d’insulina ràpida.

Espai de temps excessivament llarg entre la injecció d’insulina i la
ingesta d’aliments (si tractament amb 2 dosis)
Aportació insuficient d’HC en el sopar.
Dosi excessiva d’insulina en el sopar.

Oblit de ressopó.
Dosi excessiva d’insulina en el sopar.

Sopar
Prèvia elevada

Prèvia baixa

Posterior elevada

Posterior baixa

Interpretació dels resultats segons el moment en qué s’hagi
realitzat la mesura respecte al tractament de la insulina



5.9 Conèixer i prevenir les complicacions
cròniques

Evolució de la malaltia
En les fases inicials de la malaltia no és prioritari parlar de les complicacions
tardanes de la diabetis ja que no solen presentar-se fins després d’uns anys
d'evolució de la malaltia encara que el 20% de la DM tipus 2 ja té complicacions
en el moment del diagnòstic; parlar de les complicacions depèn de l’interès del
pacient per conèixer-les. L’absència de símptomes fa que no hi hagi un especial
interès o sensibilització pel tema, per la qual cosa el pacient pot estar poc
receptiu. A mesura que evoluciona la malaltia és important ampliar aquests
coneixements i conscienciar el pacient de la importància d’assegurar-se la
qualitat de vida en el futur. La tàctica de la por només aconsegueix una actitud
de bloqueig, de resistència i d’augment de l'angoixa.

La hiperglucèmia mantinguda és la responsable de les lesions microvasculars,
retinianes i renals de la diabetis. A més el pacient diabètic (sobretot del tipus 2)
p resenta múltiples factors de risc card i o v a s c u l a r, que associats a la
hiperglucèmia condueixen a una arteriosclerosi precoç i accelerada. S'han
d'abordar convenientment aquests factors de risc des del diagnòstic de la
malaltia. Per tant hem de tenir en compte els següents factors de risc:

✓ Dislipèmia

✓ Hipertensió arterial

✓ Tabaquisme

✓ Obesitat

✓ Sedentarisme

Complicacions
Les possibles complicacions es manifesten amb:

✓ Afectació de tots els vasos de petit calibre; on més es manifesta és en
el ronyó (nefropatia) i en la retina (retinopatia).

✓ Alteració de grans vasos: artèries coronàries (insuficiència coronària,
infart, insuficiència cardíaca, arítmies), artèries cerebrals (trombosis,
embòlies), artèries d’extremitats inferiors (peu diabètic, úlcere s ,
gangrenes). La impotència sexual d’origen vascular també és freqüent
en el diabètic tipus 2.

✓ Deteriorament de troncs nerviosos o de nervis perifèrics, que poden
produir neuropatia sensitiva, motora o automàtica.
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La impotència sexual pot estar relacionada també amb el factor
neurogènic, encara que també hi poden influir factors psicològics.
Aquest trastorn afecta considerablement la qualitat de vida del pacient,
que veu limitada la seva sexualitat normal. La detecció del problema
exigeix realitzar una intervenció especialitzada, d’abordatge multifactorial
i la implicació indispensable de la parella per obtenir un grau de
comprensió mútua que faciliti les solucions.  

Prevenció 
El pacient ha de conèixer algunes mesures preventives:

✓ Adquirir consciència de les possibles complicacions tardanes.

✓ Col·laborar en la detecció primerenca i avisar quan apareguin signes
d’alarma.

✓ Aconseguir un control metabòlic adequat per evitar l'aparició de
complicacions.

✓ Mantenir la tensió arterial dins els límits aconsellats per a les persones
amb diabetis (130/80 mm d'Hg).

✓ Exercici físic adequat (en el cas d'úlcera neuropàtica o "mal perforant
plantar" és contraindicat l'exercici, encara que es pot valorar la utilització
de plantilles de descàrrega).

✓ Mantenir o normalitzar el pes corporal, si hi ha excés de pes.

✓ Insistir que el tabac és absolutament incompatible amb la diabetis.

✓ Evitar l’alcohol.

✓ Esforçar-se en la cura i vigilància dels peus.

✓ Realitzar una dieta baixa en greixos saturats i suficient en vegetals i
fruites.

El descobriment de l’aparició d’alteracions provoca angoixa i un canvi total en la
pròpia percepció de la salut, per això, és molt important reforçar el recolzament
educatiu i psicològic encaminat a evitar la progressió i la gravetat de les lesions.

Una vegada instaurades les complicacions s’han de recomanar al pacient les
següents pautes d’actuació:

✓ Insistir en el compliment de las pautes dietètiques i terapèutiques.

✓ Esforçar-se en les cures específiques (peus, higiene, controls).

✓ Alertar sobre signes patològics (alteracions urinàries i de la visió, dolor
precordial, afectació de la sensibilitat, aparició de ferides o signes
d’infecció, dificultats d’erecció o d'ejaculació).
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5.10 Realitzar les cures bàsiques dels peus
Juntament amb la ceguesa, les lesions en les extremitats inferiors constitueixen
una de les causes més invalidants, costoses i amb major afectació de la qualitat
de vida del pacient diabètic ja que és alt el risc de tenir úlceres. El peu diabètic
constitueix una síndrome que és el resultat de molts de factors causals propiciats
per la interacció de vasculopatia, neuropatia, infecció, entorn, tipus de vida, etc.
però és una de les alteracions més susceptibles de beneficiar-se d’una bona
prevenció i d’unes cures adequades. És molt evident la rendibilitat de l’educació
del pacient.

La importància de les cures. La prevenció de les
complicacions i els signes d’alarma

Factors que predisposen a tenir lesions:
✓ Antecedents d’úlceres.

✓ Avançada edat o evolució llarga de la malaltia.

✓ Signes o símptomes d’alteració neuropàtica o vascular, peus deformats.

✓ Infeccions.

✓ Disminució de l’agudesa visual, dèficit d’autocura per alteracions físiques
o psíquiques o bé per situacions socials (laborals).

✓ Mal control metabòlic sostingut.

✓ Factors de risc cardiovascular.

✓ Higiene deficient.

✓ Tabac.

Problemes del peu que el pacient ha d’aprendre a
detectar i/o manifestar (signes i símptomes):

A nivell vascular
El pacient pot notar fredor, claudicació intermitent: dolor en repòs o nocturn.

A nivell neurològic
El pacient pot notar rampa, formigueig, dolor nocturn, peu caigut, debilitat
muscular, absència de suor, suor excessiva, problemes de sensibilitat.
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A nivell musculoesquelètic
El pacient pot notar inflor (edema) i dolor sobtat sense traumatisme.

A nivell cutani
El pacient pot notar ferides indolores o molt doloroses, problemes de
cicatrització, canvis de color de la pell, callositats, sequedat, crivelles, absència
de pèl.

Recomanacions

Higiene diària:
✓ Higiene corporal diària amb aigua tèbia (temperatura no superior a 25ºC)

i sabó neutre o àcid. S’han d’evitar els períodes excessius d’immersió
dels peus (recomanable <10 minuts).

✓ Comprovar la temperatura de l’aigua amb el colze abans de submergir
els peus.

✓ Eixugar a consciència, millor per palpació i insistir en les zones
interdigitals per prevenir micosis oportunistes per un excés d’humitat.

Inspecció de la pell:
✓ Revisar minuciosament la pell després de la neteja diària, cercar signes i

símptomes com poden ser: edema, envermelliment, pal·lidesa, calor,
fredor, sequedat, hiperhidrosi, depilació, així com també l'existència de
lesions (calls, maceració, talls, preúlcera, úlcera, deformitat o ampolles)
o cossos estranys incrustats.

✓ Prestar més atenció a la planta, és útil un mirall si es tenen problemes de
flexibilitat i una lupa si la visió és disminuïda.

Hidratació:
La hidratació de la pell dels peus evita crivelles, que poden ser la porta d’entrada
de microbis i de les lesions inicials d’úlceres.

✓ Fer als peus un massatge després del bany amb qualsevol crema
hidratant (que contengui lanolina o urea) per evitar la sequedat i activar
la circulació.

✓ Evitar las cremes greixoses, ungüents o callicides que emmascaren
lesions o faciliten un mitjà de cultiu als gèrmens.
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Sabates:
Les sabates són el factor desencadenant més freqüent de les lesions en els peus.
Això es pot evitar amb mesures senzilles i fàcils de complir:

✓ Rebutjar les sabates molt ajustades o punxegudes, poc airejades o amb
costures a l’interior.

✓ La sola ha de ser gruixuda però flexible. El taló no ha de superar els 4cm
d’alçada.

✓ És aconsellable comprar les sabates al capvespre, quan el peu s’ha
inflat. Les sabates noves s’han de dur poc temps, al principi menys de
2 hores i anar augmentant progressivament el seu ús.

✓ S’ha de canviar de sabates cada dia, disposar-ne de dos o tres parells.
Això evita que la suor es perpetuï i proliferin els fongs.

✓ Revisar a diari l’interior de les sabates i les soles.

✓ Utilitzar un calçador, no s’ha d’emprar la força per calçar-se.

✓ Tenir cura de les sabates, netejar i aplicar cremes perquè no perdin la
flexibilitat.

✓ Prescindir de les sabates velles, deformades o deteriorades.

Prevenció de lesions:
✓ És molt important evitar els traumatismes, per la qual cosa s’aconsella

no caminar descalç ni a les fosques i eliminar els obstacles en el domicili.

✓ No s’ha d’utilitzar per a la pedicura objectes amb punxa com tisores,
estris de tallar ungles, estris per tallar la cutícula. Si hi ha problemes de
visió, s’ha de demanar ajuda i, preferiblement, acudir a un podòleg.

✓ L’instrument més inofensiu i eficaç és la llima d’ungles de cartó.

✓ Les ungles s’han de tallar i llimar rectes, sense que sobresurtin del dit i
sense adornar els extrems amb curvatures que puguin fer que l’ungla,
quan creixi, s’introdueixi en la pell.

✓ Evitar vicis de postura (creuar les cames, mantenir-les molt de temps en
declivi, estar dret molt de temps, etc.).

✓ Usar mitjons sense costures, sense elàstics i de fibra natural per evitar
irritacions.
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Calor:
La calor excessiva dificulta el retorn venós i la falta de sensibilitat tèrmica, cosa
que pot propiciar les cremades. Han d’evitar-se fonts de calor properes:

✓ Els radiadors, les estufes i els brasers s’han de situar almenys a 1,5
metres.

✓ No és aconsellable l’ús de mantes elèctriques o bosses d’aigua calenta.

✓ No s’ha d’utilitzar un eixugador de cabells per eixugar-se els peus.

✓ És millor utilitzar peces de vestir d’abric de teixits naturals com el fil, el lli,
el cotó i la llana que són més transpirables i disminueixen la suor.

Peces de vestir compressives:
El problema circulatori s’agreuja si les peces de roba comprimeixen i eviten que
la sang arribi als peus. No s’ha d’utilitzar:

✓ Roba excessivament ajustada: pantalons o faldes cenyides.

✓ Faixes, lligues.

✓ Elàstics molt ajustats als mitjons o a les mitges, sobretot les de mitja
cama.

El tabac:
El tabac disminueix el calibre de les artèries. En el diabètic fumador s’ajunten dos
factors que es potencien per produir problemes en els peus.

✓ Oferir consells contra el tabac. Cal valorar amb el pacient l’inclusió al
Programa de Deshabituament.

El podòleg:
Si hi ha qualsevol molèstia, lesió, deformitat o sospita de problema en els peus
és molt important que el pacient consulti el metge o la infermera.
S'aconsella visitar el podòleg periòdicament.

Davant una lesió:
Cal actuar ràpidament davant l’aparició de qualsevol alteració de la integritat
cutània, començant per rentar-se amb molta cura els peus; aplicar un antisèptic
suau que no tenyeixi la pell (povidona iodada), cobrir amb un apòsit estèril i
mantenir la zona en repòs.

A l’Annex 8.8 es pot trobar el fullet “Vigilau el peu diabètic”.
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* Per a la realització d'aquestes exploracions és necessari disposar de material
específic, si no se’n disposa s’ha de derivar el pacient a l'especialista (podòleg).

5.10
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Vascular • Fredor.
• Marxa intermitent.
• Dolor en repòs o nocturn.
• Dolor en el ventre de la cama

que disminueix amb el repòs.

Neurològic • Hiperestèsia.
• Hipoestèsia.
• Absència o disminució

de reflexos.
• Sensibilitat vibratòria.
• Sensibilitat superficial 

alterada (amb
monofilament 5.07).

Musculoesquelètic • Inflor.
• Dolor sobtat sense traumatisme.

• Deformacions.
• Dits de martell o d’urpa.
• Articulació de Charcot.
• RX.
• Petjada de la planta del

peu en dinàmica i
estàtica*.

Cutani • Ferides no doloroses o molt
doloroses.

• Problemes de cicatrització.
• Canvis de color de la pell.
• Sequedat.
• Talls.
• Absència de pèl.

• Temperatura i coloració.
• Edema (fovea).
• Lesions de la pell

(úlceres, hiperqueratosi,
micosi, talls, etc. ) .

• Rampa.
• Formigueig.
• Dolor nocturn que millora quan

camina.
• Peu caigut.
• Debilitat muscular.
• Absència de suor.
• Suor excessiva.
• Problemes de sensibilitat.
• Deformació.

Nivell
Exploració física 

i proves
complementàries

Signes i símptomes del pacient

Signes, símptomes i exploració física recomanada del peu diabètic

• Polsos dels peus.
• Pal·lidesa de la planta

amb EE en elevació.
• Intensitat de coloració

amb EE en declivi.
• Ompliment capil·lar

prolongat.
• Fredor cutània.
• Índex de Yao*.
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5.11 Realitzar cures de salut bucodental 
Les persones amb diabetis tenen un alt risc de patir malalties periodontals i càries
ja que aquestes malalties són més freqüents en presència d’un control metabòlic
deficient. Una infecció bucal desestabilitza el control glicèmic. 

Recomanacions:
✓ Cal raspallar correctament les dents després de cada menjada amb un

dentifrici fluorat.

✓ S’ha de raspallar la pròtesi dental amb un raspall adequat.

✓ S’ha de fer una revisió periòdica al dentista, almenys una vegada a l'any.
És aconsellable una cada sis mesos per a la revisió de l'estat dental i
periodontal.

✓ El pacient ha d'informar al dentista que està diagnosticat de diabetis ja
que l'anestèsia amb vasoconstrictor pot desestabilitzar el control
glicèmic, fonamentalment en els  pacients que són tractats amb insulina.

✓ Només la presència de cetosi contraindica els tractaments dels
processos odontològics.

✓ Abans de realitzar un tractament odontològic s'ha de controlar la
diabetis i administrar un tractament antibiòtic, si és necessari.

A l’Annex 8.10 es pot trobar el fullet “Vigilau la boca”.
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5.12 Adaptar-se a situacions especiales

Àmbit laboral
✓ A l’Estat Espanyol no hi ha una legislació clara en l’àmbit laboral per a la

situació específica dels treballadors amb diabetis, però els informes
mèdics se solen tenir en compte. El pacient diabètic pot tenir dificultats
per trobar o mantenir el treball pel risc no justificat d’absentisme i la
jubilació anticipada (segons la Declaració de Sant Vincent, l’OMS
deplora aquestes restriccions discriminatòries)

✓ Es pot desenvolupar pràcticament qualsevol professió, sempre i quan es
tenguin uns hàbits adequats en el maneig de la malaltia. S’han de valorar
les circumstàncies d’una professió que impliqui un risc per al pacient o
per a terceres persones (per exemple, les professions que necessiten
una bona visió, les que utilitzen maquinària pesada, situacions perilloses
de treballs en altura o en estructures inestables, etc.)

✓ Les empreses haurien de facilitar l’adaptació d’horaris i de torns
convenients per poder seguir un tractament i per poder fer els ajusts
dietètics. S’haurien d’evitar els desplaçaments constants, els horaris
irregulars i les jornades prolongades. La Llei 31/1995 del 8 de novembre,
de seguretat i higiene del treball i prevenció de riscos laborals, en l'article
27 diu que: “l'empresari ha de garantir de manera específica la protecció
dels treballadors que, per les seves característiques personals o estat
biològic conegut, inclosos els que tenen reconeguda la situació de
discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment sensibles als
riscs derivats del treball. Per aquest motiu, ha de tenir en compte
aquests aspectes en les avaluacions dels riscs i, en funció d’aquestes
avaluacions, ha d’adaptar les mesures preventives i de protecció
necessàries”.

✓ Així mateix també s'ha de procurar que en l’àmbit laboral es conegui i es
faciliti la resolució d’una hipoglucèmia.

Vacances/viatges
✓ El pacient diabètic ha d’anar sempre identificat (targeta o placa

identificativa).

✓ Cal conèixer el servei sanitari del lloc de destinació, així com la cobertura
sanitària que disposa amb l’assegurança mèdica de viatge. Prèviament
s’han de tramitar els papers necessaris (per exemple, E-111 per als
països que tenen conveni amb la Seguretat Social).

✓ Cal dur-se’n sempre calçat ja usat, no s’han d’estrenar sabates noves.

✓ Cal pre v e u re el material d’autoanàlisi i la medicació necessària i
assegurar-se de la correcta conservació de la insulina.
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✓ S’ha d’ajustar el tractament i l'aportació calòrica per l'augment o
disminució del tipus i de la quantitat d'exercici no habitual.

✓ S’han de modificar al mínim els hàbits i els horaris (menjades, excés
d’exercici o sedentarisme no habitual).

✓ És recomanable viatjar acompanyat. Cal assegurar el descans.

✓ Cal tenir suplements de reserva. No s’ha de facturar: medicació, insulina,
algun aliment, sucre.

✓ S’han d’evitar les temperatures extremes.

✓ Cal demanar consell per adoptar la dieta i el tractament insulínic en els
viatges transoceànics.

✓ S'ha d'assegurar la reserva d'hidrats de carboni i informar-se de la forma
més habitual de consumir-los en el lloc al qual es viatja, per calcular les
racions.

✓ Cal preveure la immunització o profilaxi que es necessita per no córrer
riscs d'infecció que puguin provocar una descompensació.

✓ P revenir mitjançant normes d'higiene adequades les intoxicacions
alimentàries.

✓ Equilibrar l'aportació calòrica davant l'augment de l'exercici habitual. 

Vacunacions
El pacient diabètic pateix un risc de descompensació metabòlica si té una
infecció; per tant, no solament no estan contraindicades les immunitzacions que
requereix la resta de la població, sinó que estan especialment indicades:

✓ Les vacunes pertinents quan es viatja a països endèmics, aquesta
informació pot obtenir-se de l’OMS http://www.who.ch; 
http://www.who.int/vaccines-diseases/safety/infobank/diabetes.shtlm

L’àrea de sanitat de la Delegació de Govern de la comunitat autònoma
de les Illes Balears es troba al carrer Moll Vell n.º 7 i el telèfon per a
sol·licitar  informació és el 971425200

✓ La vacunació antigripal anual (segons les indicacions del “Programa de
vacunació antigripal d’Atenció Primària” editat per la GAP de Mallorca)

✓ La vacunació contra el tètans i la diftèria  (segons les indicacions del
“Programa de vacunació antitetànica” editat per la GAP de Mallorca)

✓ La vacunació contra l’hepatitis B quan hi ha situació de risc (segons les
indicacions del “Programa de vacunació contra l’hepatitis B” editat per la
GAP de Mallorca)
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Planificació familiar
✓ Els embarassos s’han de planificar en edats joves i sempre amb

l’assessorament i control mèdic. Les complicacions cròniques s'han de
revisar i tractar abans de l'embaràs.

✓ Requereix un control glicèmic òptim abans i durant l’embaràs.

✓ No hi ha cap mètode anticonceptiu contraindicat, però ha de ser segur i
controlat. Els mètodes de barrera no presenten cap inconvenient. S'ha
de vigilar estrictament la caducitat del dispositiu intrauterí (DIU). Els
anticonceptius hormonals els poden utilitzar les dones no fumadores,
amb un bon control glicèmic i sense complicacions associades.

Qüestions legals
✓ Les persones amb diabetis només poden aconseguir el permís de

conduir de classe B i les revisions són més freqüents.

✓ Les primes de contractació d’assegurances de vida són majors i algunes
assegurances presenten restriccions per als pacients diabètics.

✓ En el medi escolar, la col·laboració i la implicació dels mestres en
qualsevol situació de control del nin/a diabètic depèn de la seva bona
voluntat.
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Actualització setembre 2004

6.Sistema de registre.
Responsable de la Guia
d’Educació Diabetològica.
Avaluació

A cada centre de salut s’ha de nomenar un responsable d’Educació
Diabetològica (GED) que, si és possible, hauria de coincidir o de coordinar-se
amb el responsable de la “Guia per al tractament de la diabetis tipus 2 en Atenció
Primària”.

Les funcions del responsable de la GED són:

✓ Ser el professional de referència per a l'equip d'Atenció Primària (EAP)
en els temes que facin referència a l'educació per a la salut dels pacients
amb diabetis.

✓ Ha de conèixer i transmetre a la resta de l'EAP les novetats en educació
diabetològica.

✓ Ha de mantenir actualitzat el registre de pacients inclosos en la GED i
especificar els qui han participat en educació per a grups. Com a mínim,
ha de tenir les següents dades: número d’història clínica i nom i llinatges
del pacient (ANNEX 8.9).

✓ Remetre a la Unitat de Programes de la Gerència d’Atenció Primària les
dades necessàries per a l’evolució de la GED segons els indicadors que
es decideixin avaluar anualment.

S'han de distingir clarament les visites amb contingut educatiu dels controls
rutinaris de seguiment. Les "visites educatives" han de ser les que determinin
l'avaluació del programa educatiu.

Per consignar les dades necessàries per al seguiment del pacient diabètic s’ha
d’utilitzar la història clínica que, en aquests moments, està pendent
d’informatització. La GAP ha de definir el conjunt mínim de dades.

Actualment es revisen els indicadors de la cartera de serveis, per la qual cosa en
aquesta Guia no s’hi inclouen els indicadors que s’han d’avaluar.

6

S
is

te
m

a 
de

 r
eg

is
tr

e.
 R

es
po

ns
ab

le
 d

e 
la

 G
ui

a 
d’

E
du

ca
ci

ó 
D

ia
be

to
lò

gi
ca

. A
va

lu
ac

ió

85



7. Bibliografía

Coleccionable Diabetes y calidad de vida. Barcelona: Menarini Diagnostics

Cuidado e investigación de la diabetes en Euoropa: programa de acción de la
declaración de St. Vicent. Ginebra: OMS

Diabetes Mallitus tipo 2: manual para equipos de Atención Primaria. Madrid:
Novo Nordisk; 1993 

GEDAPS [programa de ordenador]. Barcelona: Novo Nordisk; 1997

Guía de educación diabetológica. Palma: Atención Primaria de Mallorca; 1992 

Hablemos de la diabetes: manual guía para el programa de formación.
Barcelona: Boehringer-mannheim; 1995 

Manual de educación sanitaria para equipos de Atención Primaria: diabetes
mellitus tipo 2. Madrid: Novo Nordisk; 1995 

Ordenación de recursos para la atención sanitaria de las personas con Diabetes.
Atención Primaria 1996; 17:471-479. 

Pallarés, Manuel. Técnicas de grupo para educadores. 8ª ed. Barcelona: ICCe;
1993 

auta. Material Didáctico para Educación en Diabetes. Madrid: Editores Médicos;
1998

Pérez Alvarez, Marino. Aportaciones de la Psicología al tratamiento de la
diabetes. Madrid: Pirámide; 1993

Protocolo para realizar actividades de educación grupal. Palma: Atención
Primaria de Mallorca; 1998

Sancho, Salvadora. Esperiencias en talleres de educación diabetológica grupal.
1997-1998

Special considerations for the education and management of older adult
American Association of Diabetes Educators. Diabetes Educ, 2000; 26:37-9.

The 1999 Scope of Prectice for DIABETES Educators and the Standards o
Educators. American Association of Diabetes Educators. Diabetes Educ, 2000,
26:25-31.

Diabetes education and Public helth. American Diabetes Association of Diabete
statement 1999 Diabetes Educ, 1999; 25:515-6,519.

7

87



Diabetes management: new evidence-based recomendations. Highlig Canadian
clinical practice guidelines. Canadian Diabetes Association.

Can Fam Physician, 1998, 44:2465-6, 2469-79.

Management of type 2 diabetes mellitus. Institute for Clinical Systems Postgrad
Med. 1999, 105: 121-4,129-31,135-6.

The AACE medical guidelines for the management of diabetes mellitus: the AACE
system of intensive diabetesself-management. 2000 update. American
Association of clinical endocrinologists. 2000 Jan.

Management of type 2 diabetes mellitus. Institute for clinical Systems
Improvement. 1996 Mar (revised 1999 Mar). National Guideline Clearinghouse

Inpatient management guidelines for people with diabetes. American Healthways,
Inc. 1999. National Guideline Clearinghouse

Brown S A. Effects of educational interventions in diabetes care: a meta-analysis
of findings. Nursing Research 1998; 37 (49): 223-230

Padgett D, Mumford E, Hynes M. Meta- analysis of the effects of educational and
psychosocial interventions on management of diabetes mellitus. Journal of
Clinical Epidemiology 1998; 41 (10):1007-1030.

Kaplan RM, Atkins CJ. The cost-utility of diet and exercise interventions in non-
insulin- dependent diabetes mellitus. Health Promotion 1998; 2:331-340.

Glasgow RE, La Chance PA.Long term effects and costs of brief behavioural
dietary intervention for patients with diabetes delivered from the medical office
Education & Counseling 1997; 32 (39):175-184.

Franz M J, Splett P L. Cost-Effectiveness of medical nutrition therapy provided by
dietitians for persons with non insulin dependent diabetes mellitus. J Am Diet
Assoc 1995; 95(9): 1018-1024.

Galán Prieto A. Vigilando el pie diabético. Salud y Ciencia 1999; 2:9-26.

Gerencia de Atención Primaria de Mallorca. Plan eliminación de residuos
sanitarios. 1977

Gedaps. Guia para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en la Atención Primaria:
contribución al programa de acción de la Declaración de St. Vicent. 3ª ed.
Madrid: Harcourt, 2000

Seguridad e higiene en el trabajo. Prevención de riesgos laborales. BOE 269, pp
32590 (Nov. 10, 1995)

7

88



8. Annexos

Annex 8.1 : material didàctic
Relació del material didàctic, de difusió o de consulta ràpida, que es pot utilitzar
per dur a terme l’educació diabetològica (en el gabinet tècnic de la GAP hi ha un
exemplar de tot el material).

8.1

89

1 Diapositives
Unitats temàtiques “Hablando de
diabetis”

Roche

2 Vídeos Vídeos educatius sobre diabetis Roche

5 Puzzle “El juego de las equivalencias” Abott

6 Fitxes “El juego de las equivalencias” Abott

7 Pòster de sobretaula
Classificació dels aliments.
Taules de composició d’aliments.

Lifescan

3

4

Llibres per als pacients
“Buen provecho”
“Te acaban de decir que tienes
diabetis”

Roche

Opuscles educatius Consells per als diabètics sobre: 
– Fisiopatologia
– Complicacions
– Dieta
– Exercici
– Tractament farmacològic
– Autoanàlisi
– Situacions especials
– Cures i atencions
– Diabetis gestacional
– Disfunció sexual
– Paràmetres (HbA1C,

microalbuminúria)
– Aspectes psicològics

Roche

Menarini

Novo-Nordisk

Abott

Lifescan

Contes, fullets, llibre s – “Pedrito, el astronauta
diabético” (conte)

– “¿Cómo te mueves con la
Diabetes?” (fullets)

– “Mi hijo tiene diabetes”
“Ayuda para los padres” (llibre)

Lifescan

Número LaboratoriTipus de material Títol del material



És útil tenir en la consulta els diferents sistemes d’injecció d’insulina i els
mesuradors de glucèmia com a material de demostració per als pacients.

8.1

90

8 Plans d’alimentació per
als diabètics.

Mesuradors d’aliments
cuinats adaptats a racions.

Bayer

9 Bon profit

Educació dietètica en el
tractament de la Diabètis
Melllitus. 
Plats de grandària natural.

Roche

12 Pòster i fullet “El semáforo de la diabetes” Bayer

13
Tassó mesurador kit
alimentació

Pla d’alimentació per racions Bayer

14
Aliments representatius
de grandària natural

Maletí d’aliments Bayer

15
Unitats didàctiques
col·lecionables

Col·leccionables per a
educadors sanitaris. 
Diabètis i qualitat de vida.

A. Menarini
diagnòstics

16
Manual d’educació
diabetològica Diabetis
Mellitus tipus 2

Quadern de taula Abott

17 Fullets

“La afectación renal de la
Diabetes”

“Información sobre Diabetes
para la escuela”

“Recomendaciones a la
familia de niños o
adolescentes con Diabetes”

A . M e n a r i n i
d i a g n ò s t i c s .
Societat Espa-
nyola de Dia-
b e t i s .

Grup d’estudi
s o b re
l ’ e d u c a c i ó
terapèutica. 

D i a b e t s
e d u c a t i o n
Study Gro u p

10 Fitxes
Dieta. Material didàctic per
als professionals de 
l’educació diabetològica

Menarini

11 Diapositives Atencions al peu diabètic Bayer

Número LaboratoriTipus de material Títol del material



Annex 8.2: exemple de taller d’educació
diabetològica per a grups; distribució dels
temes, objectius i activitats

8.2
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Sessió/Títol Objectius Activitat

1ª SESSIÓ
Presentació del
taller.
Coneixements
generals sobre la
diabetis.

1) Presentar el taller i els participants

2) Conèixer què és la diabetis

3) Saber quines són les causes de
la malaltia i la seva freqüència

4) Aprendre a distingir els distints
tipus de diabetis

5) Reconèixer els símptomes de la
malaltia

1) Presentació dels docents i dels
participants

2) Presentació del contingut del
taller

3) Significat d’educació per a la
salut

4) Presentació del contingut de la
sessió

5) Coneixements i experiències
dels participants sobre el tema
que ens ocupa (tempesta
d’idees)

6) Exposició teòrica (docent)

7) Preguntes i dubtes sobre el
tema

8) Resum de la sessió

9) Presentació del tema del pròxim
dia

2ª SESSIÓ

Hiperglucèmia-
Hipoglucèmia

1) Conèixer què és la hiperglucèmia
i quines són les seves causes

2)Saber com es pot prevenir

3) Reconèixer els símptomes

4) Conèixer les situacions que
poden provocar una
descompensació greu de la
diabetis i com evitar-les

5) Saber prevenir-la i aprendre a
tractar-la

6) Conèixer què és la cetosi,
símptomes i actuació

7) Conèixer què és, per a què
serveix i com s’administra el
glucagó

Punts 4 a 9 com la primera
sessió

Exercici pràctic:

1) Aprendre a carregar/
administrar glucagó
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Sessió/Títol Objectius Activitat

3ª SESSIÓ

Tractament de la
diabetis (dieta,
hipoglucemiants
orals o insulina i
exercici físic)

1) Conèixer els tres pilars del
tractament de la diabetis (dieta,
hipoglucemiants orals o insulina i
exercici físic)

2) Conèixer les implicacions que té
la dieta en el tractament de la
diabetis (dieta equilibrada)

3) Conèixer i diferenciar els principis
immediats que contenen els
aliments

4) Conèixer la importància dels
suplements i dels horaris

5) Tenir informació sobre
edulcorants artificials i aliments de
règim

6) Identificar els aliments que
contenen hidrats de carboni

Punts 4 a 9 com la primera
sessió

Exercici pràctic:
1) Confecció de menús

equilibrats amb làmines de
plats

2) Veure la quantitat de midó
que hi ha en alguns aliments
(embotits, vianda freda, pa)
emprant el lugol com a
reactiu.

3) Agrupar els aliments per
principis immediats (trenca-
closques)

4ª SESSIÓ

Tractament de la
diabetis
(continuació),
exercici físic i
tractament
farmacològic

1) Conèixer com actua l’exercici físic
en el cos

2) Conèixer quines condiciones ha
de complir l’exercici per ser
efectiu i quins són els exercicis
adequats i els que no ho són per
als diabètics

3) Conèixer què són els
hipoglucemiants orals i com
actuen

4) Conèixer la dosificació i en quin
moment del dia s’han de prendre

5) Conèixer els efectes secundaris
que poden aparèixer durant el
tractament

6) Conèixer què és la insulina i el
seu mecanisme

7) Conèixer els tipus d’insulina,
conservació i precaucions en el
tractament insulínic

Punts 4 a 9 com la primera
sessió

Exercicis pràctics:

1) S’han de mostrar els
diferents sistemes d’injecció i
els tipus d’insulina

2) Dramatització: què s’ha de
fer quan apareix la malaltia
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Sessió/Títol Objectius Activitat

5ª SESSIÓ

Complicacions
cróniques
Tenir cura dels
peus

1) Conèixer les parts del cos que la
diabetis pugui afectar amb el
pas del anys  

2) Saber el per què de les
complicacions de la diabetis

3) Adquirir consciència de com
s’han de prevenir les
complicacions

4) Conèixer el motiu pel qual  s’han
de cuidar els peus

5) Conèixer les cures principals
dels peus

6) Ser conscient de la importància
d’un bon control de la diabetis i
de les revisions periòdiques

Punts 4 a 9 com la primera
sessió

Exercici pràctic:
1) Reconèixer quins utensilis

són els adequats i quins no
ho són per a les cures dels
peus

6ª SESSIÓ
Autocontrol

1) Conèixer el significat del control
correcte de la diabetis

2) Conèixer els avantatges que un
control correcte produeix a llarg
termini

3) Conèixer quines coses el
pacient pot controlar ell mateix 

4) Autocontrol:

– Glucosúria

– Cetosúria

– Glucèmia capil·lar

5) Aprendre la tècnica de
l’autocontrol i les indicacions

Punts 4 a 9 com la primera sessió

Exercici pràctic:
1) Els participants han de

realitzar una prova
d’autoanàlisi de glucèmia
capil·lar 

2) Anotació diària dels resultats



Annex 8.3: qüestionari de coneixements
En aquest annex s’assenyalen una sèrie de qüestionaris per avaluar els
coneixements adquirits per les persones que han participat en l’educació en
grup, també poden ser utilitzats en l’educació individualitzada.

Algunes de les preguntes s’han basat, en part, en qüestionaris validats com, per
exemple, l’elaborat per Bueno, et al., a partir de les escales DKNA i el DKNB de
la universitat de Sidney (Dunn, S.M. et al.), i l’elaborat per Campo et al., a partir
del qüestionari de la universitat de Michigan (Hess, GE i Davis, WK). Aquestes
preguntes s’han provat a la consulta d’infermeria però, encara, no estan
validades.

Hi ha algunes preguntes per a cada bloc d’objectius d’aprenentatge bàsics
(pàg.14) que corresponen als continguts educatius impartits (apartat 5 de la
Guia).

Cada bloc de preguntes pot ser utilitzat independentment o bé es poden
seleccionar les preguntes que s’adaptin millor als continguts explicats.

Al final es presenta un qüestionari bàsic complet que correspon a tots els
continguts educatius.

Aquestes qüestions es poden preguntar/contestar oralment o bé les poden
respondre per escrit, depèn de si els pacients saben llegir o escriure i de
l’organització del programa educatiu.

El qüestionari es pot utilitzar a l’inici de la sessió per determinar els coneixements
de partida, també en finalitzar els continguts educatius per comprovar els
coneixements adquirits en les sessions educatives i, passat un temps, per valorar
l’impacte a mig o a llarg termini.
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PREGUNTES SEGONS ELS OBJECTIUS BÀSICS
DE L’EDUCACIÓ DIABETOLÒGICA 8.3
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5.1 Entendre què és la diabetis SI NO NO HO SAP

Assenyalau amb un cercle l’afirmació correcta

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. La glucosa és la principal font d’energia per a
l’organisme.

2. La insulina és la substància que permet que la glucosa
entri en les cèl·lules.

3. La insulina és una hormona que produeix el ronyó.

4. La diabetis tipus 2 és més freqüent en persones
majors amb excés de pes i amb algun antecedent
familiar de diabetis.

5. La diabetis és produïda per una falta total o parcial
d’insulina o pel seu mal aprofitament.

6. Quan el sucre en la sang és alt es pot tenir més ganes
d’orinar i més set.

7. La diabetis és una malaltia que fa que el sucre
(glucosa) en la sang sigui elevat.

8. Hi ha persones diabètiques que només tenen sucre
en l’orina.

9. El tractament principal i insubstituïble de la diabetis és
la dieta.

10. La diabetis tractada amb pastilles és diferent de la
tractada amb insulina.



Respostes correctes
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5.1 Entendre què és la diabetis SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. La glucosa és la principal font d’energia per a
l’organisme.

2. La insulina és la substància que permet que la glucosa
entri en les cèl·lules.

3. La insulina és una hormona que produeix el ronyó.

4. La diabetis tipus 2 és més freqüent en persones
majors amb excés de pes i amb algun antecedent
familiar de diabetis.

5. La diabetis és produïda per una falta total o parcial
d’insulina o pel seu mal aprofitament.

6. Quan el sucre en la sang és alt es pot tenir més ganes
d’orinar i més set.

7. La diabetis és una malaltia que fa que el sucre
(glucosa) en la sang sigui elevat.

8. Hi ha persones diabètiques que només tenen sucre
en l’orina.

9. El tractament principal i insubstituïble de la diabetis és
la dieta.

10. La diabetis tractada amb pastilles és diferent de la
tractada amb insulina.
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5.2 Dur a terme un pla d’alimentació adequat SI NO NO HO SAP

Assenyalau amb un cercle l’afirmació correcta

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. Els nutrients principals per a l’organisme són les
proteïnes, els greixos i els hidrats de carboni.

2. Els hidrats de carboni (sucres) són els que aporten
energia i es troben majoritàriament en les fècules,
farines i fruites.

3. La fruita provoca una pujada de sucre més ràpida
que els llegums.

4. Els greixos més recomanables són els d’origen
animal, per exemple: mantega, carn.

5. Es pot substituir el pa d’una menjada per la quantitat
corresponent de sopa, patata, llegum o arròs

6. El diabètic pot menjar de tot, sempre que tengui en
compte la quantitat.

7. El sucre refinat es pot substituir per mel.

8. Les fruites de les quals se n’ha de controlar més el
consum són el plàtan, el raïm i les figues, entre
d’altres.

9. És convenient, per als diabètics, prendre habitualment
sucs de fruita naturals.

10. Els diabètics han de repartir les menjades en 5 o 6
vegades al dia.
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5.2 Dur a terme un pla d’alimentació adequat SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. Els nutrients principals per a l’organisme són les
proteïnes, els greixos i els hidrats de carboni.

2. Els hidrats de carboni (sucres) són els que aporten
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6. El diabètic pot menjar de tot, sempre que tengui en
compte la quantitat.

7. El sucre refinat es pot substituir per mel.

8. Les fruites de les quals se n’ha de controlar més el
consum són el plàtan, el raïm i les figues, entre
d’altres.

9. És convenient, per als diabètics, prendre habitualment
sucs de fruita naturals.

10. Els diabètics han de repartir les menjades en 5 o 6
vegades al dia.
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5.3 Realitzar una activitat física adaptada SI NO NO HO SAP

Assenyalau amb un cercle l’afirmació correcta

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. L’exercici fa que el sucre en la sang augmenti.

2. Quan el sucre en la sang és menor de 100 mg/dl és
contraindicat fer exercici.

3. Quan el sucre en la sang és superior de 300 mg/dl
s’ha de fer més exercici

4. La durada de l’activitat física és preferible que no sigui
de més de mitja hora.

5. És convenient sortir a caminar en dejú o abans de les
menjades.

6. L’exercici físic s’ha de realitzar tots els dies, si és
possible de forma regular i després de les menjades.

7. Quan sortiu a fer exercici físic (caminar, córrer,
nedar…) s’ha de dur un suplement de sucre
d’absorció ràpida (suc, sucre, fruita) i també aigua.

8. Els nivells de sucre disminueixen durant i després de
l’exercici físic.

9. Abans de fer exercici és convenient prendre un
suplement de sucre (hidrats de carboni).

10. És perjudicial per a les persones majors fer exercici
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5.3 Realitzar una activitat física adaptada SI NO NO HO SAP

1. L’exercici fa que el sucre en la sang augmenti.

2. Quan el sucre en la sang és menor de 100 mg/dl és
contraindicat fer exercici.

3. Quan el sucre en la sang és superior de 300 mg/dl
s’ha de fer més exercici

4. La durada de l’activitat física és preferible que no sigui
de més de mitja hora.

5. És convenient sortir a caminar en dejú o abans de les
menjades.

6. L’exercici físic s’ha de realitzar tots els dies, si és
possible de forma regular i després de les menjades.

7. Quan sortiu a fer exercici físic (caminar, córrer,
nedar…) s’ha de dur un suplement de sucre
d’absorció ràpida (suc, sucre, fruita) i també aigua.

8. Els nivells de sucre disminueixen durant i després de
l’exercici físic.

9. Abans de fer exercici és convenient prendre un
suplement de sucre (hidrats de carboni).

10. És perjudicial per a les persones majors fer exercici

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP



8.3

103

5.4 Assumir un pla terapèutic de medicació oral SI NO NO HO SAP

Assenyalau amb un cercle l’afirmació correcta

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. Algunes pastilles per al sucre (hipoglucemiants orals)
poden actuar estimulant la producció d’insulina.

2. Algunes pastilles per al sucre actuen afavorint
l’aprofitament del sucre (glucosa) en les cèl·lules.

3. Si un dia menjau més de l’habitual s’ha d’augmentar
la dosi de pastilles per al sucre.

4. El diabètics que prenen pastilles per al sucre també
necessiten fer dieta.

5. Algunes pastilles per al sucre s’han de prendre entre
15 i 20 minuts abans de començar a menjar.

6. Si s’ha oblidat prendre la pastilla i ja ha començat a
menjar és preferible no prendre la dosi fins a la
menjada següent.

7. No és necessari seguir un horari per prendre les
pastilles, el més important és prendre-les.

8. Les pastilles per al sucre poden fer efecte durant tot
el dia.

9. Si un dia us trobau malament, no heu de prendre les
pastilles per al sucre per no mesclar-les amb altres
medicaments.

10. Coneixeu el nom del medicament que preniu
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5.4 Assumir un pla terapèutic de medicació oral SI NO NO HO SAP

1. Algunes pastilles per al sucre (hipoglucemiants orals)
poden actuar estimulant la producció d’insulina.

2. Algunes pastilles per al sucre actuen afavorint
l’aprofitament del sucre (glucosa) en les cèl·lules.

3. Si un dia menjau més de l’habitual s’ha d’augmentar
la dosi de pastilles per al sucre.

4. El diabètics que prenen pastilles per al sucre també
necessiten fer dieta.

5. Algunes pastilles per al sucre s’han de prendre entre
15 i 20 minuts abans de començar a menjar.

6. Si s’ha oblidat prendre la pastilla i ja ha començat a
menjar és preferible no prendre la dosi fins a la
menjada següent.

7. No és necessari seguir un horari per prendre les
pastilles, el més important és prendre-les.

8. Les pastilles per al sucre poden fer efecte durant tot
el dia.

9. Si un dia us trobau malament, no heu de prendre les
pastilles per al sucre per no mesclar-les amb altres
medicaments.

10. Coneixeu el nom del medicament que preniu

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP
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5.5 Assumir un pla de tractament amb insulina SI NO NO HO SAP

Assenyalau amb un cercle l’afirmació correcta

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. La insulina que s’administra als diabètics és idèntica a
la que produeix l’organisme.

2. El tractament amb insulina pot perjudicar la vista.

3. La funció de la insulina és afavorir el pas de la
glucosa a les cèl·lules i per tant regula els nivells de
sucre en la sang.

4. L’efecte de la insulina intermèdia o NPH té una
durada d’unes 12 hores.

5. Les persones primes han d’emprar una agulla més
llarga per assegurar la punxada en el múscul.

6. Si un dia no teniu gana, és millor que no us injecteu la
insulina i mengeu poc.

7. La insulina s’ha de conservar sempre dins la gelera,
molt a prop del congelador.

8. Els diabètics que necessiten tractar-se amb insulina
tenen una diabetis més greu.

9. Quan s’administra una insulina intermèdia o NPH s’ha
d’esperar 30 minuts, com a mínim, abans de
començar a menjar.

10. Abans d’injectar-se la insulina s’ha de desinfectar bé
la pell amb alcohol.
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5.5 Assumir un pla de tractament amb insulina SI NO NO HO SAP

1. La insulina que s’administra als diabètics és idèntica a
la que produeix l’organisme.

2. El tractament amb insulina pot perjudicar la vista.

3. La funció de la insulina és afavorir el pas de la
glucosa a les cèl·lules i per tant regula els nivells de
sucre en la sang.

4. L’efecte de la insulina intermèdia o NPH té una
durada d’unes 12 hores.

5. Les persones primes han d’emprar una agulla més
llarga per assegurar la punxada en el múscul.

6. Si un dia no teniu gana, és millor que no us injecteu la
insulina i mengeu poc.

7. La insulina s’ha de conservar sempre dins la gelera,
molt a prop del congelador.

8. Els diabètics que necessiten tractar-se amb insulina
tenen una diabetis més greu.

9. Quan s’administra una insulina intermèdia o NPH s’ha
d’esperar 30 minuts, com a mínim, abans de
començar a menjar.

10. Abans d’injectar-se la insulina s’ha de desinfectar bé
la pell amb alcohol.

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP
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5.6 Reconèixer, prevenir i controlar la Hiperglucèmia SI NO NO HO SAP

Assenyalau amb un cercle l’afirmació correcta

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. Si teniu més ganes de beure i necessitau orinar amb
més freqüència, pensau que el nivell de sucre és molt
baix.

2. Quan augmenta molt el sucre en la sang
(hiperglucèmia) pot ser per haver menjat massa.

3. Quan el sucre en la sang puja molt, l’organisme
l’elimina a través de l’orina.

4. La febre i les infeccions poden augmentar els nivells
de sucre.

5. Si la diabetis està mal controlada, les xifres de sucre
són més altes que la xifra normal.

6. La hiperglucèmia o el mal control del sucre de
manera mantinguda afavoreix l’aparició de
complicacions.

7. La hiperglucèmia afavoreix l’aparició d’infeccions.

8. Les situacions d’estrès poden contribuir que el sucre
baixi.

9. Els nivells de sucre alts en la sang són per excés
d’exercici.

10. Els nivells de sucre alts a la sang poden ser a causa
de dosis insuficients de tractament.
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5.6 Reconèixer, prevenir i controlar la Hiperglucèmia SI NO NO HO SAP

1. Si teniu més ganes de beure i necessitau orinar amb
més freqüència, pensau que el nivell de sucre és molt
baix.

2. Quan augmenta molt el sucre en la sang
(hiperglucèmia) pot ser per haver menjat massa.

3. Quan el sucre en la sang puja molt, l’organisme
l’elimina a través de l’orina.

4. La febre i les infeccions poden augmentar els nivells
de sucre.

5. Si la diabetis està mal controlada, les xifres de sucre
són més altes que la xifra normal.

6. La hiperglucèmia o el mal control del sucre de
manera mantinguda afavoreix l’aparició de
complicacions.

7. La hiperglucèmia afavoreix l’aparició d’infeccions.

8. Les situacions d’estrès poden contribuir que el sucre
baixi.

9. Els nivells de sucre alts en la sang són per excés
d’exercici.

10. Els nivells de sucre alts a la sang poden ser a causa
de dosis insuficients de tractament.

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP
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5.7 Reconèixer, prevenir i controlar la Hipoglucèmia SI NO NO HO SAP

Assenyalau amb un cercle l’afirmació correcta

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. Si notau suor freda, tremolors i debilitat pensau que
teniu una pujada de sucre (hiperglucèmia).

2. En menjar poc o amb retard és probable que hi hagi
una baixada de sucre (hipoglucèmia).

3. En notar els primers símptomes d’una baixada de
sucre és convenient posar-se tot d’una insulina o
prendre una pastilla per al sucre.

4. En notar els primers símptomes d’una baixada de
sucre és convenient tombar-se i descansar fins que
passi.

5. En notar els primers símptomes d’una baixada de
sucre és convenient beure qualque cosa ensucrada
(aigua amb sucre, suc de fruita, beguda ensucrada)
immediatament.

6. Las persones diabètiques han d’anar sempre
identificades.

7. Els nivells de sucre baixos en la sang poden ser a
causa de dosis excessives de tractament
farmacològic.

8. Una activitat física intensa o desacostumada pot
provocar una baixada de sucre (hipoglucèmia).

9. L’alcohol pot interferir en els tractaments per a la
diabetis.

10. Als diabètics que es posen insulina se’ls ha d’injectar
tot d’una Glucagón si tenen una baixada de sucre
amb pèrdua de coneixement.
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5.7 Reconèixer, prevenir i controlar la Hipoglucèmia SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. Si notau suor freda, tremolors i debilitat pensau que
teniu una pujada de sucre (hiperglucèmia).

2. En menjar poc o amb retard és probable que hi hagi
una baixada de sucre (hipoglucèmia).

3. En notar els primers símptomes d’una baixada de
sucre és convenient posar-se tot d’una insulina o
prendre una pastilla per al sucre.

4. En notar els primers símptomes d’una baixada de
sucre és convenient tombar-se i descansar fins que
passi.

5. En notar els primers símptomes d’una baixada de
sucre és convenient beure qualque cosa ensucrada
(aigua amb sucre, suc de fruita, beguda ensucrada)
immediatament.

6. Las persones diabètiques han d’anar sempre
identificades.

7. Els nivells de sucre baixos en la sang poden ser a
causa de dosis excessives de tractament
farmacològic.

8. Una activitat física intensa o desacostumada pot
provocar una baixada de sucre (hipoglucèmia).

9. L’alcohol pot interferir en els tractaments per a la
diabetis.

10. Als diabètics que es posen insulina se’ls ha d’injectar
tot d’una Glucagón si tenen una baixada de sucre
amb pèrdua de coneixement.



8.3

111

5.8 Realitzar i interpretar l’autoanàlisi SI NO NO HO SAP

Assenyalau amb un cercle l’afirmació correcta

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. Els nivells acceptables de sucre en la sang en dejú,
han de ser entre 70 i 110 mg/dl.

2. Dues hores després de menjar, el nivell acceptable de
sucre en la sang ha de ser menor de 180.

3. Durant una malaltia és convenient fer més controls de
sucre en la sang.

4. Realitzar l’autoanàlisi de sucre en la sang pot servir
per ajustar la dosi d’insulina.

5. Realitzar l’autoanàlisi de sucre en la sang pot servir
per corregir errors en l’alimentació.

6. Realitzar l’autoanàlisi de sucre en la sang pot servir
per saber si pot menjar “alguna cosa especial”.

7. Realitzar l’autoanàlisi de sucre en la sang pot servir
per saber l’efecte de l’exercici físic sobre les xifres de
sucre.

8. Davant una descompensació important de les xifres de
s u c re s’ha de consultar amb els professionals sanitaris

9. L’anàlisi de sucre en la sang és un control més útil
que l’anàlisi de sucre en l’orina.

10. La presència d’acetona és un signe de
descompensació que no té importància.
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5.8 Realitzar i interpretar l’autoanàlisi SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. Els nivells acceptables de sucre en la sang en dejú,
han de ser entre 70 i 110 mg/dl.

2. Dues hores després de menjar, el nivell acceptable de
sucre en la sang ha de ser menor de 180.

3. Durant una malaltia és convenient fer més controls de
sucre en la sang.

4. Realitzar l’autoanàlisi de sucre en la sang pot servir
per ajustar la dosi d’insulina.

5. Realitzar l’autoanàlisi de sucre en la sang pot servir
per corregir errors en l’alimentació.

6. Realitzar l’autoanàlisi de sucre en la sang pot servir
per saber si pot menjar “alguna cosa especial”.

7. Realitzar l’autoanàlisi de sucre en la sang pot servir
per saber l’efecte de l’exercici físic sobre les xifres de
sucre.

8. Davant una descompensació important de les xifres de
s u c re s’ha de consultar amb els professionals sanitaris

9. L’anàlisi de sucre en la sang és un control més útil
que l’anàlisi de sucre en l’orina.

10. La presència d’acetona és un signe de
descompensació que no té importància.
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5.9 Conèixer i prevenir les complicacions a llarg termini SI NO NO HO SAP

Assenyalau amb un cercle l’afirmació correcta

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. Les lesiones vasculars (p.e. arteriosclerosi) són un
problema freqüent que sol aparèixer abans en
persones amb diabetis.

2. El que més preveu o endarrereix les possibles
complicacions de la diabetis és, principalment,
mantenir sempre el sucre controlat.

3. Una diabetis no controlada pot causar problemes en
la vista i en els ronyons.

4. Un diabètic que fuma té molt més risc de tenir
complicacions encara que es controli el sucre, per la
qual cosa el tabac és absolutament contraindicat.

5. El control del colesterol en la sang no és tan
important com el control del sucre.

6. Les xifres de tensió arterial desitjables no són tan
estrictes en les persones diabètiques.

7. El sucre alt en la sang de manera mantinguda
(hiperglucèmia) augmenta el risc d’infecció de ferides i
les complicacions quirúrgiques.

8.El sedentarisme i l’excés de pes augmenta el risc de
patir embòlies i problemes cardiocirculatoris.

9. Un bon control de la diabetis disminueix
considerablement els riscos de complicacions.

10. El grau d’afectació de la circulació i sensibilitat pot
afectar les relacions sexuals i el control de la bufeta.
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5.9 Conèixer i prevenir les complicacions a llarg termini SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. Les lesiones vasculars (p.e. arteriosclerosi) són un
problema freqüent que sol aparèixer abans en
persones amb diabetis.

2. El que més preveu o endarrereix les possibles
complicacions de la diabetis és, principalment,
mantenir sempre el sucre controlat.

3. Una diabetis no controlada pot causar problemes en
la vista i en els ronyons.

4. Un diabètic que fuma té molt més risc de tenir
complicacions encara que es controli el sucre, per la
qual cosa el tabac és absolutament contraindicat.

5. El control del colesterol en la sang no és tan
important com el control del sucre.

6. Les xifres de tensió arterial desitjables no són tan
estrictes en les persones diabètiques.

7. El sucre alt en la sang de manera mantinguda
(hiperglucèmia) augmenta el risc d’infecció de ferides i
les complicacions quirúrgiques.

8.El sedentarisme i l’excés de pes augmenta el risc de
patir embòlies i problemes cardiocirculatoris.

9. Un bon control de la diabetis disminueix
considerablement els riscos de complicacions.

10. El grau d’afectació de la circulació i sensibilitat pot
afectar les relacions sexuals i el control de la bufeta.
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5.10 Cures/atencions bàsiques dels peus SI NO NO HO SAP

Assenyalau amb un cercle l’afirmació correcta

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. Les persones diabètiques han de tenir cura
especialment dels peus perquè la mala circulació i
l’afectació de la sensibilitat afavoreix les lesions i la
infecció.

2. Els calls en els peus poden tractar-se amb un bon
callicida. 

3. Les sabates noves s’han de comprar al matí i han de
ser ben ajustades.

4. Per tallar-se les ungles és preferible ablanir-les primer
amb aigua ben calenta i utilitzar un bon tallador
d’ungles.

5. Les ungles dels peus s’han de tallar arrodonides amb
unes bones tisores.

6. Si un diabètic es fa una ferida en els peus, s’ha de
rentar la ferida amb aigua i sabó i acudir al seu centre
de salut si no se cura en un màxim de 2 dies.

7. Si un diabètic es fa una ferida en els peus, l’ha de
desinfectar bé  amb aigua oxigenada i posar-s’hi una
pomada antibiòtica.

8. El bon control del sucre i no fumar és la millor
prevenció per evitar els problemes circulatoris.

9. Els peus i les sabates s’han d’examinar cada dia.

10. Per prevenir problemes  en els peus és molt
beneficiós banyar-se a la mar i caminar descalç per
l’arena.
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5.10 Cures/atencions bàsiques dels peus SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. Les persones diabètiques han de tenir cura
especialment dels peus perquè la mala circulació i
l’afectació de la sensibilitat afavoreix les lesions i la
infecció.

2. Els calls en els peus poden tractar-se amb un bon
callicida. 

3. Les sabates noves s’han de comprar al matí i han de
ser ben ajustades.

4. Per tallar-se les ungles és preferible ablanir-les primer
amb aigua ben calenta i utilitzar un bon tallador
d’ungles.

5. Les ungles dels peus s’han de tallar arrodonides amb
unes bones tisores.

6. Si un diabètic es fa una ferida en els peus, s’ha de
rentar la ferida amb aigua i sabó i acudir al seu centre
de salut si no se cura en un màxim de 2 dies.

7. Si un diabètic es fa una ferida en els peus, l’ha de
desinfectar bé  amb aigua oxigenada i posar-s’hi una
pomada antibiòtica.

8. El bon control del sucre i no fumar és la millor
prevenció per evitar els problemes circulatoris.

9. Els peus i les sabates s’han d’examinar cada dia.

10. Per prevenir problemes  en els peus és molt
beneficiós banyar-se a la mar i caminar descalç per
l’arena.
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Assenyalau amb un cercle l’afirmació correcta

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. Mantenir la boca i les dents en bon estat és molt
important per evitar infeccions que poden
descontrolar el sucre.

2. El raspallat de les dents evita haver d’anar al
dentista.

3. S’ha d’advertir sempre al dentista que es pateix
diabetis.

4.Quan s’han de prendre antibiòtics per problemes de
boca és preferible no prendre el tractament habitual
per al sucre.

5. Els treballadors que pateixen diabetis han de
notificar la seva situació de salut en els llocs de
feina per poder tenir dret a les normes legals que els
protegeixen.

6. És convenient anar sempre identificat com a
diabètic quan surt tot sol al carrer o quan viatja.

7. Quan viatja és convenient dur la medicació i els
suplements del menjar.

8. Les persones diabètiques és convenient que es
vacunin contra el tètanus.

9. Una de les vacunes més recomanables per als
diabètics és la de la grip.

10. En les dones diabètiques són contraidicats els
mètodes anticonceptius.

5.11 Realitzar cures de la salut bucodental
5.12 Adaptar-se a situacions especials SI NO NO HO SAP
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5.11 Realitzar cures de la salut bucodental
5.12 Adaptar-se a situacions especials SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. Mantenir la boca i les dents en bon estat és molt
important per evitar infeccions que poden
descontrolar el sucre.

2. El raspallat de les dents evita haver d’anar al
dentista.

3. S’ha d’advertir sempre al dentista que es pateix
diabetis.

4.Quan s’han de prendre antibiòtics per problemes de
boca és preferible no prendre el tractament habitual
per al sucre.

5. Els treballadors que pateixen diabetis han de
notificar la seva situació de salut en els llocs de
feina per poder tenir dret a les normes legals que els
protegeixen.

6. És convenient anar sempre identificat com a
diabètic quan surt tot sol al carrer o quan viatja.

7. Quan viatja és convenient dur la medicació i els
suplements del menjar.

8. Les persones diabètiques és convenient que es
vacunin contra el tètanus.

9. Una de les vacunes més recomanables per als
diabètics és la de la grip.

10. En les dones diabètiques són contraidicats els
mètodes anticonceptius.
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Questionari bàsic complet (continguts educatius 5.1 a 5.12) SI NO NO HO SAP

Assenyalau amb un cercle l’afirmació correcta

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. La diabetis és produïda per una falta total o parcial
d’insulina o pel seu mal aprofitament.

2. Els hidrats de carboni (sucres) són els que aporten
energia i es troben, la majoria, en les fècules, farines i
fruites.

3. L’exercici fa que el sucre en la sang augmenti.

4. Els diabètics que prenen pastilles per al sucre
(hipoglucemiants orals) també necessiten fer dieta.

5. La funció de la insulina és afavorir el pas de la
glucosa a les cèl·lules i per tant regula els nivells de
sucre en la sang.

6. En notar augment de set i necessitat d’orinar amb
més freqüència, pensau que el nivell de sucre és molt
baix.

7. En notar els primers símptomes d’una baixada de
sucre és convenient prendre alguna cosa ensucrada
(aigua en sucre, suc de fruita, beguda ensucrada)
immediatament.

8. Els nivells màxims acceptables de sucre en la sang
en dejú han de ser superiors de 120.

9. El que més preveu o endarrereix les possibles
complicacions de la diabetis és principalment
mantenir sempre el sucre controlat i no fumar.

10. Per tallar-se les ungles és preferible ablanir-les
primer amb aigua ben calenta i utilitzar un bon
tallador d’ungles.

11. Mantenir la boca i les dents en bon estat és molt
important per evitar infeccions que puguin
descontrolar el sucre.

12. Es convenient anar sempre identificat com a diabètic
quan surt tot sol al carrer o quan viatja.

13. Una de les vacunes més recomanades per als
diabètics és la de la grip.
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Questionari bàsic complet (continguts educatius 5.1 a 5.12) SI NO NO HO SAP

Assenyalau amb un cercle l’afirmació correcta

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

SI NO NO HO SAP

1. La diabetis és produïda per una falta total o parcial
d’insulina o pel seu mal aprofitament.

2. Els hidrats de carboni (sucres) són els que aporten
energia i es troben, la majoria, en les fècules, farines i
fruites.

3. L’exercici fa que el sucre en la sang augmenti.

4. Els diabètics que prenen pastilles per al sucre
(hipoglucemiants orals) també necessiten fer dieta.

5. La funció de la insulina és afavorir el pas de la
glucosa a les cèl·lules i per tant regula els nivells de
sucre en la sang.

6. En notar augment de set i necessitat d’orinar amb
més freqüència, pensau que el nivell de sucre és molt
baix.

7. En notar els primers símptomes d’una baixada de
sucre és convenient prendre alguna cosa ensucrada
(aigua en sucre, suc de fruita, beguda ensucrada)
immediatament.

8. Els nivells màxims acceptables de sucre en la sang
en dejú han de ser superiors de 120.

9. El que més preveu o endarrereix les possibles
complicacions de la diabetis és principalment
mantenir sempre el sucre controlat i no fumar.

10. Per tallar-se les ungles és preferible ablanir-les
primer amb aigua ben calenta i utilitzar un bon
tallador d’ungles.

11. Mantenir la boca i les dents en bon estat és molt
important per evitar infeccions que puguin
descontrolar el sucre.

12. Es convenient anar sempre identificat com a diabètic
quan surt tot sol al carrer o quan viatja.

13. Una de les vacunes més recomanades per als
diabètics és la de la grip.
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1. L’horari i el temps dedicat a las sessions us ha paregut:

Molt adequat Adequat Poc adequat

2. El lloc on s’ha realitzat la sessió, us ha paregut:

Molt adequat Adequat Poc adequat

3. Els temes tractats, us han semblat interessants?

No Si Si, molt

4. Us han aportat alguna cosa nova?

No Si En part

5. Us sembla d’utilitat per a la vostra salut?

No Si En part

6. La forma d’explicar us ha paregut:

Molt dolenta Dolenta Bona Molt bona

7. Us ha paregut útil coincidir amb altres persones?

Regular Bastant Molt

8. Què us ha paregut més interessant? 

9 Us interessaria tractar altres temes de Salut? (digau quins)

Altres comentaris que vulgueu realitzar:

Gràcies per la vostra col·laboració

Aquest qüestionari és totalment anònim. Us agraïm la vostra col·laboració ja que és de gran utilitat per
millorar les sessions en el futur. Marcau amb una creu la resposta que desitgeu.

Temes: Data:
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Sessió: Data:

Núm. participants: Durada de la sessió:

Objectius de la sessió:

1. S’han complit els objectius de la sessió:

Totalment Parcialment No s’han complit

2. Els participants en el grup han mantingut una actitud general:

Formal Competitiva Inhibida Hostil

3. La participació del grup ha estat:

1. La majoria dels participants han parlat:

Gens Molt

2. Els  participants en el grup han mantingut una actitud general:

Apàtica Activa

3. La majoria dels participant han escoltat activament el conductor del grup:

Gens Totalment

4. La majoria dels participants han escoltat activament els comentaris de la resta dels
participants:

Gens Totalment

5. La majoria dels participants han aportat experièncias personals:

Gens Totalment

Observacions:

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5



SI NO EN PART

SI NO EN PART

SI NO EN PART

SI NO EN PART

SI NO EN PART
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Observacions:

El conductor del grup:

1. Ha estat atent a les necessitats del grup.

2. Ha reforçat més alguns participants que altres. 

3. Ha ofert resposta a les qüestions plantejades en el
grup.

4. Ha potenciat la participació dels participants.

5. Ha aconseguit que es tractassin els temes
proposats per a la sessió.



Annex 8.6: pla d’alimentació

8.6.1 Càlcul calòric per a un pes màxim acceptable

8.6.2 Mètodes de valoració de la alimentació

8.6.2.1 Exemple d’enquesta alimentària

8.6.3 Com s’ha d’explicar una dieta

8.6.4 Mètodes d’intervenció educativa

8.6.5 Dieta per a casos de cetosi o pèrdua de la gana

8.6.6 Dietes de 1000 a 3000 calories

8.6.7 Taula d’equivalències

8.6.8 Receptes

Hem d’aprendre a canviar la rigidesa de les dietes per fórmules pràctiques i senzilles,
fàcils de seguir i adaptades a les característiques de cada pacient, de manera lenta i
progressiva. Hem d’eliminar la paraula “règim” per la connotació negativa que suposa,
acostumar-nos al concepte d’alimentació sana i equilibrada, adaptada, en aquest cas,
a les peculiaritats d’una persona diabètica, tenint en compte que el que és bo per al
diabètic, ho és per a qualsevol persona que vulgui menjar d’una manera sana.

Les habilitats de l’educador que ajuden a “vendre” un bon pla d’alimentació requereixen:

– Formació en dietètica i nutrició: conèixer la dieta equilibrada, la dietètica de la
diabetis, les taules de composició dels aliments i les seves equivalències.

– Tècniques de comunicació: establir objectius individuals, motivar, cre a r
empatia, donar informació clara i adequada, pactar i resumir els punts
fonamentals a través de fórmules pràctiques i senzilles.

– Recursos culinaris: donar idees, alternatives que ajudin a motivar, això només
s’aconsegueix facilitant solucions pràctiques, desmitificant la paraula dieta com
a sinònim de sacrifici i rutina.

8.6
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Annex 8.6.1: càlcul calòric per a un pes màxim
acceptable
L’aportació calòrica i la distribució dels nutrients s’ha d’ajustar a les necessitats
de cada persona; l’intercanvi entre els nutrients i el seu repartiment durant tot el
dia s’ha de fer en funció de les proporcions necessàries de cada aliment. El seu
valor energètic depèn de:

• Pes: les quilocalories totals/dia es calculen multiplicant el pes real per la
xifra constant d’activitat i tenint en compte el sexe de la persona.

• Sexe: determina les necessitats calòriques.

• Activitat física:

8.6.1
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Tipus activitat

Taula 1. Constant d’activitat física segons l’activitat laboral i el sexe

Homes
kcal/kg/dia

Dones
kcal/kg/dia

Metabolisme
bassal

Repòs en el llit
activitat mínima

Activitats
lleugeres

Activitats
mitjanes

Activitats
intenses

Activitats molt
intenses

Treballadors sedentaris o amb
ajuda mecànica, 
estudiants que no facin esport,
jubilats, aturats.

Obrers construcció, indústria
lleugera, pagesos amb ajuda
de maquinària, pescadors,
soldats, treballadors neteja
sense suport mecànic,
treballadors de càrrega i
descàrrega.

Pagesos, treballadors forestals,
miners, esportistes.

Llenyaters, ferrers, obrers de
treball pesat, esportistes.

24

30

42

46

54

62

24

30

36

40

47

55



• Talla: juntament amb el pes real determina el grau d’excés de pes. 

• Edat: a mesura que avança l’edat disminueixen les necessitats
calòriques, per la qual cosa es recomanen les següents reduccions:

- de 40 a 49 anys reducció del 5%
- de 50 a 59 anys reducció del 10%
- de 60 a 69 anys reducció del 20%
- a partir de 70 anys reducció del 30%

• L’índex de massa corporal és determinat pel pes en kg dividit per la talla
en m2, si hi ha obesitat (IMC>30) s’han de reduir les necessitats
calòriques en un 30-40% depenent del pacient.
El pes desitjat ve determinat per:

- talla2 x 25 (dones)
- talla2 x 27 (homes)

A continuació s’assenyala un exemple de càlcul calòric per a una dona
de 69 anys, mestressa de casa, 70 kg de pes i talla 1,62:

- IMC= 70/[(1,62)2] = 70/2,62 =  26,71 (excés de pes moderat)
- Pes desitjat = talla 2 (2,62) x 25 (dona) = 65,5
- 65,5 x 36 (activitat lleugera) = 2358 kcal/dia
- 2358–20% (descompte per edat) = 1887 kcal/dia
- 1887–20% (descompte por excés de pes) = 1510 kcal/dia

Per aproximació se li ha d’assignar una dieta de 1500 kcal fins que perdi
l’excés de pes.

El mínim de calories recomanades en una dieta per garantir una nutrició
correcta no hauria de ser inferior a:

- 1200 kcal en dones
- 1500 kcal en homes

La distribució de l’energia calculada per tot el dia suposa:

8.6.1
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Gràfic 1: Distribució de l’energia distribuïda en les 24 hores
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Dinar
(25%)Berenar
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Abans de dormir
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Annex 8.6.2: mètodes de valoració de l’alimentació

El pla d’alimentació sempre ha de ser individualitzat i adaptat a les
característiques personals de cada pacient. Amb l’entrevista dirigida i alguns
sistemes de registre es pot valorar i personalitzar el pla d’alimentació.

• Registre de 7 dies
Consisteix en apuntar els aliments que es consumeixen durant una
setmana, la qual cosa requereix la col·laboració i capacitat del pacient per
fer el registre. Pot servir per reforçar la seva motivació i permet una
valoració conjunta.

• Registre de 24 hores
Consisteix en apuntar o explicar el que s’ha consumit en tot un dia. No
requereix molt de temps ni que el pacient sàpiga escriure. Permet fer una
valoració aproximada del que seria un dia normal. També es útil per
avaluar la dieta periòdicament.

• Recompte de freqüències de consum
Consisteix en quantificar diàriament o setmanalment els aliments
consumits per grups. Serveix per valorar si la dieta és equilibrada i si és
útil per prevenir o corregir errades.

• Enquesta alimentària
Consisteix en conèixer els hàbits d’alimentació (esbrinar com, on, quan,
quant i amb qui menja) i el que representa el menjar per a cada persona.
En l’ANNEX 8.6.2.1 es presenta un exemple d’enquesta alimentària.

8.6.2
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Annex 8.6.2.1: exemple d’enquesta alimentària

Nom:
Clau personal:
Data:

1. Si teniu excés de pes, en sabeu la causa? 

2. Heu intentat perdre pes anteriorment? Quins mètodes heu seguit?

3. Necessitau seguir actualment algun tipus de dieta? Quina? 

4. Hi ha algun membre de la vostra família que hagi de seguir algun tipus de
dieta?

5. Creieu que menjau: “poc”, “normal”, “molt”, “de manera desordenada”?

6. Quantes menjades feis al dia?

7. Se serveixen els plats a la taula ja fets?

8. On feis les menjades i amb qui?

9. Qui va a comprar?

10.Planificau la compra?

11.Qui cuina habitualment?

12.Us agrada cuinar?

13.De quina forma cuinau habitualment els aliments?

14.Consumiu plats preparats cuinats?

15.Menjau de tot (carn, peix, ous, llegums, verdures, fruites, lactis)?

16.Què és el que més us agrada menjar?

17.Què és el que us agrada menys?

18.Si picau entre hores, què és el que soleu elegir?

8.6.2.1
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19. Teniu “atacs” de fam o capritxos a deshora?

20.Us sentiu culpable després?

21.En quins moments del dia teniu més gana?

22.Menjau lentament i rovegau bé?

23.Patiu estrenyiment?, si és així, com ho solucionau?

24. Teniu algun problema per eliminar líquids?

25.Quants de tassons de líquid preneu al dia?

26.Quines begudes preneu habitualment?

27.Quina és la vostra ocupació habitual?

28.Us agrada la vostra feina?

29.En què ocupau el vostre temps lliure?

30. Practicau algun tipus d’exercici?, si és així, quin i quant de temps hi dedicau?

31.Us agradaria fer alguna cosa que no feis, ja sigui feina o entreteniment?

32.Pensau que l’alimentació és important per a la vostra salut?

33. Teniu algun “col·laborador” que us ajudi a seguir el pla d’alimentació que
necessitau?

APUNTAU ELS ALIMENTS I BEGUDES (TIPUS, QUANTITATS I HORARIS)
QUE HEU CONSUMIT DURANT LES DARRERES 24 HORES.

8.6.2.1
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Annex 8.6.3: com s’ha d’explicar una dieta

Els mètodes més utilitzats són els següents:

• Mètode 1
En els pacients amb grans dificultats d’aprenentatge o amb l’inconvenient
d’una edat avançada, s’han d’adaptar dietes per símbols, dibuixos (roda dels
aliments, plat de karistrom, etc.), o amb una classificació simple d’aliments
permesos, controlats o evitables. Són sistemes senzills que ajuden a la
correcció progressiva d’hàbits però que requereixen “reforç positiu” continu.

• Mètode 2 (dieta preelaborada, vegeu ANNEX 8.6.6)
S’utilitza una dieta estàndard en la qual els principis immediats estan ja repartits
i quantificats, encara que és útil incorporar-hi un sistema d’equivalències per als
intercanvis. És el mètode utilitzat en Atenció Primària més comú ja que resulta
còmode, però, necessita personalitzar-se i ampliar molt els seus recursos
perquè pot resultar monòton i poc eficaç en el temps. 

8.6.3
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• Mètode 3 (dieta personalitzada, vegeu ANNEX 8.6.7: taula
d’equivalències) 
Consisteix en elaborar un pla d’alimentació totalment individualitzat, requereix
temps i bona formació en nutrició, per la qual cosa és poc habitual però, sense
cap dubte, és més efectiu i rendible per al pacient, que, per altra part, ha de
tenir recursos i capacitat per dur-lo a terme. El pacient s’ha de familiaritzar amb
un sistema d’equivalències que li permeti substituir un aliment per un altre
(respectant el grup al qual pertany cada nutrient) que tengui la mateixa
aportació nutricional, ha d’entendre el concepte de “ració”.
Una “ració” és la quantitat d’un determinat aliment que aporta 10 g d’HC. Per
això és imprescindible pesar durant un temps els aliments fins  educar la vista
i comprovar que sap traduir el pesos reals a mesures casolanes.
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Annex 8.6.4 mètodes d’intervenció educativa en  la
consulta

És important elegir el moment adequat per tractar el tema de l’alimentació dins
el pla educatiu global. El nivell dels continguts educatius ha de determinar la
predisposició del pacient i la seva capacitat per processar la informació i per
canviar d’hàbits.

Primera visita:
És molt important sintonitzar amb el pacient i no dramatitzar la complexitat de la
dieta i les restriccions per complir-la posteriorment.
Cal donar poca informació, però molt clara, i conscienciar de la importància
d’aconseguir el pes adequat.

S’ha de fer entendre que l’alimentació és el pilar bàsic del tractament i s’han de
deixar clares dues normes: no ingerir sucres refinats i repartir la ingesta
d’aliments en quatre vegades al dia, com a mínim, o de 6 vegades al dia en els
casos de tractament amb insulina.

Cal recollir i registrar tota la informació possible sobre els hàbits d’alimentació
(enquesta alimentària, registre de 24 hores, etc. vegeu l’apartat anterior “com
s’ha d’explicar la dieta”).

Segona visita:
És necessari avaluar els canvis i conèixer no tan sols els resultats de les primeres
pautes sinó també l’opinió i l’estat d’ànim del pacient respecte als aspectes
aconseguits i sobre les dificultats que ha tengut.

Cal ampliar la informació sobre els nutrients i les seves funcions, sobretot dels
glúcids, i els efectes d’absorció ràpida o lenta.

S’ha d’incidir en el tema dels greixos en els casos d’excés de pes i s’ha de
readaptar el pla.

Tercera visita:
És útil començar sempre per l’opinió i la informació que aporta el pacient i no
oblidar el “reforç positiu”.

En aquesta visita podem calcular més exactament les necessitats calòriques,
ampliar i millorar la informació (aportació de documentació escrita). És necessari
deixar clar el concepte de dieta equilibrada integrada en la vida social i familiar.

En visites successives: 
S’han de valorar el seguiment i les dificultats, s’ha de propiciar la necessitat
d’augmentar i/o adaptar constantment la informació, la qual cosa ha de fer
augmentar l’interès i la motivació, sobretot si es donen recursos i alternatives.
L’alimentació sempre s’ha de relacionar amb el grau de control metabòlic de
manera que, encara que no sigui el tema central de cada visita, sempre que
s’ofereixi la possibilitat de tractar-lo es faci, de manera que es vagin ampliant els
recursos (trucs, alternatives i maneig de situacions especials).
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Annex 8.6.5: dieta per casos de cetosi o pèrdua de la
gana

A més heu de beure 1 litre d’aigua cada 24 hores (100 ml equivalen a un tassó
de vi o mig d’aigua. 200 ml equivalen a un tassó d’aigua.).

Podeu fer modificacions tenint en compte que una ració d’hidrats de carboni
equivalen a:

200 ml de llet; 100 ml de suc natural; 20 g de pa; 15 g de pa torrat;
2 galetes d’Inca; 3 galetes Maria; 15 g de sopa; 15 g d’arròs; 2
iogurts naturals

8.6.5
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Horaris

200 ml de llet desnatada (amb o sense cafè descafeïnat)
2 galetes d’Inca o 3 galetes Maria

100 ml de suc de taronja natural
3 galetes Maria

Infusió (te o camamil·la) amb 10 grams de sucre
3 galetes Maria

100 ml de suc de taronja natural
2 galetes d’Inca

200 ml de llet desnatada (amb o sense cafè descafeïnat)
2 galetes d’Inca o 3 galetes Maria

Una tassa de consomé sense greix amb 30 grams de sopa

100 ml de suc de taronja natural
3 galetes Maria

200 ml de llet desnatada (amb o sense cafè descafeïnat) 3 galetes
Maria

Infusió (te o camamil·la) amb 10 grams de sucre
3 galetes Maria

200 ml de llet desnatada (amb o sense cafè descafeïnat)
3 galetes Maria

2 iogurts naturals amb 10 grams de sucre

Una tassa de consomé sense greix amb 30 grams de sopa

8 hores

10 hores

12 hores

14 hores

16 hores

18 hores

20 hores

22 hores

24 hores

2 hores

4 hores

6 hores



Annex 8.6.6: dietes de 1000, 1250, 1500,
1750, 2000, 2250, 2500, 2750 i 3000
calories
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Actualització setembre 2004
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Mitjan
matí

• Escollir 1/2 ració de LACTI (HC) que també conté 1/2 ració de PROTEÏNES (P): 200 cl de llet
desnatada (en aquest cas, mig tassó) o 2 iogurts desnatats (en aquest cas 1).

• Escollir 1 i 1/2 racions de FARINACIS (HC): 20 g de pa o 15 g de pa torrat o cereals sense sucre
o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites.

• Escollir 1 i 1/2 racions de FRUITA (HC): 50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera,
poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi, pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC):
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, ceba,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 2 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 2 racions de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 1 i 1/2 racions de FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC):
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, cebes,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 1 ració de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 1 ració de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 1 i 1/2 racions de FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1/2 ració de LACTI (HC) que també conté 1/2 ració de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet desnatada (en aquest cas, mig tassó) o 2 iogurts desnatats (en aquets cas 1).
Aquesta ració es pot afegir en un altre moment del dia, quan no sigui necessari fer ressopó.

• Escollir 1 ració de FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

Dinar

Berenar

Sopar

ALIMENTACIÓ ADAPTADA A 1000 CALORIES
140 g d’hidrats de carboni (HC), total 14 racions per dia

40 g de proteïnes (P), total 4 racions per dia

CADA EXEMPLE D’ALIMENT CORRESPON A 1 RACIÓ D’HIDRATS DE CARBONI O DE PROTEÏNES

Berenar

Abans
d’anar a
dormir

(ressopó)

Greixos afegits: 2 cullerades soperes d’oli preferiblement d’oliva, per tot el dia.
Els aliments s’han de pesar crus i nets.
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Recomanacions

• S’aconsella PESAR ELS ALIMENTS fins “educar” la vista pel que fa a la
grandària i a l’adequació de mesures casolanes. Cada any convé tornar a pesar
els aliments durant una setmana, com a mínim, per verificar les quantitats
correctes.

• És important que integreu la vostra alimentació dins el nucli familiar. La vostra
alimentació no difereix de la recomanada a qualsevol persona que desitgi
menjar de manera sana i equilibrada, escollint i variant aliments naturals i de
temporada. La dieta mediterrània és una de les més adequades.

• Incloueu la fibra dins la dieta diària: aliments integrals, fruites amb pell, verdures
i vegetals crus, fruits secs, llavors…

• Cuinau preferiblement sense fregidures i retirau el greix visible de la carn i la pell
de les aus, abans de cuinar. És molt important restringir els greixos sòlids i
elegir lactis desnatats, semidesnatats o de soja. Canviau la manera de cuinar:
torrat, graella, al vapor, forn, ofegat, en papillota, etc.

• Teniu en compte altres problemes de salut, com la hipertensió, el colesterol o
l’àcid úric elevat, problemes de ronyó, etc. a l’hora d’elegir els aliments.

• Menjau lentament, amb tranquil·litat i mastegau bé els aliments. Ho heu de fer
en horaris regulars ajustats al vostre tractament.

• Presentau els plats de la manera que us faci ganes. Menjar sa no vol dir no
passar gust.

• Per condimentar és molt adequat l’oli d’oliva (és el més sa i econòmic ja que és
l’únic que es pot reciclar).

• Endolciu amb aspartam o sacarina (adequada per cuinar rebosteria).

• Beveu líquid abundant durant el dia, sobretot aigua i infusions. Si no hi ha
contraindicació podeu consumir begudes edulcorades, encara que heu d’anar
en compte perquè solen tenir gas i additius. NO són recomanables els SUCS
de FRUITES perquè contenen molt de sucre que passa ràpidament a la sang.

• Els productes per a diabètics solen ser més cars, poc naturals i poden incloure
sucres “disfressats”. Llegiu les etiquetes i consultau-nos si és necessari.

• Per poder consumir, de manera especial, un aliment preparat, podeu aplicar
una FÓRMULA PER CALCULAR ELS SUCRES QUE CONTÉ UN PRODUCTE
COMERCIAL:

Dividiu 1000 per la quantitat de hidrats de carboni que conté el producte
(sempre ve expressat per cada 100 g), el resultat ens ha de donar la quantitat
en grams que corresponen a cada ració. Es pot canviar per alguna altra ració
d’hidrats de carboni de la llista indicada en la vostra dieta.

DEMANAU CONSELL A LA VOSTRA INFERMERA SI VOLEU IDEES O
ALTERNATIVES PER CUINAR O MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA VARIETAT DELS
ALIMENTS QUE VOLEU CONSUMIR 
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Mitjan
matí

• Escollir 1 ració de LACTI (HC) que també conté 1 ració de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet desnatada (1 tassó) o 2 iogurts desnatats.

• Escollir 2 racions de FARINACIS (HC): 20 g de pa o 15 g de pa torrat o cereals sense sucre o
2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites.

• Escollir 2 racions de FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC): 
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, ceba,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 2 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 2 racions de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotits
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 1 i 1/2 racions de FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC): 
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, ceba,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 2 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 1 ració de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit sense
greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 1 i 1/2 racions FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 ració de LACTI (HC) que també conté 1 ració de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet desnatada (1 tassó) o 2 iogurts desnatats.
Aquesta ració es pot afegir en un altre moment del dia, quan no sigui necessari fer ressopó.

Greixos afegits: 2 cullerades soperes d’oli preferiblement d’oliva, per tot el dia.
Els aliments s’han de pesar crus i nets.

• Escollir 1 ració de FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

Dinar

Berenar

Sopar

Berenar

ALIMENTACIÓ ADAPTADA A 1250 CALORIES
170 g d’hidrats de carboni (HC), total 17 racions per dia

50 g de proteïnes (P), total 5 racions per dia

CADA EXEMPLE D’ALIMENT CORRESPON A 1 RACIÓ D’HIDRATS DE CARBONI O DE PROTEÏNES

Abans
d’anar a
dormir

(ressopó)
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Recomanacions

• S’aconsella PESAR ELS ALIMENTS fins “educar” la vista pel que fa a la
grandària i a l’adequació de mesures casolanes. Cada any convé tornar a pesar
els aliments durant una setmana, com a mínim, per verificar les quantitats
correctes.

• És important que integreu la vostra alimentació dins el nucli familiar. La vostra
alimentació no difereix de la recomanada a qualsevol persona que desitgi
menjar de manera sana i equilibrada, escollint i variant aliments naturals i de
temporada. La dieta mediterrània és una de les més adequades.

• Incloueu la fibra dins la dieta diària: aliments integrals, fruites amb pell, verdures
i vegetals crus, fruits secs, llavors…

• Cuinau preferiblement sense fregidures i retirau el greix visible de la carn i la pell
de les aus, abans de cuinar. És molt important restringir els greixos sòlids i
elegir lactis desnatats, semidesnatats o de soja. Canviau la manera de cuinar:
torrat, graella, al vapor, forn, ofegat, en papillota, etc.

• Teniu en compte altres problemes de salut, com la hipertensió, el colesterol o
l’àcid úric elevat, problemes de ronyó, etc. a l’hora d’elegir els aliments.

• Menjau lentament, amb tranquil·litat i mastegau bé els aliments. Ho heu de fer
en horaris regulars ajustats al vostre tractament.

• Presentau els plats de la manera que us faci ganes. Menjar sa no vol dir no
passar gust.

• Per condimentar és molt adequat l’oli d’oliva (és el més sa i econòmic ja que és
l’únic que es pot reciclar).

• Endolciu amb aspartam o sacarina (adequada per cuinar rebosteria).

• Beveu líquid abundant durant el dia, sobretot aigua i infusions. Si no hi ha
contraindicació podeu consumir begudes edulcorades, encara que heu d’anar
en compte perquè solen tenir gas i additius. NO són recomanables els SUCS
de FRUITES perquè contenen molt de sucre que passa ràpidament a la sang.

• Els productes per a diabètics solen ser més cars, poc naturals i poden incloure
sucres “disfressats”. Llegiu les etiquetes i consultau-nos si és necessari.

• Per poder consumir, de manera especial, un aliment preparat, podeu aplicar
una FÓRMULA PER CALCULAR ELS SUCRES QUE CONTÉ UN PRODUCTE
COMERCIAL:

Dividiu 1000 per la quantitat de hidrats de carboni que conté el producte
(sempre ve expressat per cada 100 g), el resultat ens ha de donar la quantitat
en grams que corresponen a cada ració. Es pot canviar per alguna altra ració
d’hidrats de carboni de la llista indicada en la vostra dieta.

DEMANAU CONSELL A LA VOSTRA INFERMERA SI VOLEU IDEES O
ALTERNATIVES PER CUINAR O MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA VARIETAT DELS
ALIMENTS QUE VOLEU CONSUMIR 
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Mitjan
matí

• Escollir 1 ració de LACTI (HC) que també conté 1 ració de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet desnatada (1 tassó) o 2 iogurts desnatats.

• Escollir 2 racions de FARINACIS (HC): 20 g de pa o 15 g de pa torrat o cereals sense sucre o
2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites.

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC): 
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, cebes,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 3 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 1 i 1/2 racions de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 1 i 1/2 racions FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 ració de LACTI (HC) que també conté 1 ració de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet desnatada (1 tassó) o 2 iogurts desnatats.
Aquesta ració es pot afegir en un altre moment del dia, quan no sigui necessari fer ressopó.

Greixos afegits: 2 i 1/2 cullerades soperes d’oli preferiblement d’oliva, per tot el dia. 
Els aliments s’han de pesar crus i nets.

• Escollir 2 racions de FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

Dinar

Berenar

Sopar

Berenar

Abans
d’anar a
dormir

(ressopó)

ALIMENTACIÓ ADAPTADA A 1500 CALORIES
200 g d’hidrats de carboni (HC), total 20 racions per dia

60 g de proteïnes (P), total 6 racions per dia

CADA EXEMPLE D’ALIMENT CORRESPON A 1 RACIÓ D’HIDRATS DE CARBONI O DE PROTEÏNES

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC): 
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, ceba,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 3 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 2 racions de PROTEÏNES (P): 50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o
65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotits sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou
(1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 1 i 1/2 racions de FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 2 racions de FARINACIS (HC): 
20 g de pa o 15 g de pa torrat o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites.

• Escollir 1/2 ració de PROTEÏNES (P):
En aquest cas la meitat de 100 g de formatge sense greix o 50 g d’embotit sense greix o tonyina natural.
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Recomanacions

• S’aconsella PESAR ELS ALIMENTS fins “educar” la vista pel que fa a la
grandària i a l’adequació de mesures casolanes. Cada any convé tornar a pesar
els aliments durant una setmana, com a mínim, per verificar les quantitats
correctes.

• És important que integreu la vostra alimentació dins el nucli familiar. La vostra
alimentació no difereix de la recomanada a qualsevol persona que desitgi
menjar de manera sana i equilibrada, escollint i variant aliments naturals i de
temporada. La dieta mediterrània és una de les més adequades.

• Incloueu la fibra dins la dieta diària: aliments integrals, fruites amb pell, verdures
i vegetals crus, fruits secs, llavors…

• Cuinau preferiblement sense fregidures i retirau el greix visible de la carn i la pell
de les aus, abans de cuinar. És molt important restringir els greixos sòlids i
elegir lactis desnatats, semidesnatats o de soja. Canviau la manera de cuinar:
torrat, graella, al vapor, forn, ofegat, en papillota, etc.

• Teniu en compte altres problemes de salut, com la hipertensió, el colesterol o
l’àcid úric elevat, problemes de ronyó, etc. a l’hora d’elegir els aliments.

• Menjau lentament, amb tranquil·litat i mastegau bé els aliments. Ho heu de fer
en horaris regulars ajustats al vostre tractament.

• Presentau els plats de la manera que us faci ganes. Menjar sa no vol dir no
passar gust.

• Per condimentar és molt adequat l’oli d’oliva (és el més sa i econòmic ja que és
l’únic que es pot reciclar).

• Endolciu amb aspartam o sacarina (adequada per cuinar rebosteria).

• Beveu líquid abundant durant el dia, sobretot aigua i infusions. Si no hi ha
contraindicació podeu consumir begudes edulcorades, encara que heu d’anar
en compte perquè solen tenir gas i additius. NO són recomanables els SUCS
de FRUITES perquè contenen molt de sucre que passa ràpidament a la sang.

• Els productes per a diabètics solen ser més cars, poc naturals i poden incloure
sucres “disfressats”. Llegiu les etiquetes i consultau-nos si és necessari.

• Per poder consumir, de manera especial, un aliment preparat, podeu aplicar
una FÓRMULA PER CALCULAR ELS SUCRES QUE CONTÉ UN PRODUCTE
COMERCIAL:

Dividiu 1000 per la quantitat de hidrats de carboni que conté el producte
(sempre ve expressat per cada 100 g), el resultat ens ha de donar la quantitat
en grams que corresponen a cada ració. Es pot canviar per alguna altra ració
d’hidrats de carboni de la llista indicada en la vostra dieta.

DEMANAU CONSELL A LA VOSTRA INFERMERA SI VOLEU IDEES O
ALTERNATIVES PER CUINAR O MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA VARIETAT DELS
ALIMENTS QUE VOLEU CONSUMIR 

8

D
ie

ta
 d

e 
15

00
 c

al
or

ie
s

146



Actualització setembre 2004

8.6.6

D
ie

ta
 d

e 
17

50
 c

al
or

ie
s

147

Mitjan
matí

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC): 
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, cebes,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 4 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 2 racions de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 2 racions FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 ració de LACTI (HC) que també conté 1 ració de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet desnatada (1 tassó) o 2 iogurts desnatats.
Aquesta ració es pot afegir en un altre moment del dia, quan no sigui necessari fer ressopó.

Greixos afegits: 3 cullerades soperes d’oli preferiblement d’oliva, per tot el dia. 
Els aliments s’han de pesar crus i nets.

Dinar

Berenar

Sopar

Berenar

Abans
d’anar a
dormir

(ressopó)

ALIMENTACIÓ ADAPTADA A 1750 CALORIES
240 g d’hidrats de carboni (HC), total 24 racions per dia

70 g de proteïnes (P), total 7 racions per dia

CADA EXEMPLE D’ALIMENT CORRESPON A 1 RACIÓ D’HIDRATS DE CARBONI O DE PROTEÏNES

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC): 
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, ceba,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 4 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 2 racions de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 2 racions de FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 ració de LACTI (HC) que també conté 1 ració de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet desnatada (1 tassó) o 2 iogurts desnatats.

• Escollir 3 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o cereals sense sucre o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites.

• Escollir 2 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites. 

• Escollir 1/2 ració de PROTEÏNES (P):
En aquest cas, la meitat de 100 g de formatge sense greix o 50 g d’embotit sense greix o tonyina
natural.

• Escollir 2 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites. 

• Escollir 1/2 ració de PROTEÏNES (P):
En aquest cas la meitat de 50 g d’embotit sense greix o tonyina natural o 100 g de formatge
sense greix.
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Recomanacions

• S’aconsella PESAR ELS ALIMENTS fins “educar” la vista pel que fa a la
grandària i a l’adequació de mesures casolanes. Cada any convé tornar a pesar
els aliments durant una setmana, com a mínim, per verificar les quantitats
correctes.

• És important que integreu la vostra alimentació dins el nucli familiar. La vostra
alimentació no difereix de la recomanada a qualsevol persona que desitgi
menjar de manera sana i equilibrada, escollint i variant aliments naturals i de
temporada. La dieta mediterrània és una de les més adequades.

• Incloueu la fibra dins la dieta diària: aliments integrals, fruites amb pell, verdures
i vegetals crus, fruits secs, llavors…

• Cuinau preferiblement sense fregidures i retirau el greix visible de la carn i la pell
de les aus, abans de cuinar. És molt important restringir els greixos sòlids i
elegir lactis desnatats, semidesnatats o de soja. Canviau la manera de cuinar:
torrat, graella, al vapor, forn, ofegat, en papillota, etc.

• Teniu en compte altres problemes de salut, com la hipertensió, el colesterol o
l’àcid úric elevat, problemes de ronyó, etc. a l’hora d’elegir els aliments.

• Menjau lentament, amb tranquil·litat i mastegau bé els aliments. Ho heu de fer
en horaris regulars ajustats al vostre tractament.

• Presentau els plats de la manera que us faci ganes. Menjar sa no vol dir no
passar gust.

• Per condimentar és molt adequat l’oli d’oliva (és el més sa i econòmic ja que és
l’únic que es pot reciclar).

• Endolciu amb aspartam o sacarina (adequada per cuinar rebosteria).

• Beveu líquid abundant durant el dia, sobretot aigua i infusions. Si no hi ha
contraindicació podeu consumir begudes edulcorades, encara que heu d’anar
en compte perquè solen tenir gas i additius. NO són recomanables els SUCS
de FRUITES perquè contenen molt de sucre que passa ràpidament a la sang.

• Els productes per a diabètics solen ser més cars, poc naturals i poden incloure
sucres “disfressats”. Llegiu les etiquetes i consultau-nos si és necessari.

• Per poder consumir, de manera especial, un aliment preparat, podeu aplicar
una FÓRMULA PER CALCULAR ELS SUCRES QUE CONTÉ UN PRODUCTE
COMERCIAL:

Dividiu 1000 per la quantitat de hidrats de carboni que conté el producte
(sempre ve expressat per cada 100 g), el resultat ens ha de donar la quantitat
en grams que corresponen a cada ració. Es pot canviar per alguna altra ració
d’hidrats de carboni de la llista indicada en la vostra dieta.

DEMANAU CONSELL A LA VOSTRA INFERMERA SI VOLEU IDEES O
ALTERNATIVES PER CUINAR O MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA VARIETAT DELS
ALIMENTS QUE VOLEU CONSUMIR 
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Mitjan
matí

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC):
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, ceba,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 5 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patat o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties, ciurons,
mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 2 i 1/2 racions de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 2 racions de FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC): 
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, cebes,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 5 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 2 racions de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 2 racions FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

Greixos afegits: 3 cullerades soperes d’oli preferiblement d’oliva, per tot el dia.
Els aliments s’han de pesar crus i nets.

Dinar

Berenar

Sopar

Berenar

Abans
d’anar a
dormir

(ressopó)

ALIMENTACIÓ ADAPTADA A 2000 CALORIES
270 g d’hidrats de carboni (HC), total 27 racions per dia

80 g de proteïnes (P), total 8 racions per dia

CADA EXEMPLE D’ALIMENT CORRESPON A 1 RACIÓ D’HIDRATS DE CARBONI O DE PROTEÏNES

• Escollir 1 ració de LACTI (HC) que també conté 1 ració de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet (1 tassó) o 2 iogurts.

• Escollir 3 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o cereals sense sucre o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites.

• Escollir 1/2 ració de PROTEÏNES (P):
En aquest cas la meitat de 100 g de formatge sense greix o 50 g d’embotit sense greix o tonyina al natural.

• Escollir 3 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites.

• Escollir 1/2 ració de PROTEÏNES (P):
En aquest cas la meitat de 100 g de formatge sense greix o 50 g d’embotit sense greix o tonyina natural.

• Escollir 2 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites. 

• Escollir 1/2 ració de PROTEÏNES (P):
En aquest cas la meitat de 100 g de formatge sense greix o 50 g d’embotit sense greix o tonyina
natural.

• Escollir 1 ració de LACTI (HC) que també conté 1 ració de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet (1 tassó) o 2 iogurts.
Aquesta ració es pot afegir en un altre moment del dia, quan no sigui necessari fer ressopó.



Recomanacions

• S’aconsella PESAR ELS ALIMENTS fins “educar” la vista pel que fa a la
grandària i a l’adequació de mesures casolanes. Cada any convé tornar a pesar
els aliments durant una setmana, com a mínim, per verificar les quantitats
correctes.

• És important que integreu la vostra alimentació dins el nucli familiar. La vostra
alimentació no difereix de la recomanada a qualsevol persona que desitgi
menjar de manera sana i equilibrada, escollint i variant aliments naturals i de
temporada. La dieta mediterrània és una de les més adequades.

• Incloueu la fibra dins la dieta diària: aliments integrals, fruites amb pell, verdures
i vegetals crus, fruits secs, llavors…

• Cuinau preferiblement sense fregidures i retirau el greix visible de la carn i la pell
de les aus, abans de cuinar. És molt important restringir els greixos sòlids i
elegir lactis desnatats, semidesnatats o de soja. Canviau la manera de cuinar:
torrat, graella, al vapor, forn, ofegat, en papillota, etc.

• Teniu en compte altres problemes de salut, com la hipertensió, el colesterol o
l’àcid úric elevat, problemes de ronyó, etc. a l’hora d’elegir els aliments.

• Menjau lentament, amb tranquil·litat i mastegau bé els aliments. Ho heu de fer
en horaris regulars ajustats al vostre tractament.

• Presentau els plats de la manera que us faci ganes. Menjar sa no vol dir no
passar gust.

• Per condimentar és molt adequat l’oli d’oliva (és el més sa i econòmic ja que és
l’únic que es pot reciclar).

• Endolciu amb aspartam o sacarina (adequada per cuinar rebosteria).

• Beveu líquid abundant durant el dia, sobretot aigua i infusions. Si no hi ha
contraindicació podeu consumir begudes edulcorades, encara que heu d’anar
en compte perquè solen tenir gas i additius. NO són recomanables els SUCS
de FRUITES perquè contenen molt de sucre que passa ràpidament a la sang.

• Els productes per a diabètics solen ser més cars, poc naturals i poden incloure
sucres “disfressats”. Llegiu les etiquetes i consultau-nos si és necessari.

• Per poder consumir, de manera especial, un aliment preparat, podeu aplicar
una FÓRMULA PER CALCULAR ELS SUCRES QUE CONTÉ UN PRODUCTE
COMERCIAL:

Dividiu 1000 per la quantitat de hidrats de carboni que conté el producte
(sempre ve expressat per cada 100 g), el resultat ens ha de donar la quantitat
en grams que corresponen a cada ració. Es pot canviar per alguna altra ració
d’hidrats de carboni de la llista indicada en la vostra dieta.

DEMANAU CONSELL A LA VOSTRA INFERMERA SI VOLEU IDEES O
ALTERNATIVES PER CUINAR O MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA VARIETAT DELS
ALIMENTS QUE VOLEU CONSUMIR 
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Mitjan
matí

• Escollir 1 ració de LACTI (HC) que també conté 1 ració de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet (1 tassó) o 2 iogurts.

• Escollir 3 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o cereals sense sucre o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites.

• Escollir 1/2 ració de PROTEÏNES (P):
En aquest cas la meitat de 100 g de formatge sense greix o 50 g d’embotit sense greix o tonyina al natural.

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC): 
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, ceba,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 6 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 3 racions de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 2 racions de FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC): 
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, ceba,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 6 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 3 racions de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 2 racions FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 ració de LACTI (HC) que també conté 1 ració de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet (1 tassó) o 2 iogurts.
Aquesta ració es pot afegir en un altre moment del dia, quan no sigui necessari fer ressopó.

Greixos afegits: 4 cullerades soperes d’oli preferiblement d’oliva, per tot el dia. 
Els aliments s’han de pesar crus i nets.

Dinar

Berenar

Sopar

Berenar

Abans
d’anar a
dormir

(ressopó)

ALIMENTACIÓ ADAPTADA A 2250 CALORIES
300 g d’hidrats de carboni (HC), total 30 racions per dia

100 g de proteïnes (P), total 10 racions per dia

CADA EXEMPLE D’ALIMENT CORRESPON A 1 RACIÓ D’HIDRATS DE CARBONI O DE PROTEÏNES
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• Escollir 3 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de torrat o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites.

• Escollir 1 ració de PROTEÏNES (P):
En aquest cas la meitat de 50 g d’embotit sense greix o tonyina natural 100 g de formatge sense greix.

• Escollir 3 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites.

• Escollir 1/2 ració de PROTEÏNES (P):
En aquest cas la meitat de 50 g d’embotit sense greix o tonyina natural 100 g de formatge sense greix.



Recomanacions

• S’aconsella PESAR ELS ALIMENTS fins “educar” la vista pel que fa a la
grandària i a l’adequació de mesures casolanes. Cada any convé tornar a pesar
els aliments durant una setmana, com a mínim, per verificar les quantitats
correctes.

• És important que integreu la vostra alimentació dins el nucli familiar. La vostra
alimentació no difereix de la recomanada a qualsevol persona que desitgi
menjar de manera sana i equilibrada, escollint i variant aliments naturals i de
temporada. La dieta mediterrània és una de les més adequades.

• Incloueu la fibra dins la dieta diària: aliments integrals, fruites amb pell, verdures
i vegetals crus, fruits secs, llavors…

• Cuinau preferiblement sense fregidures i retirau el greix visible de la carn i la pell
de les aus, abans de cuinar. És molt important restringir els greixos sòlids i
elegir lactis desnatats, semidesnatats o de soja. Canviau la manera de cuinar:
torrat, graella, al vapor, forn, ofegat, en papillota, etc.

• Teniu en compte altres problemes de salut, com la hipertensió, el colesterol o
l’àcid úric elevat, problemes de ronyó, etc. a l’hora d’elegir els aliments.

• Menjau lentament, amb tranquil·litat i mastegau bé els aliments. Ho heu de fer
en horaris regulars ajustats al vostre tractament.

• Presentau els plats de la manera que us faci ganes. Menjar sa no vol dir no
passar gust.

• Per condimentar és molt adequat l’oli d’oliva (és el més sa i econòmic ja que és
l’únic que es pot reciclar).

• Endolciu amb aspartam o sacarina (adequada per cuinar rebosteria).

• Beveu líquid abundant durant el dia, sobretot aigua i infusions. Si no hi ha
contraindicació podeu consumir begudes edulcorades, encara que heu d’anar
en compte perquè solen tenir gas i additius. NO són recomanables els SUCS
de FRUITES perquè contenen molt de sucre que passa ràpidament a la sang.

• Els productes per a diabètics solen ser més cars, poc naturals i poden incloure
sucres “disfressats”. Llegiu les etiquetes i consultau-nos si és necessari.

• Per poder consumir, de manera especial, un aliment preparat, podeu aplicar
una FÓRMULA PER CALCULAR ELS SUCRES QUE CONTÉ UN PRODUCTE
COMERCIAL:

Dividiu 1000 per la quantitat de hidrats de carboni que conté el producte
(sempre ve expressat per cada 100 g), el resultat ens ha de donar la quantitat
en grams que corresponen a cada ració. Es pot canviar per alguna altra ració
d’hidrats de carboni de la llista indicada en la vostra dieta.

DEMANAU CONSELL A LA VOSTRA INFERMERA SI VOLEU IDEES O
ALTERNATIVES PER CUINAR O MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA VARIETAT DELS
ALIMENTS QUE VOLEU CONSUMIR 
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Mitjan
matí

• Escollir 1 i 1/2 racions de LACTI (HC) que també conté 1i 1/2 racions de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet o 2 iogurts.

• Escollir 4 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o cereals sense sucre o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites.

• Escollir 1 ració de PROTEÏNES (P):
100 g de formatge sense greix o 50 g d’embotit sense greix o tonyina al natural.

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC): 
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, cebes,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 6 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 3 i 1/2 racions de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 2 racions FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 ració de LACTI (HC) que també conté 1 ració de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet (1 tassó) o 2 iogurts.
Aquesta ració es pot afegir en un altre moment del dia, quan no sigui necesari fer ressopó.

Greixos afegits: 5 cullerades soperes d’oli preferiblement d’oliva, per tot el dia.
Els aliments s’han de pesar crus i nets.

Dinar

Berenar

Sopar

Berenar

Abans
d’anar a
dormir

(ressopó)

ALIMENTACIÓ ADAPTADA A 2500 CALORIES
320 g d’hidrats de carboni (HC), total 32 racions per dia

120 g de proteïnes (P), total 12 racions per dia

CADA EXEMPLE D’ALIMENT CORRESPON A 1 RACIÓ D’HIDRATS DE CARBONI O DE PROTEÏNES
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• Escollir 4 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites. 

• Escollir 1 ració de PROTEÏNES (P):
100 g de formatge sense greix o 50 g d’embotit sense greix o tonyina al natural.

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC): 
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, ceba,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 6 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 3 i 1/2 racions de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 2 racions de FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 ració de PROTEÏNES (P):
100 g de formatge sense greix o 50 g d’embotit sense greix o tonyina al natural.

• Escollir 3 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites. 



Recomanacions

• S’aconsella PESAR ELS ALIMENTS fins “educar” la vista pel que fa a la
grandària i a l’adequació de mesures casolanes. Cada any convé tornar a pesar
els aliments durant una setmana, com a mínim, per verificar les quantitats
correctes.

• És important que integreu la vostra alimentació dins el nucli familiar. La vostra
alimentació no difereix de la recomanada a qualsevol persona que desitgi
menjar de manera sana i equilibrada, escollint i variant aliments naturals i de
temporada. La dieta mediterrània és una de les més adequades.

• Incloueu la fibra dins la dieta diària: aliments integrals, fruites amb pell, verdures
i vegetals crus, fruits secs, llavors…

• Cuinau preferiblement sense fregidures i retirau el greix visible de la carn i la pell
de les aus, abans de cuinar. És molt important restringir els greixos sòlids i
elegir lactis desnatats, semidesnatats o de soja. Canviau la manera de cuinar:
torrat, graella, al vapor, forn, ofegat, en papillota, etc.

• Teniu en compte altres problemes de salut, com la hipertensió, el colesterol o
l’àcid úric elevat, problemes de ronyó, etc. a l’hora d’elegir els aliments.

• Menjau lentament, amb tranquil·litat i mastegau bé els aliments. Ho heu de fer
en horaris regulars ajustats al vostre tractament.

• Presentau els plats de la manera que us faci ganes. Menjar sa no vol dir no
passar gust.

• Per condimentar és molt adequat l’oli d’oliva (és el més sa i econòmic ja que és
l’únic que es pot reciclar).

• Endolciu amb aspartam o sacarina (adequada per cuinar rebosteria).

• Beveu líquid abundant durant el dia, sobretot aigua i infusions. Si no hi ha
contraindicació podeu consumir begudes edulcorades, encara que heu d’anar
en compte perquè solen tenir gas i additius. NO són recomanables els SUCS
de FRUITES perquè contenen molt de sucre que passa ràpidament a la sang.

• Els productes per a diabètics solen ser més cars, poc naturals i poden incloure
sucres “disfressats”. Llegiu les etiquetes i consultau-nos si és necessari.

• Per poder consumir, de manera especial, un aliment preparat, podeu aplicar
una FÓRMULA PER CALCULAR ELS SUCRES QUE CONTÉ UN PRODUCTE
COMERCIAL:

Dividiu 1000 per la quantitat de hidrats de carboni que conté el producte
(sempre ve expressat per cada 100 g), el resultat ens ha de donar la quantitat
en grams que corresponen a cada ració. Es pot canviar per alguna altra ració
d’hidrats de carboni de la llista indicada en la vostra dieta.

DEMANAU CONSELL A LA VOSTRA INFERMERA SI VOLEU IDEES O
ALTERNATIVES PER CUINAR O MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA VARIETAT DELS
ALIMENTS QUE VOLEU CONSUMIR 
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ALIMENTACIÓ ADAPTADA A 2750 CALORIES
360 g d’hidrats de carboni (HC), total 36 racions per dia

130 g de proteïnes (P), total 13 racions per dia

CADA EXEMPLE D’ALIMENT CORRESPON A 1 RACIÓ D’HIDRATS DE CARBONI O DE PROTEÏNES
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• Escollir 1 i 1/2 racions de LACTI (HC) que també conté 1 i 1/2 racions de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet o 2 iogurts.

• Escollir 4 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites. 

• Escollir 1 ració de PROTEÏNES (P):
100 g de formatge sense greix o 50 g d’embotit sense greix o tonyina al natural.

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC): 
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, cebes,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 7 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 3 i 1/2 racions de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 2 i 1/2 racions FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 i 1/2 racions de LACTI (HC) que també conté 1 i 1/2 racions de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet o 2 iogurts.
Aquesta ració es pot afegir en un altre moment del dia, quan no sigui necesari fer ressopó.

Greixos afegits: 5 cullerades soperes d’oli preferiblement d’oliva, per tot el dia.
Els aliments s’han de pesar crus i nets.

• Escollir 4 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites.

• Escollir 1 ració de PROTEÏNES (P):
100 g de formatge sense greix o 50 g d’embotit sense greix o tonyina al natural.

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC): 
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, ceba,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 7 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 3 i 1/2 racions de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 2 i 1/2 racions de FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 ració de PROTEÏNES (P):
100 g de formatge sense greix o 50 g d’embotit sense greix o tonyina al natural.

• Escollir 3 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites.



Recomanacions

• S’aconsella PESAR ELS ALIMENTS fins “educar” la vista pel que fa a la
grandària i a l’adequació de mesures casolanes. Cada any convé tornar a pesar
els aliments durant una setmana, com a mínim, per verificar les quantitats
correctes.

• És important que integreu la vostra alimentació dins el nucli familiar. La vostra
alimentació no difereix de la recomanada a qualsevol persona que desitgi
menjar de manera sana i equilibrada, escollint i variant aliments naturals i de
temporada. La dieta mediterrània és una de les més adequades.

• Incloueu la fibra dins la dieta diària: aliments integrals, fruites amb pell, verdures
i vegetals crus, fruits secs, llavors…

• Cuinau preferiblement sense fregidures i retirau el greix visible de la carn i la pell
de les aus, abans de cuinar. És molt important restringir els greixos sòlids i
elegir lactis desnatats, semidesnatats o de soja. Canviau la manera de cuinar:
torrat, graella, al vapor, forn, ofegat, en papillota, etc.

• Teniu en compte altres problemes de salut, com la hipertensió, el colesterol o
l’àcid úric elevat, problemes de ronyó, etc. a l’hora d’elegir els aliments.

• Menjau lentament, amb tranquil·litat i mastegau bé els aliments. Ho heu de fer
en horaris regulars ajustats al vostre tractament.

• Presentau els plats de la manera que us faci ganes. Menjar sa no vol dir no
passar gust.

• Per condimentar és molt adequat l’oli d’oliva (és el més sa i econòmic ja que és
l’únic que es pot reciclar).

• Endolciu amb aspartam o sacarina (adequada per cuinar rebosteria).

• Beveu líquid abundant durant el dia, sobretot aigua i infusions. Si no hi ha
contraindicació podeu consumir begudes edulcorades, encara que heu d’anar
en compte perquè solen tenir gas i additius. NO són recomanables els SUCS
de FRUITES perquè contenen molt de sucre que passa ràpidament a la sang.

• Els productes per a diabètics solen ser més cars, poc naturals i poden incloure
sucres “disfressats”. Llegiu les etiquetes i consultau-nos si és necessari.

• Per poder consumir, de manera especial, un aliment preparat, podeu aplicar
una FÓRMULA PER CALCULAR ELS SUCRES QUE CONTÉ UN PRODUCTE
COMERCIAL:

Dividiu 1000 per la quantitat de hidrats de carboni que conté el producte
(sempre ve expressat per cada 100 g), el resultat ens ha de donar la quantitat
en grams que corresponen a cada ració. Es pot canviar per alguna altra ració
d’hidrats de carboni de la llista indicada en la vostra dieta.

DEMANAU CONSELL A LA VOSTRA INFERMERA SI VOLEU IDEES O
ALTERNATIVES PER CUINAR O MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA VARIETAT DELS
ALIMENTS QUE VOLEU CONSUMIR 
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ALIMENTACIÓ ADAPTADA A 3000 CALORIES
410 g d’hidrats de carboni (HC), total 41 racions per dia

130 g de proteïnes (P), total 13 racions per dia

CADA EXEMPLE D’ALIMENT CORRESPON A 1 RACIÓ D’HIDRATS DE CARBONI O DE PROTEÏNES
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• Escollir 1 i 1/2 racions de LACTI (HC) que també conté 1i 1/2 racions de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet o 2 iogurts.

• Escollir 4 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites.

• Escollir 1 ració de PROTEÏNES (P):
100 g de formatge sense greix o 50 g d’embotit sense greix o tonyina al natural.

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC): 
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, cebes,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 9 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 3 i 1/2 racions de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 2 i 1/2 racions FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 i 1/2 racions de LACTI (HC) que també conté 1i 1/2 racions de PROTEÏNES (P):
200 cl de llet o 2 iogurts.
Aquesta ració es pot afegir en un altre moment del dia, quan no sigui necesari fer ressopó.

Greixos afegits: 6 cullerades soperes d’oli preferiblement d’oliva, per tot el dia.
Els aliments s’han de pesar crus i nets.

• Escollir 4 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites. 

• Escollir 1 ració de PROTEÏNES (P):
100 g de formatge sense greix o 50 g d’embotit sense greix o tonyina al natural.

• Escollir 1 i 1/2 racions de VERDURA (HC): 
300 g de bledes, espinacs, bolets, espàrecs, tomàtigues, pebres, col, albergínies, colflori, bròquil,
carabassó o 200 g de porros, cebes tendres, mongetes verdes o 100 g de carxofes, ceba,
remolatxa, pastanagues, cols de Brussel·les o 150 g de verdures variades. La lletuga és lliure.

• Escollir 9 racions de FARINACIS (HC):
50 g de patata o 60 g de pèsols, faves o blat de les Índies o 20 g de llegums secs: llenties,
ciurons, mongetes (60 g cuinats) o 15 g d’arròs o pasta (45 g cuinat) o 20 g de pa.

• Escollir 3 i 1/2 racions de PROTEÏNES (P):
50 g de carn (bou, vedella, conill, pollastre, indiot) o 65 g de qualsevol peix o 50 g d’embotit
sense greix o 100 g de formatge sense greix o 1 ou (1 o 2 vegades per setmana).

• Escollir 2 i 1/2 racions de FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.

• Escollir 1 ració de PROTEÏNES (P):
100 g de formatge sense greix o 50 g d’embotit sense greix o tonyina al natural.

• Escollir 3 racions de FARINACIS (HC):
20 g de pa o 15 g de pa torrat o 2 galetes d’Inca o 4 galetes d’Inca petites. 

• Escollir 1 ració de FRUITA (HC):
50 g de plàtan, cireres, raïm, nispros o 80 g de pera, poma o 100 g de taronja, melicotó, kiwi,
pruna, pinya tropical, fraules o 200 g de meló, síndria.



Recomanacions

• S’aconsella PESAR ELS ALIMENTS fins “educar” la vista pel que fa a la
grandària i a l’adequació de mesures casolanes. Cada any convé tornar a pesar
els aliments durant una setmana, com a mínim, per verificar les quantitats
correctes.

• És important que integreu la vostra alimentació dins el nucli familiar. La vostra
alimentació no difereix de la recomanada a qualsevol persona que desitgi
menjar de manera sana i equilibrada, escollint i variant aliments naturals i de
temporada. La dieta mediterrània és una de les més adequades.

• Incloueu la fibra dins la dieta diària: aliments integrals, fruites amb pell, verdures
i vegetals crus, fruits secs, llavors…

• Cuinau preferiblement sense fregidures i retirau el greix visible de la carn i la pell
de les aus, abans de cuinar. És molt important restringir els greixos sòlids i
elegir lactis desnatats, semidesnatats o de soja. Canviau la manera de cuinar:
torrat, graella, al vapor, forn, ofegat, en papillota, etc.

• Teniu en compte altres problemes de salut, com la hipertensió, el colesterol o
l’àcid úric elevat, problemes de ronyó, etc. a l’hora d’elegir els aliments.

• Menjau lentament, amb tranquil·litat i mastegau bé els aliments. Ho heu de fer
en horaris regulars ajustats al vostre tractament.

• Presentau els plats de la manera que us faci ganes. Menjar sa no vol dir no
passar gust.

• Per condimentar és molt adequat l’oli d’oliva (és el més sa i econòmic ja que és
l’únic que es pot reciclar).

• Endolciu amb aspartam o sacarina (adequada per cuinar rebosteria).

• Beveu líquid abundant durant el dia, sobretot aigua i infusions. Si no hi ha
contraindicació podeu consumir begudes edulcorades, encara que heu d’anar
en compte perquè solen tenir gas i additius. NO són recomanables els SUCS
de FRUITES perquè contenen molt de sucre que passa ràpidament a la sang.

• Els productes per a diabètics solen ser més cars, poc naturals i poden incloure
sucres “disfressats”. Llegiu les etiquetes i consultau-nos si és necessari.

• Per poder consumir, de manera especial, un aliment preparat, podeu aplicar
una FÓRMULA PER CALCULAR ELS SUCRES QUE CONTÉ UN PRODUCTE
COMERCIAL:

Dividiu 1000 per la quantitat de hidrats de carboni que conté el producte
(sempre ve expressat per cada 100 g), el resultat ens ha de donar la quantitat
en grams que corresponen a cada ració. Es pot canviar per alguna altra ració
d’hidrats de carboni de la llista indicada en la vostra dieta.

DEMANAU CONSELL A LA VOSTRA INFERMERA SI VOLEU IDEES O
ALTERNATIVES PER CUINAR O MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA VARIETAT DELS
ALIMENTS QUE VOLEU CONSUMIR 
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Annex 8.6.7: taula d’equivalències

• La distribució s’ha fet aproximadament amb la pro p o rció de 55% de
carbohidrats, 15% de proteïnes i 30% de greixos fins a 2250 calories. A partir
de 2500 calories la proporció és de menys de 50% de carbohidrats i prop de
20% de proteïnes.

• En las dietes de 1000 a 1750 calories els lactis són desnatats.

• Les racions de carbohidrats dels berenars es poden canviar per fruita

• La ració de proteïnes i carbohidrats es poden afegir en un altre moment del dia
quan tornar a sopar no sigui necessari.
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159



8.6.7

160

CADA EQUIVALENT o RACIÓ aporta 10 g de Carbohidrats (HC) o Proteïnes (P). 
S’especifiquen els greixos (G) 

FARINACIS (aporten 10 g HC):
• Tipus A:
60 g pèsols o faves fresques
80 g pèsols congelats o en llauna
• Tipus B:
50 g moniatos

patates
blat de moro cuinat

• Tipus C:
20 g ciurons (60 g cuinats)

pèsols secs
faves seques (60 g cuinades)
mongetes seques (60 g cuinades)
llenties (60 g cuinades)
pa blanc
pa integral
cereals sense sucre
castanyes

• Tipus D:
15 g arròs (45 g cuinat)

fideus (45 g cuinats)
farina de blat de moro o blat
macarrons
pa blanc torrat
pasta de sopa (45 g cuinada)
puré de patates comercial
sèmola d’arròs o blat
tapioca
bastons, galetes, pa torrat
llevat

FRUITES (aporten 10 g d’HC):
Tipus A:
200 g alvocat (20 g de greixos)

meló
taronja
síndria

Tipus B:
100 g albercocs

prunes
coco (70 g de greixos)
gerds i fraules
magrana
llimona, taronja i mandarina
melicotó
pinya tropical natural
kiwi

Tipus C:
80 g pomes

móres
pera

Tipus D:
50 g plàtan

cireres
raïm
figues seques
nispros
xirimoies, caquis

Tipus E:
20 g panses, prunes seques, dàtils

pinyons

VERDURAS (aporten 10 g d’H C):

Tipus A:
300 g bledes

api
albergínies
bròquil
carabassa
carabassó
cards
bolets i xampinyons
col
endívies i escarola
espàrecs
espinacs i fulles tendres de nap

lletuga
pebre vermell i verd
rave
tomàtigues

Tipus B:
200 g créixens

grells i porros
mongetes verdes
naps

Tipus C:
100 g carxofes

ceba
cols de Brussel·les
pastanaga i remolatxa

CARNS (aporten 10 g de P.) i Greixos:
• Tipus A: (2 a 5 g de greixos)
50 g cavall

tacons
conill
filet de bou o de vedella
fetge de vedella
perdiu
pollastre
ronyons de porc o de vedella

• Tipus B: (6 a 12 g de greixos)
60 g cuixot dolç
50 g botifarra

costelles de be o de vedella
filet de porc
gallina
llengua de vedella o
de be

35 g cuixot salat
• Tipus C: (13 a 25 g de greixos)
75 g salsitxes
50 g costelles de porc

mortadel·la
ànec
cuixa de porc
oca

PEIXOS (aporten 10 g de P) i :
• Tipus A: (1 a 3 g de greixos)
100 g copinyes

ostres
pop

65 g besuc
calamars
caragols
congre
orada
bruixa
gamba
llagosta
pelaia
musclos
lluç
peu de cabra
anques de granota
rajada
rap
rèmol
petxina de pelegrí

• Tipus B: (3 a 6 g de greixos)
56 g anxoves

anguila
arengada
tonyina
bonítol
sorell
sardines

• Tipus C: (6 a 8 g de greixos)
65 g angules

“reo”
salmó

40 g ous d’esturió, “lumpo”

OUS (aporten 13 g de P.
i 12 g de Greixos )

100 g 2 ous

LACTIS
• Tipus A (aporten 10 g de P i):
200 g llet sencera (10 g HC) i (7 g G)

llet desnatada (10 g HC) i (0.5 g G)
iogurt natural (10 g HC) i (6 g G)
iogurt desnatat (10 g HC) i (0.5 g G)

25 g llet en pols / sencera (10 g HC) i (2 g G)
20 g llet en pols/desnatada (10 g HC) i (0.2 g G)

• Tipus B (aporten 10 g de P i):
100 g brossat natural (4 g HC) i (10 g G)
100 g formatge fresc (4 g HC) i (10 g G)
100 g brossat desnatat (4 g HC) i (6 g G)

• Tipus C (aporten (20 g P + 2 g HC + 35 g G):
100 g formatge Cammenberg
100 g formatge Emmental
100 g formatge Gruyere
100 g formatge Holanda
100 g formatge Manchego
100 g formatge Formatge Roquefort
2 porcions / formatgets

GREIXOS (aporten 10 g):
• Tipus A:
25 g nata
• Tipus B:
12 g mantega

saïm de porc
maionesa
margarina
margarina vegetal

• Tipus C:
10 g oli d’oliva

oli de girasol
oli de soja
oli de blat de moro

FRUITES OLEAGINOSES:
10 g de Greixos + (HC) + (P)
50 g olives (4) (4)
25 g cacauets (6) (6)
20 g ametlles (2) (1.5)

avellanes (2) (1.5)
nous (2) (1.5)
pistatxos (2) (1.5)

BEGUDES ALCOHÒLIQUES
100 cccervesa 4 g HC

vi de taula 0.2 g HC
cava brut nature 0 g HC
cava brut 1 g HC
cava sec 2 g HC
cava semi-sec 6 g HC

REFRESCS
100 cc* tònica 9 g
HC

bitter 11 g HC
xufla 11 g HC
coles 11 g HC
taronjades 11 g HC
llimonades 11 g HC

*Nota: 100 cc = 1/2 tassó dels d’aigua

BEGUDES NO ALCOHÒLIQUES
LLIURES

aigua mineral amb o sense gas
cafè
gasosa sabor natural
infusions
coles light o diet
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TAULA DE DISTRIBUCIÓ DE RACIONS EN TOT EL DIA

Calories

Berenar
- Lacti (HC + P)

- Farinacis

- Proteïnes

- Fruita

Mitjan dematí
- Farinacis

- Proteïnes 

- Fruita

Dinar

- Verdura

- Farinacis

- Proteïnes

- Fruita

Berenar
- Farinacis

- Proteïnes

- Fruita

Sopar
- Verdura

- Farinacis

- Proteïnes

- Fruita

Ressopó
- Lacti (HC + P)

Total Greixos
afegits 
(oli per a condimentar)

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

1/2 1 1 1 1 1 1 1 i 1/2 1 i 1/2
1 i 1/2 2 2 3 3 3 4 4 4

– – – – 1/2 1/2 1 1 1

– – – – – – – – –

– – 2 2 3 3 4 4 4
– – 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1

1 i 1/2 2 – – – – – – – 

1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2
2 2 3 4 5 6 6 7 9

2 2 2 2 2 i 1/2 3 3 i 1/2 3 i 1/2 3 i 1/2

1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2 2 2 2 2 2 i 1/2 2 i 1/2

– – – 2 2 3 3 3 3
– – – 1/2 1/2 1/2 1 1 1

1 1 2 – – – – – 1

1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2

1 2 3 4 5 6 6 7 9

1 1 1 i 1/2 2 2 3 3 i 1/2 3 i 1/2 3 i 1/2

1 i 1/2 1 i 1/2 1 i 1/2 2 2 2 2 2 i 1/2 2 i 1/2

1/2 1 1 1 1 1 1 1 i 1/2 1 i 1/2

2 2 2 i 1/2 3 3 4 5 5 6



Annex 8.6.8: receptes

Es presenten receptes de cuina que han aportat professionals d’infermeria, i
també idees mengívoles que es poden adaptar a cada pacient, segons les seves
necessitats calòriques. 

El càlcul de racions està basat en la taula d’equivalències, de manera que 1 ració
equival a l’aportació de 10 g d’HC i de 40 calories (ANNEX 8.6.7), de manera que
en situacions especials es poden substituir les racions de fruita corresponents a
cada persona, segons la seva dieta, per les mateixes racions en forma de
rebosteria elaborada amb substitutius no calòrics dels sucres refinats. També es
poden tenir en compte altres substitutius per reduir l’aportació de greixos (s’ha
explicat en el capítol d’alimentació). És molt útil la fórmula que es dóna en el llistat
de recomanacions (ANNEX 8.6.6) per calcular el contingut d’HC dels productes
comercials.

Hi ha experiències, en el nostre àmbit, en l’organització de tallers de cuina. La
dinàmica que se segueix és la realització de sessions teòriques (similars a les que
es proposen a l’ANNEX 8.2) seguides d’un taller pràctic on s’elaboren algunes de
les receptes que es presenten a continuació. Els tallers es poden adaptar a
l’estació de l’any realitzant, p.e.: taller d’estiu, nadalenc, de pasqua.
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Ingredients:

• 3 ous (1 i 1/2 racions de greix)

• 1/2 tassó (100 cc) d’oli (10 racions de greix) 

• 1 tassó de llet desnatada (1 ració d’HC). Si llet sencera, 1 ració de greix

• 2 cullerades de sacarina líquida

• 2 tassons de farina (500 g) (33 racions d’HC)

• 1 paquet de llevat en pols (15 g) (1 ració d’HC)

Elaboració:

Mesclau tots els ingredients, tirau la mescla en el motlle prèviament untat i poseu-
ho al forn.

Recomanacions generals per a l’elaboració de tots els
pastissos

• Untau el motlle amb oli i espargiu-hi un poc de farina.

• Introduïu els pastissos en el forn prèviament encalentit durant 15 minuts.

• Quan el pastís agafi color daurat apagau el forn i deixau-lo reposar, fins que es
refredi, ja que així queda més sucós.

• La temperatura del forn ha de ser de 180º

Sobre aquesta base es poden fer altres classes de pastissos amb diferents
farciments.

Recepta elaborada per: Margalida Beltrán Amengual

Pastís base

TOTAL HC

• 350 g d’HC equivalen a 35 racions d’HC, aproximadament.

Se’n poden fer 12 porcions de pastís i cada un conté quasi 3 racions d’HC. 
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Batut de plàtan

Ingredients:

• 1/2 kg de plàtan (10 racions d’HC)

• 1/2 litre de llet desnatada (2,5 racions d’HC)

• sacarina

Elaboració:

Mesclau-ho tot i triturau-ho amb la batedora, introduïu-ho en el congelador i quan
estigui mig congelat, bateu-ho una altra vegada i deixau-ho en la gelera.

Recepta elaborada per: Margalida Beltrán Amengual

TOTAL HC

• 125g d’HC = 12,5 racions d’HC, aproximadament.

Se’n poden fer 6 porcions i cada una conté 2 racions d’HC
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Batut de maduixa

Ingredients:

• 1/2 kg de maduixes (5 racions d’HC)

• 1/2 litre de llet desnatada (2,5 racions d’HC)

• sacarina

Elaboració:

Mesclau-ho tot i triturau-ho amb la batedora, introduïu-ho en el congelador i quan
estigui mig granissat bateu-ho una altra vegada i deixau-ho en la gelera.

Recepta elaborada per: Margalida Beltrán Amengual

Gelat de maduixa o plàtan

Si deixau els batuts en el congelador devers 90 minuts obtendreu gelat de
maduixa o de plàtan.

TOTAL HC

• 75g d’HC = 7,5 racions d’HC, aproximadament.

Se’n poden fer 7 porcions i cada una conté 1 ració d’HC
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Pastís de primavera

Ingredients:

• 3 ous (1 i 1/2 racions de greixos)

• 2 cullerades soperes de sacarina líquida

• 1/2 tassonet (100 cl) d’oli de gira-sol o de soja (10 racions de greixos)

• 1 tassó de llet ( 1 ració d’HC)

• 250 gr de farina (16 racions d’HC) 

• 20 panses de Corint (1 ració d’HC)

• 1 poma de 80 g (1 ració d’HC)

• 1 taronja de 100 g (1 ració d’HC)

• el suc d’una taronja o d’una llimona (optatiu)

• 1 paquet de llevat en pols de 15 g (1 ració d’HC)

• 100 g de kiwi per adornar (1 ració d’HC)

Elaboració:

Mesclau tots els ingredients, posau la mescla en el motlle prèviament untat i
enfornau-ho.

Recepta elaborada per: Margalida Beltrán Amengual

TOTAL HC

• 220g d’HC = 22 racions d’HC, aproximadament.

Se’n poden fer 11 porcions i cada una conté 2 racions d’HC.
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Ensalada de fruites variades

Ingredients:

• 1 poma de 80 gr (1 ració d’HC)

• 1 taronja de 100 gr (1 ració d’HC)

• 200 gr de maduixes (2 racions d’HC)

• 100 gr de kiwi (1 ració d’HC)

• 100 gr de plàtan (2 racions d’HC)

• 2 iogurts naturals desnatats (1 ració d’HC)

• El suc d’una llimona

• 2 cullerades soperes de sacarina líquida

Elaboració:

Tallau la fruita a trossos, mescalu els iogurts amb el suc de llimona i la sacarina,
formant una crema i posau-la damunt la fruita.

Recepta elaborada per: Margalida Beltrán Amengual

TOTAL HC

• 80 gr d’HC = 8 racions d’HC, aproximadament

Se’n poden fer 4 porcions i cada una conté 2 racions d’HC.
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Flam d’ou

Ingredients:

• 4 ous (2 racions de greix)

• 1/2 llitre de llet desnatada (2 i 1/2 racions d’HC). Si llet sencera 2 i 1/2 racions
de greix

• Sacarina

• Pell de taronja

• Canonet de canyella

Elaboració:

Bulliu 250 cc de llet amb la sacarina, la pell de taronja i la canyella. 

Bateu els ous, mesclau-ho amb l’altra mitja part de la llet i afegiu-hi la resta.

Finalment, posau tota la mescla al bany maria durant 30 minuts.

Recepta elaborada per: Margalida Beltrán Amengual

TOTAL HC

• 25 g d’HC = 2 i 1/2 racions del flam complert, aproximadament.

Es poden fer aproximadament 4 flams que contenen 1/2 ració d’HC.
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Torró

Ingredients:

• 1/2 Kg d’avellanes o ametlles o mesclat (5 racions d’HC i 25 racions de greix)

• Sacarina líquida o en pastilla

Elaboració:

Mesclau l’avellana o l’ametlla triturada juntament amb la sacarina, posau-ho en un
motlle rectangular i premsau-ho durant un parell de dies.

Recepta elaborada per: Margalida Beltrán Amengual

TOTAL HC

• 250 g d’HC = 5 racions HC, aproximadament.

Se’n poden fer 12 porcions que contenen 2 racions d’HC.
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Xocolata desfeta

Ingredients:

• 1 litre de llet desnatada (5 racions d’HC)

• 100 g de xocolata natural en pols (1 ració d’HC i 1 ració de greix)

• Sacarina (40 pastilles)

Elaboració:

Bulliu la llet amb la xocolata fins que espesseixi al vostre gust.

Es pot acompanyar de bescuit (vegeu el pastís base o bescuit integral)

Recepta elaborada per: Margalida Beltrán Amengual

TOTAL HC

• 60 g d’HC = 6 racions HC, aproximadament.

Es poden fer 3 tasses de xocolata que contenen aproximadament 2 racions d’HC.
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Rubiols

Ingredients:

• 250 g de mantega, margarina vegetal (25 racions de greix)

• 1 ou (1/2 ració de greix)

• 1 tasseta (50 cc) d’oli (2 i 1/2 racions de greix)

• 1 tasseta (50 cc) de llet desnatada

• sacarina al vostre gust

• La farina que s’absorbeixi (uns 500 g) (33 racions d’HC)

Elaboració:

• Pastau tots els ingredients fins que la massa es desfaci fàcilment de les mans

• Esteneu-la amb un aprimador  

• Posau-ho al forn durant 30 minuts

Farcit: calculau les racions segons les quantitats

• Mesclau el brossat amb la sacarina, la ratlladura de llimona i la canyella) (cada
100 g de brossat és 1 ració d’HC)

• Confitura dietètica (100 g contenen 4 racions d’HC)

• Codonyat dietètic.

• Flam (vegeu crema per al farcit)

• Xocolata (vegeu mousse o farcit de xocolata).

• Etc.

Recepta elaborada per: Margalida Beltrán Amengual

TOTAL HC
• 330 g d’HC = 33 racions  d’HC, aproximadament.

Es poden fer devers 15 rubiols que contenen 2 racions d’HC sense comptar amb
el farcit.
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Crespellets (estrelles i cors)

Ingredients:

• 300 g de mantega, margarina vegetal (30 racions de greix)

• Sacarina

• 3 vermells d’ou, (1 i 1/2 racions de greix) 

• ratlladura de llimona

• Canyella

• 100 cc suc de taronja (1 ració d’HC)

• La farina que s’absorbeixi (uns 500 g) (33 racions d’HC)

Elaboració:

Mesclau-ho tot, pastau-ho en una superfície plana i després de passar
l’aprimador feis-ne les formes amb els motlles dels crespells.

Recepta elaborada per: Margalida Beltrán Amengual

TOTAL HC

• 340 g d’HC = 34 racions d’HC, aproximadament.

Es poden fer devers 25 crespellets que contenen 1,5 racions d’HC.
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Pastís de brossat

Ingredients:

• 1/2 Kg de brossat (5 racions d’HC i 5 racions de greix)

• 1/2 tassó de llet desnatada (1/2 ració d’HC)

• 3 ous (1 i 1/2 racions de greix)

• Sacarina líquida

• Ratlladura de llimona

• Canyella en pols

1 poma de 80 g o 1 taronja de 100 g o 100 g de maduixes (optatiu) (equival a 1
ració d’HC)

Elaboració:

Mesclau tots els ingredients, llevau la mescla feta en el motlle prèviament untat i
posau-ho al forn.

Recepta elaborada per: Margalida Beltrán Amengual

TOTAL HC

• 85 g d’HC = 8,5 racions d’HC, aproximadament.

Se’n poden fer 8 porcions que contenen un poc més d’una ració d’HC. 
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Pomes torrades

Ingredients:

• Pomes de devers 80 g (1 ració d’HC cada una)

• Sacarina líquida

• Un rajolí de xerès sec

• Avellanes, ametlles o nous (20 g equivalen a 1 ració d’HC i 1 ració de greix)

Elaboració:

Rentau les pomes, llevau les coronetes, afegiu-hi dedins un poquet de sacarina
líquida amb aigua i un rajolí de xerès. Si ho voleu, podeu farcir-les amb trossets
de fruits secs.

Recepta elaborada per: Margalida Beltrán Amengual

TOTAL HC

• 1 poma de 80 g = 1 ració d’HC, aproximadament.

• 2 pomes de 160 g = 2 racions d’HC,aproximadament.

• 20 g de fruits secs equivalen a 1 ració d’HC, aproximadament.
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Pastís de xocolata “fals”

Ingredients:

• 3 ous (1 i 1/2 racions de greix)

• sacarina líquida

• 1/2 tassó (100 cc) d’oli de soja o de gira-sol (10 racions de greix)

• 1 tassó de llet desnatada (1 ració d’HC)

• 1/2 tassó de farina normal (125 g equivalen a 8 racions d’HC)

• 1/2 tassó de farina de garrova (125 g equivalen a 8 racions d’HC)

• 1/2 tassó de musli (opcional) (125 g equivalen a 8 racions d’HC)

• 1 paquet de llevat en pols (15 g equivalen a 1 ració d’HC)

Elaboració:

Mesclau tots els ingredients, tirau la mescla en el motlle prèviament untat 
i posau-ho al forn.

Recepta elaborada per: Margalida Beltrán Amengual

TOTAL HC

• 260 g d’HC = 28 racions d’HC, aproximadament.

Se’n poden fer unes 12 porcions que contenen 2 racions d’HC aproximadament.
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Mousse de maduixes

Ingredients:

• 200 g de maduixes (2 racions d’HC)

• 1 iogurt natural desnatat, 250 g (1 i 1/2 racions d’HC)

• 3 blancs d’ou

• 1 làmina de gelatina

• 3 g de “cola de peix”

• 3 cullerades de Natreen® granulat

Elaboració:

Triturau les maduixes (batedora).

Posau la làmina de gelatina amb aigua tèbia.

Bateu els blanc d’ou a punt de neu. Encalentiu les maduixes per  poder-les desfer
en la gelatina. Mesclau bé el iogurt amb les maduixes i incorporau-hi els blancs
d’ou a punt de neu i l’edulcorant granulat. Posau la mescla a les copes o a les
plàteres individuals i deixau-ho dins la gelera una estona abans de servir.

Recepta elaborada per: María Bestard, Antonia Cladera i María Truylos

TOTAL HC

• 45 g d’HC = 3,5 racions, aproximadament.

Podeu repartir la mescla dins 4 bols que contenen aproximadament 1 ració d’HC 
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Creps

Ingredients:

• 250 cl de llet desnatada (1,5 ració d’HC)

• 100 g de mantega (10 racions de greix)

• 100 g de farina (6,5 racions d’HC)

• 2 ous sencers (1 ració de greix)

Elaboració:
Foneu la mantega, posau-hi la llet i després la farina sense deixar de remenar. Ha
de quedar una massa semilíquida, de tal manera que puguem dosificar-la amb un
cullerot. Posau una paella al foc no gaire fort, la paella ha de ser prèviament
untada, i quan estigui ben calenta s’hi tira una mesura (cullerot), s’ha de repartir
bé de manera que quedi una capa molt fina, l’heu de girar en començar a estar
daurada.

Es pot reduir el greix substituint la mantega per 2 cullerades d’oli d’oliva.

Es poden farcir tant de dolç com de salat (cuixot, formatge, salsa d’espinacs,
xampinyons a la crema amb gambes, etc.)

Recepta elaborada per: María Bestard, Antonia Cladera i María Truylos

TOTAL HC

• 80 g d’HC = 8 racions d’HC, aproximadament.

Segons la grandària de les creps en poden sortir 1 o 2 per persona que contenen
1 o 2 racions d’HC sense comptar el farciment.
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Bunyols de vent, profiteroles o “palos”

Ingredients:

• 250 cl d’aigua calenta

• 100 g de mantega (10 racins de greix)

• 200 g de farina fluixa (13 racions d’HC)

• 5 ous sencers (2 i 1/2 racions de greix)

Elaboració:

Mesclau la mantega amb l’aigua calenta. Tirau-hi de cop la farina. Ho heu de
remenar fins que es desfaci dels costats.

Quan s’hagi refredat hi heu d’afegir els ous d’un en un, fins que cada un quedi
ben mesclat.

En estar la massa feta, amb una màniga pastissera heu de fer caramullets rodons
(bunyols) o allargats (“palos”). Es posen al forn a 180º - 200º.

Recepta elaborada per: María Bestard, Antonia Cladera i María Truylos

TOTAL HC

• 130 g d’HC = 13 racions del total de la mescla, aproximadament.

Segons les unitats que surtin es poden calcular les racions, sense comptar el
farcit.



8.6.8

197

Crema pastissera per al farciment

Ingredients:

• 500 cl de llet desnatada (2,5 racions d’HC)

• 20 sacarines

• 3 vermells d’ou (1 i 1/2 ració de greix)

• 30 g de farina de blat d’indi (2 racions d’HC)

• Un canonet de canyella i vainilla.

Elaboració:

Bulliu 250 g de llet amb les 20 sacarines, un canonet de canyella, vainilla, pell de
llimona i taronja.

A la resta de la llet freda hi heu de dissoldre la farina de blat d’indi i a continuació
tirau-hi els vermells d’ou. Quan estigui ben dissolt ajunteu-ho amb la llet calenta a
foc molt fluix, no ho deixeu de remenar per evitar que s’aferri i vagi quallant.
Retirau-ho del foc i seguiu batent fins que perdi temperatura. A continuació farciu
els bunyols o “palos” amb l’ajuda d’una màniga pastissera.

Recepta elaborada per: María Bestard, Antonia Cladera i María Truylos

TOTAL HC

• 45 g d’HC = 4,5 racions del total de la mescla, aproximadament.

Segons les unitats calculades en la recepta anterior, podeu repartir la mescla
calculant la resta.
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Gelat de llimona

Ingredients:

• 500 cl de llet desnatada (2,5 racions d’HC)

• El suc d’una llimona

• Ratlladura de 1/2 llimona

• 10 sacarines (al vostre gust) o Aspartam

• 1 blanc d’ou

Elaboració:

Bateu el blanc d’ou a punt de neu i afegiu-hi la llet a la qual, prèviament, li haureu
posat el suc de llimona, la ratlladura i les sacarines ja dissoltes.

Recepta elaborada per: María Bestard, Antonia Cladera i María Truylos

TOTAL HC

• 25 g d’HC = 2,5 racions d’HC, aproximadament.

Es pot repartir la mescla en 5 bols que contenen 1/2 ració d’HC
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Bescuit integral

Ingredients:

• 3 ous (1 i 1/2 racions de greix)

• 10 g Natreen® granulat

• 50 g segó integral (1 ració d’HC)

• 1 sobre de llevat en pols de 15 g (1 ració d’HC)

• 100 g de farina integral (6 i 1/2 racions d’HC)

• 200 cl de llet desnatada (1 ració d’HC)

• 100 cl d’oli de gira-sol (10 racins de greix)

Elaboració:

Bateu bé els ous (són més fàcils de pujar si els posau al bany maria una estona).

Mesclau a poc a poc tots els ingredients per evitar els grums i perquè quedi una
massa homogènia.

Untau el motlle amb oli o mantega i empolvorau-lo amb farina.

Posau la massa al forn, prèviament encalentit, durant uns 30 minuts a una
temperatura de 180º a 200º

Recepta elaborada per: María Bestard, Antonia Cladera i María Truylos

TOTAL HC

• 95 g d’HC = 9,5 racions, aproximadament.

Es pot dividir en 6 porcions que contenen 1,5 racions d’HC
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Mousse de xocolata o per a farciment

Ingredients:

• 150 g de xocolata amb un 70% de cacau (4 i 1/2 racions de greix i 5 racions
d’HC)

• 200 g de formatge 0% greixós (1/2 ració d’HC)

• 3 blancs d’ou

• 100 cl de llet desnatada (1/2 ració d’HC)

• 5 cullerades d’edulcorant granulat

• 40 g d’ametlles torrades o nous picats, opcional per decorar (2 racions de greix
i 4 d’HC)

• 200 g de fruites vermelles per decorar si ho serviu en un plat

Elaboració:

Foneu la xocolata al bany maria o en el microones. Mesclau-ho amb el formatge
i l’edulcorant. Afegiu-hi els blancs d’ou pujats a punt de neu. Si és massa espès
hi podeu afegir un poc de llet. Deixau-ho refredar dins la gelera. Serviu-la amb les
fruites seques damunt i la decoració de “coulis”

Els “coulis” s’elaboren bullint els fruits durant 5 minuts, amb un poc d’edulcorant
i 2 cullerades d’aigua, i després ho passau per la batedora fins a aconseguir una
confitura clareta (ho podeu fer també amb fruits d’altres colors).

Recepta elaborada per: María Bestard, Antonia Cladera i María Truylos

TOTAL HC

• 100 g d’HC = 10 racions, aproximadament.

Es pot dividir en 5 porcions que contenen 2 racions d’HC

203
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Bescuit de poma

Ingredients:

• 6 pomes de devers 80 g (6 racions d’HC)

• 2 ous (1 ració de greix)

• 1 sobre de sacarina en pols o  2 cullerades d’edulcorant líquid

• 200 g de farina de rebosteria (13 racions d’HC)

• 200 cl de llet desnatada (1 ració d’HC)

• 1 paquet de llevat en pols (15 g equival a 1 ració d’HC)

• Ratlladura de llimona

Elaboració:

Bateu els ous amb l’edulcorant. Afegiu-hi la farina, la llet, la ratlladura de llimona i
el llevat. Untau un motlle amb oli i empolvorau-lo de farina. Tirau-hi la mescla amb
els trossos de poma per damunt.

Coeu-ho en el forn, prèviament encalentit a 180º durant 30 minuts sense obrir-ne
la porta.

Amb un escuradents comprovau la cocció i deixau refredar la massa dins el forn.

Recepta elaborada per: Francisca Perona Bonet

TOTAL HC

• 210 g d’HC = 21 racions, aproximadament.

Es pot dividir en 8 porcions que contenen 2,5 racions aproximadament d’HC
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Pastís de formatge fresc

Ingredients:

• 2 terrines de formatge Philadelphia light (400 g) (8 racions d’HC i 2 i 1/2 racions
de greix)  

• 5 ous (2 i 1/2 racions de greix)

• 1 sobre de sacarina en pols i 2 cullerades d’edulcorant líquid

• Confitura dietètica (100 g contenen 4 racions d’HC).

Elaboració:

Bateu els rovells amb l’edulcorant. Afegiu-hi el formatge i finalment afegir les clares
a punt de neu. Bateu-lo amb moviments suaus. Untar un motlle amb oli i
empolvorau-lo de farina. Tirau-hi la mescla. Coeu-ho en el forn previament
encalentit a 180º durant 30 minuts sense obrir-ne la porta. Una vegada fred treure
del motlle i adornar amb la confitura.

Recepta elaborada per: Francisca Perona Bonet

TOTAL HC

• 120 g d’HC = 12 racions d’HC, aproximadament.

Se’n poden fer 6 porcions que contenen 2 racions d’HC
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Annex 8.7: zones d’injecció
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Annex 8.8: fullet del peu diabètic

Vigilau el peu diabètic
Les alteracions de la sensibilitat i els pro b l e m e s
circulatoris són algunes de les complicacions que
poden aparèixer en una persona que pateix diabetis.
Es poden manifestar amb lesions en els peus. 

Les mesures següents us poden ajudar a prevenir-les
i a detectar-les precoçment.

1.Higiene diària

Rentau-vos els peus cada dia amb aigua tèbia i
sabó neutre.

2. Eixugada

Eixugau-los suaument amb una tovallola blanca.
Insistiu en la zona d’entre els dits. 

3. Inspecció de la pell

Una vegada nets, revisau minuciosament la pell per
detectar-hi possibles lesions.

4. Hidratació

Protegiu-vos el peus amb un massatge suau amb
una crema hidratant que contengui lanolina o urea.
No utilitzeu productes agressius ni antisèptics
colorants. 

8.8
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5. Calçat

No empreu sabates molt ajustades, poc airejades o
amb costures interiors. 

La sola ha de ser gruixuda però flexible.

El tacó no ha de tenir més de 4 cm. 

Comprau-vos el calçat el capvespre i usau-lo de forma
progressiva. 

Utilitzau calçador.

Alternau dos o tres parells de sabates. Això
evita que la suor es perpetuï i que proliferin
fongs.

Revisau cada dia l’interior de la sabata i les
soles per veure si tenen deformitats. Teniu cura
del vostre calçat. 

Usau sabates que no estiguin deformades ni
deteriorades. No utilitzeu les d’una altra
persona.

6. Prevenció de lesions

No camineu mai descalç ni a les fosques.

7. Evitau la “cirurgia de la sala de bany”

No utilitzeu objectes punxants. És preferible una llima
de cartó. Si teniu problemes de visió o de mobilitat,
demanau ajuda.

Les ungles s’han de llimar rectes, sense extrems
punxeguts.

8.8
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8. Calor

Els radiadors, les estufes i els brasers s’han de situar,
com a mínim, a 1,5 metres dels peus.

No utilitzeu l’eixugador dels cabells per als peus. Si
usau mantes elèctriques o bosses d’aigua calenta
dins el llit, retirau-les abans d’anar a dormir.

9. La roba

És millor utilitzar calcetins o mitges de teixits naturals
transpirables com el fil, el cotó o la llana, sense
costures ni elàstics que comprimeixin.

10. Roba compressiva

Evitau la roba excessivament ajustada com els
pantalons molt cenyits, les faldes estretes, les faixes,
les lligues, etc.

11. El tabac

Un dels pitjors riscs del tabac és que disminueix el
calibre de las artèries. La persona amb diabetis que
fuma potencia el risc de lesions.

Demanau ajuda al metge o a la infermera per deixar
de fumar.

12. El podòleg

Si teniu qualsevol molèstia, lesió, deformitat o sospita
de problema en els peus, és molt important que ho
comuniqueu al metge i a la infermera. També ho
podeu consultar amb un podòleg perquè us ajudi a
corregir els problemes dels peus i, sobretot, evitau la
formació de noves lesiones. A vegades, és necessari
l’ús de plantilles de descàrrega, de falques per a les
deformitats, de calçat ortopèdic, etc.

8.8
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Apreniu i vigilau

No us extranyeu si us revisen els peus en el vostre centre
de salut.

Aprofitau els coneixements que us ofereix el personal
sanitari i consultau els dubtes al metge o a la infermera del
centre de salut.

RECORDAU QUE QUALSEVOL D’AQUESTES CURES
DELS PEUS NO SERVIRAN DE RES SI NO SEGUIU ELS
CONSELLS I ELS TRACTAMENTS QUE US HAN DONAT
PER CONTROLAR LA DIABETIS. 

LA MILLOR PREVENCIÓ ÉS TENIR ELS NIVELLS DE
GLUCÈMIA BEN CONTROLATS.

8.8
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Annex 8.9: registre de pacients inclosos en educació a
grups 8.9
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Annex 8.10: fullet vigilau la boca

Els problemes o alteracions de la boca d’una persona diabèti-
ca poden estar relacionats amb un mal control de la malaltia i
manifestar-se de la següent manera:

1. Inflamació difusa de les genives.

2. Inflamació del sistema de fixació de les dents
amb l’os.

3. Alteracions de les glàndules salivals, que pro-
voca saliva escassa i espessa, produint sequedat
de boca.

4. Dolors dentals sense causa aparent.

5. Facilitat de difusió d’infeccions.

6. Mes probabilitat d’infeccions per fongs.

7. Sensació de cremor.

8. Augment de caries.

9. Alteracions del gust.

10. Dificultat per engolir.

11. Dificultat per tolerar pròtesi dental.
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Mesures de prevenció i cura de la boca:

1. Raspallar les dents i/o la pròtesi dental des-
près de cada menjada amb pasta de dents
fluorada.

2. Utilitzar material de neteja adequat a cada
persona (raspalls de major o menor duresa,
raspalls interdentals, etc.).

3. Netejar les parts blanes de la boca amb
antisèptics adequats.

4. Visita al dentista com a mínim un cop l’any, tot i
que és aconsellable cada sis mesos, per revisió
del estat dental i periodontal.

És fonamental informar al dentista de que es pateix dia-
betis sobre tot si se tracta amb insulina.

Abans de realitzar un tractament odontològic s’ha de
controlar la glucèmia, evitar la cetosi i seguir un trac-
tament antibiòtic, si l’especialista ho recomana.
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