
 

 

 

 

Universitat de Lleida  

Facultat de Medicina  

Grau en Nutrició Humana i Dietètica  

 

 

 

 

 

Elaboració d’una guia alimentària per pacients 

diagnosticats de la síndrome de l’intestí irritable  

 

Clàudia Figueroa Moreno  

 

 

 

 

Tutora: Teresa Hernández Jover 

Curs 2020/2021 

 

 



 2 

Agraïments  

 

Estic molt feliç de poder escriure aquest apartat del treball, significa doncs que 

finalment acabo els 5 anys de treball constant per aconseguir la doble titulació 

en Nutrició Humana i Fisioteràpia.  

 

Gràcies Teresa, per acompanyar-me amb aquest projecte final, pel suport que 

m’has ofert en cada tutoria i sobretot per escoltar-me en cada dubte que he tingut 

durant aquest camí.  

 

Agrair també el costat que m’han donat les meves companyes de curs, les meves 

amigues del poble i els meus familiars, de tot cor, gràcies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Índex 

Índex de taules ...................................................................................................... 4 

Resum .................................................................................................................... 6 

Resumen ................................................................................................................ 7 

Abstract .................................................................................................................. 8 

1. Introducció ...................................................................................................... 9 

1.1 Definició .................................................................................................. 9 

1.2 Manifestacions clíniques ........................................................................ 9 

1.3 Fisiopatologia .......................................................................................... 9 

1.4 Criteris diagnòstics ............................................................................... 12 

1.5 Epidemiologia ....................................................................................... 15 

1.6 Impacte personal i socieconòmic ......................................................... 16 

1.7 Tractament ................................................................................................. 17 

2. Justificació .................................................................................................... 20 

3. Hipòtesis ....................................................................................................... 21 

4. Objectius ....................................................................................................... 22 

4.1 Objectiu principal .................................................................................. 22 

4.2 Objectius secundaris ............................................................................ 22 

5. Metodologia .................................................................................................. 22 

6. Resultats i discussió..................................................................................... 23 

Hàbits alimentaris saludables .......................................................................... 23 

Introducció .................................................................................................... 23 

Consells dietètics ......................................................................................... 24 

Conclusions .................................................................................................. 29 

Dieta d’exclusió baixa en FODMAP ................................................................ 31 

Introducció .................................................................................................... 31 

Aliments ........................................................................................................ 32 

Tractament dietètic ....................................................................................... 34 



 4 

Conclusions .................................................................................................. 38 

Altres dietes d’exclusió .................................................................................... 38 

Introducció .................................................................................................... 38 

Dieta d’exclusió de la lactosa ...................................................................... 39 

Dieta d’exclusió del gluten ........................................................................... 41 

7. Difusió ........................................................................................................... 44 

8. Conclusions .................................................................................................. 44 

9. Bibliografia .................................................................................................... 47 

10. Annexos .................................................................................................... 51 

 

Índex de taules 

Taula 1. Processos fisiopatològics de la SII. ...................................................... 12 

Taula 2. Afectació personal sobre la simptomatologia de la SII. ....................... 17 

Taula 3. Contingut de lactosa en els diferents aliments..................................... 41 

 

Índex de figures  

Figura 1. Fases de la intervenció dietètica basada en la restricció en FODMAP

 ............................................................................................................................. 37 

 

Índex d’annexos 

Annex 1. Criteris diagnòstics Roma IV ............................................................... 51 

Annex 2. Escala de Bristol .................................................................................. 51 

Annex 3. Classificació de la SII ........................................................................... 52 

Annex 4. Criteris d'alarma de la SII .................................................................... 53 

Annex 5. Qüestionari IBS-QOL ........................................................................... 54 

Annex 6. Piràmide de l'alimentació saludable .................................................... 58 

Annex 7. Taula de freqüències de consum alimentari ....................................... 59 

Annex 8. Quadre resum dels consells d’alimentació saludable per pacients 

diagnosticats de la SII ......................................................................................... 60 

Annex 9. Proposta de menú saludable per pacients diagnosticats de la SII .... 60 

Annex 10. Recepta: Crema de verdures ............................................................ 61 

Annex 11. Recepta: Pèsols amb quinoa, abergínia i salsa de soja ................... 61 



 5 

Annex 12. Taula dels aliments classificats en funció del contingut en FODMAP

 ............................................................................................................................. 62 

Annex 13. Taula dels aliments classificats en funció del grup de FODMAP ..... 67 

Annex 14. Proposta de model de registre dietètic, simptomatologia i deposicions

 ............................................................................................................................. 68 

Annex 15. Proposta de menú per una dieta baixa en FODMAP ....................... 70 

Annex 16. Recepta: Pizza amb base de polenta amb pernil dolç i formatge .... 70 

Annex 17. Recepta: Mill torrat amb carbassa i ous poché ................................. 71 

Annex 18. Quadre resum de la dieta baixa en FODMAP per pacients 

diagnosticats de la SII ......................................................................................... 71 

Annex 19. Taula de classificació dels aliments aptes per persones amb celiaquia

 ............................................................................................................................. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Resum  

Actualment no existeix una cura per la síndrome de l’intestí irritable (SII), aquesta 

es classifica dins dels trastorns funcionals digestius i es manifesta amb dolor 

abdominal associat a alteracions del ritme deposicional, amb una alta prevalença 

española (10-15%). Dins de l’abordatge terapèutic trobem els fàrmacs, els hàbits 

saludables, l’abordatge psicosocial i la dieta. Més del 60% dels pacients 

presenten un empitjorament dels seus símptomes després dels àpats. Molts 

d’ells limiten i exclouen aliments de la seva dieta de forma indiscriminada 

desplaçant aliments bàsics, podent arribar a graus de desnutrició. L’objectiu 

principal del treball és elaborar una guia alimentària per pacients diagnosticats 

de SII. Els objectius secundaris proposats són facilitar una eina de consulta que 

permeti millorar els hàbits alimentaris i la qualitat de vida, elaborar menús i 

receptes de fàcil elaboració i per últim donar a conèixer la importància que tenen 

elles en millorar la seva salut. Primerament s’ha realitzat la recerca de l’evidència 

científica sobre el tractament nutricional (PubMed, Elsevier i Cochrane). 

Posteriorment s’ha elaborat la guia estructurada en: hàbits alimentaris 

saludables, dieta d’exclusió baixa en FODMAP i altres dietes d’exclusió.  Segons 

els resultats podem concloure que s’assoleix l’objectiu principal i secundaris del 

treball.  
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Resumen  

Actualmente no existe cura para el síndrome del intestino irritable (SII), este se 

clasifica dentro de los trastornos funcionales digestivos y se manifiesta con dolor 

abdominal asociado a alteraciones del ritmo defecatorio, con una alta 

prevalencia española (10-15%). Dentro del abordaje terapéutico encontramos 

los fármacos, los hábitos saludables, el abordaje psicosocial y la dieta. Más del 

60% de los pacientes presentan un empeoramiento de sus síntomas después de 

las comidas. Muchos de ellos limitan y excluyen alimentos de su dieta de forma 

indiscriminada desplazando alimentos básicos, pudiendo llegar a riesgos de 

desnutrición. El objetivo principal es elaborar una guía alimentaria para pacientes 

diagnosticados de SII. Los objetivos secundarios son facilitar una herramienta de 

consulta que permita mejorar los hábitos alimentarios y la calidad de vida, 

elaborar menús y recetas de fácil elaboración y por último dar a conocer la 

importancia que tienen ellos en mejorar su salud. Primero, se ha realizado la 

búsqueda de la evidencia científica sobre el tratamiento nutricional (PubMed, 

Elsevier y Cochrane), seguido de la elaboración de la guía estructurada en: 

hábitos alimenticios saludables, dieta de exclusión baja en FODMAP y otras 

dietas de exclusión. Según los resultados podemos concluir que se cumplen los 

objetivos expuestos.  
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Abstract 

Nowadays, there is no cure for Irritable Bowel Syndrome (IBS). IBS is a functional 

bowel disorder with high prevalence in Spaniard population (10-15%). Patients 

with IBS experience abdominal pain and stool changes. Pharmacological 

treatment, healthy lifestyle, cognitive behavioral therapy and diet are currently 

IBS treatment.  In more than 60% of IBS patients, symptoms worsen after meals.  

Most of them, limit and reject food that could be basic for them. Consequently, 

that could potentially lead to malnutrition. The aim of this study is to create a 

practice guideline for the dietary management of IBS patients. Also, to provide 

with a query tool that could allow the improvement of eating habits and quality of 

life, to elaborate easy and practical menus and recipes and finally to help them 

be aware of the importance they have in improving their own health. Firstly, we 

have done clinical scientific research of the most updated database of dietary 

management of IBS patients (PubMed, Elsevier and Cochrane). Thereafter, we 

have written down the practice guideline which contains: healthy eating and 

lifestyle, FODMAP exclusion diet and other exclusion diets. In conclusion, 

because of the results we have obtained, we have accomplished the objectives 

that we had settled down. 
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1. Introducció  

1.1 Definició  

La síndrome de l’intestí irritable (SII) està englobada dins dels trastorns 

funcionals digestius (1), com també la diarrea funcional, l’estrenyiment funcional 

i la distensió abdominal funcional. Els trobem moltes vegades superposats i 

presents conjuntament dificultant la distinció entre ells. Es consideren trastorns 

funcionals digestius perquè no existeix cap patologia orgànica, metabòlica, 

neurològica o farmacològica que pugui explicar la simptomatologia. El curs clínic 

de la SII es caracteritza per la presència alterna de períodes asimptomàtics amb 

simptomàtics (2,3).  

 

1.2 Manifestacions clíniques  

La SII es manifesta amb dolor abdominal i algunes vegades distensió abdominal, 

associat a alteracions del ritme deposicional, sigui estrenyiment, diarrea o 

ambdós. El dolor és un símptoma necessari per poder diagnosticar-se com a tal, 

aquest pot ser còlic o constant, pot aparèixer de manera esporàdica, amb una 

localització variable i que la seva intensitat estigui modificada per la defecació i 

les ingestes. La distensió abdominal és molt freqüent i predomina amb el sexe 

femení. Després dels àpats pot augmentar progressivament com també al final 

del dia. L’estrenyiment pot manifestar-se quan les deposicions siguin infreqüents, 

quan la femta sigui dura, quan es tingui sensacions d’evacuació incompletes o 

amb sensacions d’obstrucció a l’hora de defecar, quan necessitem un excés 

d’esforç per evacuar o per últim, si necessitem ajuda manual per fer possible la 

defecació. La diarrea sol presentar-se de dia, amb freqüència matinera i/o 

postprandial, és a dir després dels àpats. La textura potser semi líquida o líquida 

i va acompanyada moltes vegades d’urgència deposicional. La presència de moc 

a la femta pot ser comuna i no es considera un signe d’alarma (2).  

 

1.3 Fisiopatologia 

Pel que fa a la causa d’aquesta síndrome, les evidències no són gaire clares, tot 

i això el que es coneix fins avui en dia són els processos fisiopatològics que 

poden intervenir amb els símptomes que presenten aquest tipus de pacients 
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(2,4). També s’evidencia que el tracte gastrointestinal és més sensible i funciona 

més lentament o més ràpidament en funció de la tipologia de la SII (4–6).  

 

La hipersensibilitat visceral i la disfunció motora es descriuen per ser partícip 

d’aquests processos pel fet que els pacients reben com a dolorosos o molestos 

successos fisiològics com la ingesta, la presència de gas o contraccions 

intestinals pròpies del complex motor migratori durant el dejú. Estímuls 

nociceptius viscerals com la distensió, estimulació elèctrica o nutrients de la 

mucosa digestiva són estímuls ben tolerats per persones sanes i en aquest cas 

són rebuts com estímuls dolorosos o molestos. Aquest fenomen es coneix per 

alodínia. La hipersensibilitat pot ser la conseqüència de sensibilització de les 

neurones de l’asta posterior de la medul·la o d’un processament anormal de la 

informació transmesa per les vies aferents del sistema nerviós central (4). En 

referència a la disfunció motora: la trobem a causa de la distorsió del senyal 

entèric provocant una alteració de la sensació visceral, una pertorbació del 

senyal eferent, una contracció colònica postprandial exagerada i també pot ser 

per alteracions del trànsit a causa de la funció motora del intestí prim i el colon 

(2).   

 

Alguns pacients presenten aquests fenòmens de sensibilització, ja siguin 

perifèrics com centrals, a causa de les propietats plàstiques de les neurones. 

Podem trobar modificacions en l’expressió de receptors, canals iònics, 

neurotransmissors de manera que la resposta electroquímica pot anar sent 

canviant de forma reversible fins a un punt que pot ser persistent. Tanmateix s’ha 

descrit que els pacients diagnosticats de la SII presenten una major activació de 

les àrees cerebrals relacionades amb els estats d’alerta i hipervigilància, 

provocant una senyalització nociceptiva al sistema nerviós central (2).  

 

La presència de la inflamació de la mucosa intestinal es creia ser una de les 

causes conegudes de l’alteració de la sensibilitat i de les respostes motores en 

el tracte gastrointestinal, no obstant avui en dia amb les tècniques disponibles, 

no s’han pogut detectar aquests processos inflamatoris, però sí la presència 

d’alteracions sensitives i motrius de forma persistent (2).  
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Ens podem trobar amb una barrera intestinal disfuncional que explicaria la 

resposta immunitària anòmala o la hipertròfia que alguns pacients amb la SII 

presenten davant de determinats estímuls nocius com ara infecciosos, fàrmacs 

o antígens alimentaris. En conseqüència, una persistència de microinflamació 

crònica que no se sap ben bé l’origen de la situació, es creu que vindria d’un 

procés fisiopatològic anterior (2). Segons la revisió sistemàtica de Cochrane del 

2005 (7) diversos estudis epidemiològics determinen que entre un 7% i un 31% 

dels pacients abans de ser diagnosticats de la SII van patir un període de 

gastroenteritis aguda.  

 

Diversos estudis corroboren l’existència d’alteracions en la microbiota intestinal 

dels pacients diagnosticats de la SII. Aquests pacients presenten una menor 

diversitat d’espècies (2,4), i una major quantitat d’enterobacteries 

proinflamatòries comparada amb la població general. A més a més, aquestes 

alteracions es correlacionen amb la gravetat de la simptomatologia de la SII (2). 

També s’ha postulat un possible sobrecreixement bacterià que podria ser una 

altra hipòtesi de les causes de la fisiopatologia de la síndrome de l’intestí irritable 

(4).  

 

La malabsorció de nutrients és freqüent, sobretot els FODMAP, gluten, lactosa i 

fructosa (8). Els FODMAP són carbohidrats fermentables de cadena curta i 

polialcohols, fan referència a l’abreviació d’oligosacàrids, disacàrids, 

monosacàrids i poliols fermentables. Tots aquests elements no s’absorbeixen 

gaire bé a l’intestí prim i són fermentats pels bacteris de la microbiota intestinal 

situats a l’intestí gros. El resultat de la fermentació dona lloc a la producció 

d’àcids grassos de cadena curta (AGCC) (2,4,9) i gasos: hidrogen i metà (10). 

També augmenta la producció de gas i càrrega osmòtica al lumen i per tant com 

a conseqüència una distensió abdominal que podria despertar simptomatologia. 

Ens podem trobar amb una menor consistència de la femta a causa de l’absorció 

de l’aigua i augment del trànsit intestinal (2,9,10).  

 

Si els FODMAPs són ben tolerats, produeixen efectes beneficiosos com ara 

augment del bolus fecal, una millora amb l’absorció del calci a causa de 

l’estimulació de la microbiota i en conseqüència un efecte positiu sobre el seu 
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creixement, desenvolupament i funcionalitat de la microbiota intestinal (9), ja que 

els AGCC són una font important d’energia pels enteròcits del colon, també 

regulen el transport del flux transepitelial, ajuden a disminuir la inflamació i a 

regular l’estrès oxidatiu (10).  

 

En el 30% dels pacients diagnosticats de SII-D s’ha descrit un augment de la 

concentració de sals biliars a causa de la hipersecreció o malabsorció. S’han 

estudiat mutacions de gens que podrien ser el motiu d’aquest augment 

intracolònic de sals biliars. Aquesta hipersecreció colònica pot produir 

hipersensibilitat visceral i diarrea per mecanismes osmòtics (2).  

 

Seguidament es mostra la Taula 1 amb els factors que participen en la 

fisiopatologia de la SII (4,8).  

 

Factors que participen en la fisiopatologia de la SII 

• Hipersensibilitat visceral 

• Motilitat intestinal anormal 

• Processos psicològics concomitants 

• Alteració de la funció de la barrera intestinal 

• Microbiota intestinal 

• Malabsorció d’alguns nutrients 

• Disfunció motriu 

• Susceptibilitat genètica 

• Processos fisiopatològics previs 

• Alteració de la concentració de sals biliars  

 

Taula 1. Processos fisiopatològics de la SII. 

 

1.4 Criteris diagnòstics 

El diagnòstic pot arribar a ser confós o emmascarar algunes vegades altres 

malalties que cursen també amb simptomatologia gastrointestinal com ara 

celiaquia, malaltia inflamatòria intestinal, sensibilitat al gluten no celiaquia, 

intolerància a la lactosa, entre d’altres, per tant es mostra que és important 
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descartar aquesta tipologia de malalties abans de donar el diagnòstic final com 

la SII (6).  

 

Els primers criteris diagnòstics que es van elaborar van ser els criteris de 

Meanning l’any 1978, seguidament es van postular els criteris de Kruis l’any 1984 

i per últim els criteris Roma que van sorgir l’any 1990. Actualment es fa ús dels 

criteris Roma IV publicats el maig del 2016, un cop feta una exhaustiva història 

clínica. Aquests criteris es poden trobar a l’Annex 1(2,11).  

 

Per classificar els tipus de SII, els criteris Roma IV aconsellen l’ús de l’escala de 

Bristol (Bristol Stool Chart) (12), sent així la categorització dels diagnòstics de 

SII: SII predominant d’estrenyiment (SII-E),  SII predominant diarrea (SII-D), SII 

hàbit deposicional mixt (SII-mixt) i per últim quan no es classifica amb cap 

d’aquests tres tipus, SII- no classificable (2,11). Tot seguit, es mostra l’escala de 

Bristol adaptada al català i l’explicació de la classificació de la síndrome. Podem 

trobar aquesta documentació a l’Annex 2 i a l’ 

Annex 3 respectivament. 

 

És important l’exclusió d’altres malalties intestinals, extraintestinals i haver  

identificat algun fàrmac que justifiqui els símptomes: relacionats amb 

estrenyiment, diarrea o ambdós. Per això és necessari realitzar una anamnesi i 

una exploració física completa (2,3,10).  

 

També cal valorar i detectar un seguit de criteris per poder descartar-los 

mitjançant proves més específiques, a fi de no confondre i establir un diagnòstic 

de SII que podrien estar emmascarant patologies més severes. Tots els criteris 

d’alarma es troben a l’Annex 4 (adaptació 1).  

 

Per altra banda, en absència d’aquests criteris d’alarma, les proves 

complementàries suficients són un hemograma i els paràmetres bioquímics com 

la proteïna C reactiva i la velocitat de sedimentació globular. L’hemograma ens 

permet avaluar l’existència d’anèmia i de possible infecció, i la proteïna C reactiva 

i la velocitat de sedimentació globular ens informa de l’activitat inflamatòria. Avui 

en dia no tenim evidència suficient sobre biomarcadors específics de la SII, no 
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obstant s’ha descrit un pel diagnòstic de SII-D postinfecció: anticossos anti-CdtB. 

Aquests es produeixen durant la gastroenteritis aguda per diversos patògens 

intestinals, tot i això es requereixen més estudis per avaluar la seva utilitat en la 

pràctica clínica habitual (2).  

 

Aquells pacients que no han millorat amb el tractament habitual, es requereix 

una serologia per la malaltia de la celiaquia: anticossos antitransglutaminasa 

tissular IgA o IgG si hi ha dèficit d’IgA. Si la serologia és positiva o la sospita 

clínica és elevada, s’ha de considerar la realització de la gastroscòpia amb 

biòpsia duodenal. Sol ser de gran utilitat fer un estudi genètic HLA-DQ2/8,  a 

causa de tenir un alt valor predictiu negatiu. Els estudis de paràsits de femta 

solen ser útils en el cas de sospita de SII-D (2). 

 

Fer una història dietètica per valorar la ingesta de lactosa i fructosa/sorbitol i 

mitjançant la prova d’hidrogen expirat, identificar la malabsorció d’aquests hidrats 

de carboni, com també una prova terapèutica d’exclusió durant 3 o 4 setmanes, 

podria ser una opció si fos el cas que amb la ingesta d’aquests aliments la seva 

simptomatologia augmentés. Es pot donar el cas que totes les proves surtin 

correctes, en aquesta situació es podria valorar descartar la sensibilitat al gluten 

no celiaquia, seguit d’una dieta sense gluten i seguir la seva evolució. En apartats 

posteriors s’explica detalladament l’evidència sobre aquest àmbit (2).  

 

La dispèpsia funcional i la pirosi són també trastorns funcionals digestius que 

moltes vegades s’associen amb la síndrome de l’intestí irritable (2). La 

probabilitat que un pacient tingui reflux gastroesofàgic a part de la SII és d’un 

47% i la dispèpsia un 40% respectivament (4). A més a més són més freqüents 

algunes manifestacions, síndromes, trastorns i malalties extradigestives en 

pacients diagnosticats de la SII comparat amb la població general. 

Manifestacions com ara dolor abdominal i pelvià crònic, la cistitis intersticial i la 

disfunció de l’articulació temporomandibular, la síndrome de fatiga crònica, els 

trastorns com l’ansietat, la fòbia social o l’agarofobia i les malalties com ara 

depressió o fibromiàlgia (2,4,6,7).  
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Un estudi de la revisió sistemàtica de Cochrane (7) avaluava l’associació dels 

símptomes físics funcionals a causa de les síndromes funcionals (SII, síndrome 

de fatiga crònica, dispèpsia funcional) amb l’ansietat i depressió. Concloïa que 

aquests tenien una freqüència major comparada amb la població general. 

L’estrès psicològic agut podria afectar a l’activitat motora i la percepció visceral 

de forma que els períodes d’exacerbació dels símptomes es podria explicar en 

part per les situacions estressants que el pacient estigués vivint. El Document 

d’actualització de la Guia de Pràctica Clínica sobre la síndrome de l’intestí 

irritable (2), afegeix que s’ha demostrat com situacions d’estrès condueixen a 

una resposta exagerada del sistema motor emocional que es manifesta com s’ha 

comentat anteriorment amb una hiperalgèsia visceral i alteració de la resposta 

motora. 

 

La comunicació entre cervell i intestí és bidireccional, aquest eix inclou també 

l’epiteli, microbioma i el sistema immunoendocrí de la paret intestinal. De forma 

que, alteracions en la secreció de l’hormona alliberadora de corticotropina (CRH) 

al cervell com succeeix en situacions d’estrès, s’acompanya d’alteracions de la 

permeabilitat intestinal liderada per catecolamines (2). Segons Ivette Taché et al 

(13) la CRH és alliberada per l’hipotàlem en períodes d’estrès i activa els 

receptors CRH-R1 i CRH-R2 que es localitzen principalment al cervell. Aquests 

receptors generen una resposta entre altres estructures, al tracte gastrointestinal 

mitjançant el sistema nerviós autònom. L’activació del CRH-R2 inhibeix la funció 

gàstrica mentre que l’activació de l’altre receptor estimula la funció del còlon i 

augmenta la hipersensibilitat visceral, un dels factors etiològics de la síndrome 

de l’intestí irritable.  

 

1.5 Epidemiologia  

La síndrome de l’intestí irritable (SII) és un dels trastorns funcionals digestius  

més freqüents a la consulta (2). Els estudis epidemiològics revelen que SII té una 

prevalença entre el 10 i el 15% en la població espanyola (14), cal destacar que 

els criteris diagnòstics han anat canviant amb el pas dels anys per tant és 

important tenir-ho en compte i conèixer quin criteri han fet ús (2,7).  
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Els estudis ens demostren que la seva prevalença és major en dones comparada 

amb la dels homes i també s’ha observat una disminució progressiva de 

prevalença segons incrementa l’edat (2,6,8).  

 

Segons la revisió sistemàtica de Cochrane del 2005 (7), el sexe influeix a més a 

més amb el subtipus de la SII: SII-mixt i SII-estrenyiment, tot i que el subtipus 

SII-diarrea es distribueix igual amb els dos sexes.  

 

1.6 Impacte personal i socieconòmic  

La prevalença de la SII és elevada i amb conseqüència, té una gran repercussió 

sanitària, social i econòmica. El nombre de consultes mèdiques, de proves 

diagnòstiques i de prescripció terapèutica és molt elevat per tant incrementa molt 

el cost dels recursos emprats (7,15).  

 

La repercussió econòmica a causa de la SII es calcula mitjançant els costos 

directes i indirectes (2,3). Els directes són aquells que engloben els processos 

diagnòstics de la malaltia, visites a professionals sanitaris, preus del tractament, 

visites d’urgència a centres sanitaris o fins i tot a ingressos hospitalaris. Els 

indirectes es tenen en compte, ja que també impliquen un cost a conseqüència 

del diagnòstic i de la seva simptomatologia al pacient; com per exemple serien 

l’absentisme laboral (2), la disminució de productivitat a les empreses o 

intervencions innecessàries (7) com ara una operació a causa d’un incongruent 

diagnòstic o exploracions repetides moltes condicionades per una absència 

d’una resposta terapèutica adequada (2,5,8).  

 

S’ha descrit en molta literatura la importància de l’impacte personal en pacients 

diagnosticats de la SII i és per això que és important conèixer la qualitat de vida 

relacionada amb la salut d’aquests pacients (QVRS), ja que es pot veure 

condicionada (3,6,16,17). Aquesta es valora mitjançant qüestionaris genèrics o 

específics validats. Cal destacar que els paràmetres i àmbits analitzats tindran 

concordança amb els criteris diagnòstics utilitzats (7,15). El més utilitzat de tots 

els descrits en la literatura, és IBS-QOL (Irritable Bowel Syndrome Quality of Life 

Questionnarie), validat també al castellà. A l’Annex 5 es troba adjuntat el 

qüestionari com també una breu explicació sobre la QVRS (7,15,18–21).  
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Els tres tipus de síndrome intestí irritable: SII-E, SII-D i SII-mixt sembla ser que 

l’afectació sigui igual respecte la QVRS, tot i que el SII-mixt la freqüència de dolor 

és major i també el nombre de visites mèdiques (15,21). Es creu que la QVRS 

tingui relació amb la gravetat de la simptomatologia, la personalitat i l’estrès. 

L’estrès és un tret que afavoreix el desenvolupament de la síndrome de l’intestí 

irritable i també es correlaciona amb la necessitat d’atenció mèdica. Per altra 

banda, s’ha observat que els pacients diagnosticats de SII tenen més 

predisposició a presentar depressió (21).  

 

L’impacte personal dels símptomes de SII acaba moltes vegades implicant 

negativament al pacient. S’ha observat que el deteriorament de la qualitat de vida 

dels pacients és similar al dels altres trastorns crònics com ara asma o migranya 

(22). Com és d’esperar, els pacients amb simptomatologia més severa descriuen 

més deteriorament de la seva qualitat de vida i com a conseqüència una major 

utilització dels recursos sanitaris (15,22). Seguidament es mostra la Taula 2 amb 

tots els àmbits on s’ha descrit una repercussió personal.  

Afectació personal sobre la simptomatologia de la SII 

• Absentisme laboral 

• Impacte sobre el benestar emocional i energia 

• Incomoditat per menjar fora de casa i canviar les rutines 

• Afectació en la concentració i grau d’autoconfiança 

• Afectació amb l’activitat física, sexual i familiar 

• Sensació de fatiga 

• Limitacions en la salut física 

• Dolor corporal  

• Alteració en la percepció general de la salut 

  

Taula 2. Afectació personal sobre la simptomatologia de la SII. 

1.7 Tractament 

Actualment no existeix una cura per la síndrome de l’intestí irritable és per això 

que el tractament d’aquesta síndrome està enfocada en pal·liar els símptomes 

dels pacients (5). S’ha demostrat una reducció del nombre de visites a les 
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consultes, disminució de la simptomatologia i un increment en la satisfacció del 

pacient si s’estableix una relació positiva i terapèutica amb el pacient (2,7,16). 

Aquesta s’aconsegueix amb una consulta estructurada mitjançant l’ús d’un 

llenguatge assequible i entenedor de la síndrome, responent a qualsevol dubte 

que pugui tenir el pacient amb relació a la malaltia, simptomatologia, pronòstic, 

causes i establir límits realistes i consistents respecte a les expectatives del 

pacient pel que fa a l’abordatge del tractament (2,16,18).  

 

Existeixen diverses variables que influenciaran amb la decisió terapèutica com 

ara la freqüència i intensitat dels símptomes, la preocupació del pacient, la 

repercussió amb la seva qualitat de vida, el tipus de símptoma predominant i la 

possible existència de trastorns psicològics que podrien estar perpetuant la seva 

simptomatologia (16). 

 

Està descrit un gran ventall de fàrmacs per la SII, l’objectiu serà trobar aquell que 

menys efectes adversos li produeixi tot guanyant QVRS, de forma que disminuirà 

el seu símptoma principal. El llistat de fàrmacs actuals és el següent: 

antidiarreics, laxants, antibiòtics, resines d’intercanvi iònic, secretagogs, 

espasmolítics i per últim els antidepressius. Si bé és cert que hi ha molta 

evidència estudiada pel tractament de la SII, molts pacients refereixen un grau 

d’insatisfacció considerable amb els medicaments actuals (8,22).  

 

Quan els hi pregunten sobre l’efectivitat dels diversos tractaments, menys del 

25% presenta un consol i benestar complet en referència a la seva 

simptomatologia. Trobem un encariment del cost del tractament i un augment de 

possibilitat d’efectes adversos i interaccions per culpa de la posologia elevada 

de fàrmacs que prenen els pacients. Alguns pacients consideren una 

insuficiència satisfacció terapèutica i és per això que molts d’ells busquen altres 

mètodes de tractament com ara medicaments sense prescripció mèdica o 

mitjançant medicines alternatives (22).  

 

Aconseguir un estil de vida saludable proporciona al pacient una ajuda pel 

maneig dels símptomes. És important fer exercici físic regular i dedicar un temps 

en un espai tranquil per l’acte defecatori (8,16,19). Concretament, s’ha demostrat 
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que la realització d’exercici físic d’uns 20-60 minuts al dia durant 3-5 dies a la 

setmana millora la consistència de la femta i també la disminució de la intensitat 

dels símptomes del SII: sobretot la distensió abdominal i l’eliminació de gas, 

sempre que s’adapti l’activitat física a les condicions individuals del pacient (2).  

 

Un altre aspecte important és el treball multidisciplinar, és necessària la 

participació de la figura del psicòleg o psiquiatre pel fet que aspectes psicosocials 

poden estar influint amb la percepció de la simptomatologia del pacient. Com 

s’ha mencionat en apartats anteriors; la depressió, l’ansietat, el neuroticisme i el 

maneig de l’estrès són més freqüents amb persones diagnosticades de SII que 

en la població general (8,16). Per tractar aquests aspectes també s’ha evidenciat 

l’ús de teràpies cognitives-conductuals (7) o psicodinàmiques, ioga, tècniques de 

relaxació, meditació, hipnosis i acupuntura.  En totes elles es mostra una millora 

de la intensitat dels símptomes com també la QVRS, però no hi ha canvis 

respecte a la consistència de la femta (2,5,19). Les teràpies mencionades 

anteriorment tenen com a objectiu establir un model racional sobre la síndrome, 

atenuar els efectes de la resposta exagerada de l’estrès, modificar les respostes 

psicològiques com ara l’ansietat, catastrofisme, sentiment de culpabilitat o 

vergonya i per últim modificar el comportament negatiu de la vivència de la 

simptomatologia del pacient (16).   

 

Les teràpies alternatives com ara plantes de la medicina tradicional xinesa o 

acupuntura es necessiten més estudis per tal d’estandarditzar un protocol abans 

de donar recomanacions sobre el seu ús dins de l’abordatge terapèutic (5). 

Tanmateix en una revisió sistemàtica de Cochrane (7) postula la no recomanació 

d’acupuntura i reflexologia podal en el tractament de la SII, com tampoc en 

diversos estudis i guies de pràctica clínica on consideren que no hi ha suficient 

evidència per la seva recomanació (18,19). Per contra, convé recalcar que en la 

revisió de Cochrane (7) no recomanen tampoc l’ús de ioga pel fet que en el grup 

d’intervenció de ioga es van trobar diferències significatives en la 

simptomatologia, però no se’n van trobar per les altres variables.  

 

S’han publicat diversos estudis demostrant l’efectivitat sobre el consum d’oli de 

menta. Està descrita la disminució de dolor abdominal i millora de les flatulències 
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tot i això no s’ha demostrat eficàcia en SII-E (2). La revisió sistemàtica de 

Cochrane (7) i la Guia de pràctica clínica (18) no recomanen el seu ús pels seus 

efectes adversos, ja que en sis estudis informaven que entre un 11% i un 36% 

dels pacients van presentar pirosis, visió borrosa, nàusees, vòmits i coïssor 

perineal. Curiosament en un altre estudi més recent, es recomana el seu ús pels 

escassos efectes adversos. Està descrit el seu ús per les seves propietats 

espasmolítiques i la disminució de la hipersensibilitat visceral gràcies a la 

modulació del dolor (19).  

 

Un aspecte important a recalcar sobre la intervenció terapèutica, és la 

importància de l’alimentació. La dieta pot resultar beneficiosa per tota classe de 

pacient, recalcant amb èmfasi aquelles persones que podrien tenir una relació 

amb alguna intolerància al gluten, lactosa o aliments amb alta quantitat de 

FODMAPs on la producció de gas, gràcies a la fermentació de la microbiota, és 

elevada. Distingir els pacients que compleixen els criteris diagnòstics de SII i els 

que també puguin tenir associada alguna intolerància o malabsorció, és clau pel 

control dietètic dels pacients (2,4,19). Hi ha pacients que seguint les 

recomanacions de NICE, la guia de The National Institute for Healt and Care 

Excellence que seran explicades en apartats posteriors, és suficient per disminuir 

la seva simptomatologia. Molts dels pacients consideren que és menys 

restringida i més senzilla que la dieta baixa en FODMAPs (2).  

 

A banda de totes les possibles eines per pal·liar la simptomatologia del pacient 

és important recordar la participació activa d’aquest. Implicar el pacient i fer-lo 

partícip sobre les estratègies terapèutiques, s’ha demostrat que beneficia al 

pacient com també al terapeuta. La col·laboració i participació activa en la presa 

de decisions facilita el reconeixement de la mateixa síndrome, adherència al 

tractament i responsabilitat sobre el tracte i la millora en la percepció de la salut 

(16,19).  

2. Justificació  

La nutrició és un aspecte clau pel tractament de la SII, atès que dos terços dels 

pacients creuen que els seus símptomes són desencadenats per algun aliment 

(10,19,23), fins i tot un article s’ha documentat el 84% dels pacients (10,24). De 
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forma, que si es pot incidir amb aquells aliments que aquella persona tolera 

s’estarà ajudant a millorar la seva qualitat de vida.  

 

Descriu la literatura que més del 60% dels pacients amb SII presenten un 

empitjorament dels seus símptomes després dels àpats. La majoria d’aquests 

pacients noten aquest empitjorament en les 3 hores primeres després de menjar 

i una minoria al cap de 15 minuts després dels àpats. Es va realitzar una 

enquesta a més de 1200 pacients i més de la meitat, un 63% dels pacients 

anunciaven que estaven interessats a saber quins aliments havien d’evitar 

(4,24). Encara que molts pacients identifiquin certs aliments que desencadenin 

la simptomatologia familiar, hi ha poca evidència que sigui una veritable 

intolerància alimentària (4,7). Les modificacions o restriccions dietètiques són el 

mecanisme més freqüent per tractar la seva simptomatologia, de tal manera que 

el 62% dels pacients, ho fan sense consultar prèviament a un digestòleg o a un 

nutricionista (10).  

 

Es planteja l’elaboració de la guia a fi d’estandarditzar certes estratègies 

nutricionals i facilitar una eina de consulta que permetrà millorar els hàbits 

alimentaris i així com la qualitat de vida als pacients diagnosticats de SII.  

L’evidència demostra que molts pacients limiten i exclouen aliments de la seva 

dieta de forma indiscriminada de manera que poden portar una dieta inadequada, 

restrictiva i desequilibrada desplaçant aliments bàsics podent arribar a unes 

deficiències de micronutrients fins i tot desnutrició calòrica i proteica (4,10). 

 

En apartats posteriors s’explica detalladament les diverses dietes i pautes 

alimentàries descrites per la literatura bibliogràfica actualitzada i contrastada 

científicament. L’elaboració d’un recull dels aliments que estan recomanats i els 

que no tant, com també es considera necessari preparar propostes de menús 

útils i aportar receptes per a persones amb aquest diagnòstic.  

3. Hipòtesis  

L’elaboració d’una guia alimentària per pacients diagnosticats de la SII on s’hi 

inclogui menús i receptes fàcils i pràctiques, pot ser una ajuda i una eina útil per 

millorar la simptomatologia tan variada d’aquests tipus de pacients. Aquesta guia 



 22 

també ha de ser assequible pel que fa els coneixements i la informació 

presentada, per tal de poder millorar la seva qualitat de vida.  

4. Objectius  

En aquest apartat es citen els objectius tant principals com secundaris que es 

plantegen per l’elaboració d’aquest treball.  

4.1 Objectiu principal 

- Elaborar de la guia alimentària per pacients diagnosticats de la Síndrome 

de l’Intestí Irritable.  

4.2 Objectius secundaris 

- Facilitar una eina de consulta que permeti millorar els hàbits alimentaris i 

la qualitat de vida als pacients diagnosticats de la síndrome intestí irritable.   

- Elaborar menús saludables ajustats a la síndrome i aportar receptes de 

fàcil elaboració i pràctiques.  

- Donar a conèixer a les persones amb la síndrome intestí irritable la 

importància que tenen elles en millorar la seva salut  

5. Metodologia  

A fi d’elaborar la guia alimentària per pacients diagnosticats de la SII, 

primerament s’ha realitzat la selecció i recerca de l’evidència científica més 

rellevant i actual sobre el tractament nutricional terapèutic de la síndrome de 

l’intestí irritable, publicada a la base de dades PubMed, Elsevier i revisions 

sistemàtiques a la Cochrane. Un cop feta la recerca bibliogràfica, s’ha elaborat 

la guia on s’inclou diverses propostes didàctiques amb la intenció de què els 

coneixements exposats puguin ser aplicables al dia dia del pacient. 

 

La guia pretén ser simple, completa, assequible i pràctica, és per això, que s’ha 

confeccionat menús setmanals, models de registre dietètic i també una varietat 

de receptes per cada línia de tractament nutricional per tal de poder millorar la 

seva qualitat de vida. L’última part de la redacció de la guia hi consta la 

bibliografia emprada per la seva elaboració.  
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6. Resultats i discussió  

El resultat d’aquest treball de final de grau ha estat l’obtenció de la guia 

alimentària per pacients diagnosticats de la Síndrome de l’Intestí Irritable, 

destinada a tots els professionals de l’àmbit de la salut que tracta i valora aquesta 

tipologia de pacients, tanmateix als pacients i als seus acompanyants de vida.  

 

La guia està estructurada en diferents capítols; el primer és l’anomenat Hàbits 

alimentaris saludables, on s’explica la primera línia de tractament dietètic 

recomanada abans d’una restricció de l’alimentació convencional. Seguidament 

es troba el segon capítol que pren per títol Dieta baixa en FODMAP, aquesta és 

la dieta d’exclusió amb més fonament científic del moment. Per acabar es troba 

l’últim capítol, menys extens que els anteriors, anomenat Altres dietes d’exclusió, 

on s’expliquen pinzellades sobre la dieta sense gluten i sense lactosa, que a 

priori no haurien de formar part del tractament exclusiu de la SII a causa de la 

manca d’estudis que les recolzen.   

 

El primer i el segon capítol a part d’incloure els fonaments teòrics, també conté 

un full resum adreçat als pacients i als seus familiars, un menú ajustat al pla 

dietètic i per finalitzar, dues receptes d’elaboració senzilla i ràpida, per tal de 

conèixer i entendre amb més claredat tota la base explicada en la sessió clínica 

i poder-se aplicar al dia dia dels pacients.  

 

Hàbits alimentaris saludables 

 

Introducció  

La primera línia de tractament dietètic es base en recomanar i explicar 

detalladament els consells d’una vida saludable. Les recomanacions estàndards 

inclourien l’adherència a uns patrons regulars d’alimentació, reduir la ingesta 

d’alcohol, cafeïna, aliments picants, aliments greixosos, en alguns pacients 

reduir la ingesta de fibra insoluble, realitzar l’activitat física regular i també 

assegurar una bona hidratació (17). Els pioners en establir aquestes bases sobre 

la primera línia de tractament van ser les Guies NICE (National Institute for Health 
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and Care Excellence) al 2008, actualitzada l’any 2018 (25) i l’associació britànica, 

coneguda per BDA, British Dietetic Association l’any 2012 amb la seva última 

actualització l’any 2016 on s’inclou una revisió sistemàtica de cada apartat (23).  

Alguns pacients diagnosticats de la SII comenten que l’alcohol, la cafeïna, els 

aliments picants i aliments greixosos desencadenen els seus símptomes 

gastrointestinals. L’alcohol afecta a la motilitat gastrointestinal, a l’absorció i a la 

permeabilitat intestinal. En pacients sans, la cafeïna augmenta la secreció de  

l’àcid gàstric i l’activitat motora del colon i també s’ha documentat que el cafè 

augmenta l’activitat motora rectesigmoidea. La capsaïcina, el component actiu 

dels pebrots picants, és el responsable d’accelerar el trànsit gastrointestinal a 

través de receptor TRPV (receptor potencial transitori vanilloide-1), causant als 

individus sans; dolor abdominal i sensació de coïssor. Aquest component actiu 

també es troba com additiu alguns aliments/productes alimentaris. Curiosament, 

en individus amb hipersensibilitat visceral, han trobat que tenen més receptors 

de tipus TRPV (23), augment de la densitat de les fibres sensorials i en 

conseqüència una transmissió de senyals de dolor més accentuada. 

Recentment, es comença a postular el paper del receptor TRPV-4, com una 

possible via de transmissió del dolor en pacients amb la SII (10).  

El greix estimula el reflex gastrocòlic i quan arriba al duodè la resposta és més 

perllongada i exagerada en individus diagnosticats de la SII en comparació amb 

les persones sanes. El greix afecta també a la motilitat de l’intestí prim. Alguns 

d’aquests mecanismes descrits anteriorment podrien explicar part de 

l’exacerbació de la simptomatologia d’aquests pacients al consumir aquest tipus 

d’aliments (23).  

 

Consells dietètics 

El primer consell dietètic i d’estil de vida diària que exposa les Guies NICE (25) i 

altres associacions (10) és sobre la importància de l’autoajuda per aconseguir un 

bon maneig de la síndrome. Es tracta que el pacient rebi informació on s’inclogui 

l’alimentació, la medicació enfocada a la simptomatologia, l’estil de vida en 

general i també l’activitat física. Seguidament la guia exposa que els 

professionals sanitaris que tractin amb els pacients, haurien d’empoderar-los per 
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tal que puguin identificar i aprofitar el seu temps lliure, com també reservar 

moments per fer relaxació i donar-se un temps d’acceptació a la síndrome. Com 

s’ha comentat anteriorment, aquests mateixos professionals, haurien de valorar 

el nivell d’activitat física que practica el pacient amb la SII, idealment amb un 

qüestionari anomenat GPPAQ (General Practice Physical Activity 

Questionnarie). Les persones amb nivells baixos d’activitat física, es recomana 

que se’ls encoratgi per tal d’augmentar el nivell progressivament, preferiblement 

amb un professional especialitzat graduat en CAFE (Ciències de l’Activitat Física 

i l’Esport).  

 

A efecte d’argumentar els consells d’una alimentació saludable, ens hem basat 

en la guia alimentària elaborada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

l’any 2018. “Petits canvis per menjar millor”, és una nova eina educativa 

desenvolupada en el marc de l’estratègia PAAS (Pla integral per a la promoció 

de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable) (26). Aquesta guia 

presenta la piràmide de l’alimentació saludable (27). És una piràmide perquè 

facilita representar la freqüència amb què s’han de consumir els diferents grups 

d’aliments. Els que se situen a la base són els que tenen més pes i han de formar 

part de l’alimentació habitual. En canvi, cal reduir el consum dels que hi ha a 

mesura que es puja cap al vèrtex de la piràmide. L’últim bloc pren per nom 

“aliments de consum ocasional” a causa del seu contingut en sucre, sal i greixos 

saturats. En aquest bloc s’inclouen els productes com les begudes ensucrades, 

embotits, carns greixoses, patates de xips, snaks fregits i salats, llaminadures, 

brioixeria, galetes, mantega i margarina, sucs, entre d’altres. A l’Annex 6 es 

mostra la piràmide esmentada anteriorment i a l’Annex 7 una taula amb les 

freqüències orientatives de consum dels diferents grups d’aliments (26,28). 

 

Seguidament, es recomana realitzar els àpats en horaris regulars tot invertint un 

cert temps en cadascun, mastegar lentament els aliments i no sopar tard a la nit 

(23,25). És important no oblidar cap àpat i evitar períodes perllongats entre àpat 

i àpat (25). Es suggereix portar uns bons hàbits dietètics que inclou seguir una 

dieta saludable i equilibrada (17,23) explicada anteriorment. Portar uns patrons 

irregulars d’ingesta pot afectar a la motilitat del colon, contribuint per tant a la 

simptomatologia del pacient diagnosticat de la SII (17).  
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Pel que fa la ingesta hídrica, es recomana prendre com a mínim l’equivalent a 8 

gots líquids al dia, especialment aigua o begudes sense cafeïna, com ara 

infusions d’herbes (25). La restricció de líquid no està basada en l’evidència 

científica, es recomana entre 1,5 i 3 litres d’aigua al dia com les persones sense 

la SII, en funció dels requeriments hídrics personals. Aquesta ingesta hídrica 

ajuda a millorar la consistència i freqüència de les deposicions i disminueix la 

necessitat de laxants (17,23).  

 

Amb referència a la restricció de la ingesta de te o de cafè, es recomana consumir 

un màxim de 3 tasses al dia (23,25), equivalent aproximadament a 400 mg  de 

cafeïna al dia, però durant l’embaràs màxim 200 mg al dia. Aquesta ingesta no 

suposa cap risc de seguretat a la població general. Si és el cas que la ingesta es 

correlaciona amb els símptomes, disminuir la quantitat de cafè al dia (23). Les 

fonts de cafeïna no es troben únicament al cafè i té sinó també a les begudes 

energètiques, begudes ensucrades i la xocolata negra (17) i s’han de tenir en 

compte.  

 

L’apartat següent tracta de que alguns pacients atribueixen la simptomatologia 

al consum de làctics, no obstant algunes vegades no es correlaciona la 

simptomatologia amb el resultat de la prova del test hidrogenat. Si el pacient vol 

seguir una dieta sense lactosa o sense làctics, cal explicar que no hi ha suficient 

evidència per demostrar que la ingesta nul·la de làctics li provocaria una millora 

de la simptomatologia. No obstant, si es sospita d’una sensibilitat a la lactosa i 

no és possible realitzar la prova, es pot recomanar un període de prova amb una 

dieta baixa en lactosa, per tal de valorar la tolerància i simptomatologia. La 

restricció de lactosa es considera part d’una dieta baixa en FODMAP, aquesta 

no s’inclou dins de la primera via de tractament dietètic (17). En apartats 

posteriors, es troba explicada amb detall.   

 

En relació a evitar els aliments picants, l’evidència no és clara. Hi ha estudis on 

la diferència no és significant però hi ha d’altres que els pacients noten dolor 

abdominal i reflux gastroesofàgic comparat amb el grup control. L’evidència és 

limitada, ja que existeix molts biaixos entre els diferents estudis. Seria profitós 
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avaluar altres aliments dels menjars picants com ara l’all o la ceba que potser 

estarien contribuint a l’exacerbació dels símptomes (23).  

 

Un altre punt que porta controvèrsia és el fet d’evitar menjades copioses amb 

gran quantitat de greix. Tot i la limitació dels estudis i els possibles biaixos a tenir 

en compte, una disminució de la ingesta de greixos pot ser beneficiosa per 

alleugerar la simptomatologia; concretament el dolor i desconfort abdominal 

associat a la hipersensibilitat visceral (23). Si la ingesta es correlaciona amb la 

simptomatologia, es requereix conèixer quines són les fonts de greixos de la seva 

pauta dietètica i el consum de greix total si es pot considerar o no dins dels 

paràmetres d’ingesta saludables (17). Segons l’OMS (Organització Mundial de 

la Salut), la ingesta total de greixos en un adult hauria de ser entre 30% i 35% (si 

es consumeix en gran alta proporció els àcids grassos monoinsanturats com l’oli 

d’oliva), sense ser inferior al 15% de l’aport energètic total (29).  

 

Sobre el tema de reduir la ingesta de begudes gasoses i alcohòliques (23,25), 

segons l’evidència actual, s’ha de garantir que la ingesta d’alcohol estigui per 

sota del concepte que es considera consum de risc. Aquest ho és, si es supera 

les 4 UBE diàries o 28 UBE setmanals en cas dels homes i 2 UBE o superior a 

17 UBE setmanals en referència a les dones. Es considera 1 UBE: una copa de 

vi (100cc), una cervesa (250cc) o un xarrup i 2 UBE (25cc): una copa de conyac, 

licor, begudes destil·lades (30). Si és el cas que la ingesta és segura, però es 

correlaciona amb la simptomatologia del pacient, es recomana reduir-la (23).  

 

Es requereix revisar la quantitat de fibra ingerida durant tot un dia. Freqüentment, 

disminuint la quantitat, els pacients tenen més bona simptomatologia, segons les 

Guies NICE (25). La fibra insoluble continguda com per exemple al segó, els 

cereals integrals provoca més símptomes que la fibra soluble i si és el cas que 

s’aconsella un augment de fibra, estaria indicada l’augment de fibra soluble (com 

ara l’Ispaghula o les farines no integrals) (25). Recentment, s’està optant per 

classificar les fibres no només per la seva solubilitat sinó també per la seva 

capacitat de fermentació, viscositat i formació de gel (17). Cal donar èmfasi a 

assegurar que la ingesta de fibra estigui acompanyada de líquid, preferiblement 

aigua, líquids sense cafeïna i sense alcohol, per tal que puguin millorar els 
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efectes beneficiosos del trànsit intestinal (23). L’associació britànica (23) exposa 

que falta evidència ferma sobre si la ingesta diària recomanada de fibra dietètica 

de 25-30 g al dia per la població general és aplicable a les persones amb la SII, 

a causa de que la població general no arriba aquestes ingestes, per tant no es 

pot valorar el seu efecte. És important primer analitzar els símptomes del pacient 

abans de revisar la ingesta de fibra dietètica, per valorar si aquesta és òptima 

per l’individu o no. Cal fer esment en totes les fonts dietètiques de fibra de forma 

intrínseca als aliments, com ara cereals integrals (arròs integral, civada, sègol), 

pasta integral, cuscús integral, quinoa, fruites, verdures, fruits secs, llavors, 

llegums, és interessant jugar amb la varietat. Si és possible augmentar la ingesta 

de fibra, es proposa fer amb aliments rics amb fibra, comentats anteriorment. En 

relació amb les llavors de lli, és un aliment que sol beneficiar els pacients 

diagnosticats de SII-E a causa de ser una font de fibra dietètica alta, 

concretament 22,8 g de fibra per cada 100 de producte (22,8% de fibra). Es 

recomana duu a terme una progressió de la seva ingesta, començar entre 4-12 

grams al dia (1 cullerada són 12 grams) i es proposa anar augmentant fins a 24 

grams al dia. L’evidència ens diu que el benefici complet pot tardar fins a 6 mesos 

(17,23). S’ha de tenir en compte que les llavors de lli es consumeixen hidratades 

o mòltes, pot ser amb llet, aigua, iogurt, amb una amanida o amb torrades. La 

consistència no és primordial, no canvia l’efecte si són torrades, senceres, 

marrons o daurades, és important però, que estiguin hidratades o mòltes 

prèviament. En cas que el pacient presenti diverticulosis, sovint evita la ingesta 

de llavors, però no hi ha evidencia que les llavors, els fruits secs o el blat de moro 

indueixi la diverticulosi. Les Guies NICE coincideixen que els pacients amb 

meteorisme i flatulències podrien beneficiar-se de la civada (cereals per 

esmorzar o farinetes) i llavors de lli (una cullerada al dia) (25). 

 

Com es pot comprovar, hi ha controvèrsia sobre la fibra dietètica. Les Guies 

NICE, recomanen limitar la ingesta d’aliments amb fibra (com farines i pans 

integrals o rics en fibra, cereals amb gran contingut de segó i cereals integrals 

com l’arròs integral), ja que augmenten les flatulències, dolors abdominals, però 

en certa manera als pacients que predomina l’estrenyiment, no seria gaire 

favorable. Així doncs també recomana reduir la ingesta de midó resistent que 

sovint es troba en aliments processats o cuinats i guardats a la nevera sense 
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escalfar de nou. A més a més limita les racions de fruita fresca a 3 peces al dia 

(una ració correspon a 80 grams aproximadament). Per acabar, els pacients amb 

diarrea haurien d’evitar el sorbitol. És un edulcorant artificial que el seu ús es 

caracteritza a la indústria alimentària, el trobem a les gomes de mastegar, 

caramels i begudes (25). 

 

Conclusions 

No existeix una dieta específica per pacients diagnosticats de la SII. El més ideal 

com a primera línia de tractament és portar una dieta equilibrada sense 

restriccions innecessàries i basades en l’evidència (4). Pot ser beneficiós pel 

pacient realitzar petits canvis de la pauta dietètica i estil de vida intentar 

aconseguir una adherència a uns patrons regulars d’alimentació, reduir la ingesta 

d’alcohol, cafeïna, aliments picants, aliments greixosos, en alguns pacients 

reduir la ingesta de fibra insoluble, realitzar l’activitat física regular i també 

assegurar una bona hidratació (17) i alguns pacients també es podrien beneficiar 

de la disminució de productes làctics (4).  Aquesta línia de tractament, també ha 

d’estar enfocada tant en aspectes cognitius com conductuals. Els cognitius farien 

referència a l’educació, consciència i a la millora de la comunicació i els aspectes 

conductuals a la motivació i al comportament del pacient envers l’alimentació 

(10).  

 

S’ha elaborat un quadre resum amb l’objectiu de ser una eina visual i pràctica, 

de tal manera que els professionals sanitaris que tractin pacients diagnosticats 

de la SII en puguin fer un ús. En aquest apartat de la guia, per la seva aplicació 

en la pràctica assistencial, s’ha elaborat una proposta de menú setmanal seguint 

la freqüència de consum òptima i saludable, un quadre resum i dues receptes 

incloses dins del menú. Tota aquesta documentació es troba als diferents 

annexos (8,9,10 i 11) respectivament.   

 

És important implicar al pacient com un subjecte actiu del procés dels canvis 

d’hàbits, utilitzant l’educació com a pilar del maneig dietètic, per tal de facilitar la 

comunicació i aconseguir un autoabordatge eficient de la SII. No només és 
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important que entengui tot el que s’explica sinó que s’adhereixi i les pugui portar 

a terme aplicant-les durant el seu dia (10).   

 

Actualment, els probiòtics són un punt de mira pels pacients i pels diferents 

professionals de la salut. Comencen a aparèixer noves referències sobre els 

beneficis dels probiòtics en pacients diagnosticats de la síndrome de l’intestí 

irritable, però encara està per determinar i unificar l’enfocament òptim de quines 

espècies i variants microbiològiques, combinacions d’elles i freqüències d’ús, són 

necessàries per obtenir el millor benefici pel pacient. Es disposa de gran varietat 

de probiòtics al mercat farmacològic, alguns són amb una única varietat 

microbiana i d’altres que s’obté d’una formulació amb diverses espècies, com 

també pot canviar la seva forma farmacèutica, sigui amb pols o bé càpsules. Ens 

trobem doncs amb una incertesa a causa de la manca d’evidència científica i la 

possible implicació del placebo amb l’ús de probiòtics, el que sí que es coneix és 

la seguretat d’aquests. Si el pacient volgués prendre probiòtics, es recomana, 

per tal de conèixer la seva tolerància i els efectes, prendre un únic tipus de 

probiòtic durant 4 setmanes amb la dosi que el productor exposi al prospecte 

com també explicar al pacient que ha de ser conscient que alguns probiòtics 

contenen dins de la seva llista d’ingredients la fibra dietètica i el FODMAP que 

podrien augmentar la seva simptomatologia. En cas que el pacient obtingués 

beneficis, es proposa continuar l’administració, tanmateix es desconeixen els 

efectes a llarg termini d’aquesta prolongació del tractament (17,23). 

 

S’han descrit diverses dietes per fer l’abordatge nutricional dels pacients 

diagnosticats de la SII com ara, la dieta l’eliminació d’immonuglobulines G, dieta 

baixa en fructosa i la dieta baixa en hidrats de carboni, però actualment es 

necessiten més estudis per tal de ser recomanades i s’hauria de valorar cada 

cas. Pot ser una ajuda per encaminar el tractament nutricional personalitzat, l’ús 

d’un registre dietètic dels símptomes i l’alimentació (31).  

 

Si el pacient ha seguit els canvis d’estil de vida generals i els consells dietètics 

descrits anteriorment i encara persisteixen els símptomes, la següent línia de 

tractament consisteix en realitzar una dieta d’exclusió, la que més evidència es 

fomenta actualment és la dieta baixa en FODMAP (23,25). 
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Introducció  

L’acrònim FODMAP fa referència als carbohidrats de cadena curta fermentats, 

absorbits parcialment a l’intestí prim, els quals arriben al còlon on són fermentats, 

causant un increment de gas (hidrogen, metà, diòxid de carboni) al tracte 

gastrointestinal inferior. En ser molècules petites, són osmòticament més actives 

i per tant es produeix un increment del contingut d’aigua intraluminal. Aquests 

dos mecanismes poden donar lloc a la distensió abdominal, dolor, flatulències, 

alteració en el peristaltisme, deposicions de consistència disminuïda, activació 

de certes vies de nocicepció, entre d’altres. Tota aquesta simptomatologia és 

familiar per aquest tipus de pacients i és a causa de la seva fisiologia anormal i 

en particular, de la presència de la hipersensibilitat visceral. Cal recalcar, que la 

ingesta de FODMAP no causa normalment aquest tipus de simptomatologia en 

persones sanes sense aquesta síndrome (10,24,31). Els FODMAP es 

caracteritzen doncs, per ser osmòticament actius, són ràpids fermentats per la 

flora intestinal normal i patològica i s’absorbeixen amb dificultat a l’intestí prim 

(32). 

 

El consum de FODMAP té múltiples efectes gastrointestinals, com per exemple, 

augment de bolus fecal, millora en l’absorció de calci, augment en la producció 

d’AGCC i proliferació del creixement microbià (10,17). Recentment s’ha 

descobert que els productes resultants de la interacció entre els FODMAP i la 

microbiota actuen sobre les cèl·lules mare intestinals, induint la diferenciació 

d’aquestes cèl·lules a cèl·lules endocrines, augmentant així la seva 

concentració. Aquestes cèl·lules endocrines regulen la sensibilitat, la motilitat, la 

secreció, l’absorció, la defensa immune local i la sensació de gana. Les 

alteracions en aquestes cèl·lules endocrines juguen un paper rellevant en la 

hipersensibilitat visceral, la disminució de la motilitat i la secreció anormal en 

l’intestí, símptomes observats en la SII (10,17).  

Tot i la manca de fonament d’evidència científica al darrere que dificulta la 

comparació entre els diferents estudis, a causa de les diferents estratègies 

terapèutiques com a grup control, baixa participació dels subjectes, diferències 

Dieta d’exclusió baixa en FODMAP 
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metodològiques entre els diferents estudis, períodes d’intervenció no 

suficientment llargs; la intervenció dietètica basada en un baix contingut en 

FODMAP, és actualment la intervenció amb major evidència per la SII 

(10,23,24,31). Es recomana aquest tipus de dieta a aquells pacients 

diagnosticats de SII-D i SII-mixt que no hagin respost favorablement a les 

recomanacions d’hàbits saludables que s’han explicat anteriorment (10). Hi ha 

altres guies que no especifiquen per a quin tipus de SII, tanmateix s’ha de tenir 

en compte en la disminució de fibra que s’obtindrà en una pauta restrictiva de 

FODMAP.  

 

Evidència recent informa que la restricció dietètica d’oligosacàrids, disacàrids, 

monosacàrids i poliols fermentables, afavoreix en la millora de la 

simptomatologia entre el 50 i 80% dels pacients diagnosticats de SII (24,33,34).  

 

Cal destacar que l’ús d’aquesta dieta té aspectes negatius com ara el cost 

econòmic, la possible càrrega de la seva suplementació i l’impacte sobre la vida 

quotidiana dels pacients, com per exemple a l’hora de sortir a un establiment a 

menjar (10). Si bé és cert que aquesta dieta és de menor qualitat en comparació 

amb les dietes de grup control, no té un impacte significatiu en la ingesta total de 

nutrients o la diversitat de la dieta, és important per això que estigui de la mà d’un 

dietista nutricionista especialitzat (24,33).  

 

Aliments  

Els oligosacàrids fermentables (fructans i galactans) presents de forma natural 

als aliments, no són digerits pels enzims intestinals, en efecte, sempre seran 

fermentats per la flora intestinal (9,32,34).  

Els fructans estructuralment són molècules de fructosa amb una glucosa a 

l’extrem, els fructans amb un grau de polimerització de 2 a 10 se’ls coneix per 

fructooligosacàrids (FOS) (32). Alguns aliments rics en FOS són l’all, la ceba i 

els cereals, per exemple el blat. Radica la seva importància pel seu consum diari 

i no tant com per la seva concentració en aquests aliments (9,34). També es 

troben en forma d’inulina per augmentar el contingut en fibra dels productes que 
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la continguin, com ara begudes, salses, barretes energètiques i fins i tot en 

laxants i productes de nutrició enteral (32).  

Els galactans són monòmers de galactosa amb una molècula de glucosa també 

a l’extrem. Aquests oligosacàrids es trobem majoritàriament als llegums, alguns 

fruits secs per exemple les nous i alguns vegetals com les cols. També els 

podríem trobar en productes processats com les fórmules per lactants, làctics 

(9,32,34). El consum d’aquests aliments és freqüent en dietes vegetarianes (32).  

La lactosa és un disacàrid format per glucosa i galactosa, es troba sobretot a la 

llet i els productes làctics (9,32,34). L’enzim lactasa es requereix per la hidròlisi 

d’aquest disacàrid, d’aquesta manera permetrà la posterior absorció jejunal dels 

monosacàrids constituents. La regulació de l’expressió d’aquest enzim està 

lligada a l’edat com també de l’ètnia. En aquelles persones que la concentració 

de la lactasa és insuficient, es produirà una mala digestió de la lactosa, sent 

fermentada al colon i pot acabar reproduint la simptomatologia d’aquests tipus 

de pacients (32,34).  Els símptomes associats a la malabsorció de la lactosa són 

transitoris i es presenten amb una ingesta superior entre 7 i 12  grams; en funció 

de la font bibliogràfica (10,32), això implica que amb un dèficit de lactasa poden 

tolerar petites quantitats, especialment quan es combina amb altres aliments 

(tolerància fins a 20-24 grams de lactosa) o la ingesta ha estat fraccionada durant 

el dia (10,35).  

La fructosa és un monosacàrid que la seva absorció és variable i és dosi 

dependent. El transportador de glucosa 5 (GLUT 5) és un transportar únic i 

específic per la fructosa i es troba a l’intestí prim. La transporta de forma passiva 

des del lumen fins a la sang. Trobem un altre transportador que no té tanta afinitat 

per la fructosa i no és específic d’aquesta, el GLUT 2, aquest transportador és 

capaç també de reconèixer altres monosacàrids com ara glucosa i galactosa. La 

fructosa s’absorbeix a la meitat de la velocitat que s’absorbeix la glucosa i té una 

absorció limitada en l’intestí prim de 25 grams. La fructosa es troba 

majoritàriament a la fruita, als seus derivats, es coneix com “el sucre de la mel” i 

també es fa un ús com edulcorant a les begudes, productes processats i 

productes etiquetats com a “light” (9,32,34). La ingesta d’aquest monosacàrid 

s’ha incrementat considerablement en els últims anys, a causa del seu baix preu 
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i alt poder edulcorant. El trobem en la forma de “xarop de blat de moro alt en 

fructosa” utilitzat en la indústria alimentària sobretot en begudes gasoses (32).  

 

Els polialcohols són molècules alcohòliques polihídriques amb diversos grups 

hidroxils, majoritàriament es coneixen per sorbitol, mannitol, xilitol. Els poliols 

només es digereixen parcialment a l’intestí prim i arriben a l’intestí gros on són 

fermentats (9,32,34). El 70% dels poliols no són absorbits per la població general. 

Un excés de poliols, per exemple una quantitat major de 50 grams de sorbitol o 

major de 20 grams de mannitol per dia, pot causar diarrees i molèsties 

abdominals (32). El seu ús es caracteritza a la indústria alimentària en forma 

d’edulcorant; el trobem a les gomes de mastegar, caramels i begudes. Tot i això, 

també es troba de forma natural algunes fruites i vegetals (9,32,34). El sorbitol el 

trobem majoritàriament a la poma i a la pera i el mannitol als xampinyons i a la 

coliflor (32,34).  

 

Per facilitar la comprensió dels conceptes i fer més accessible la informació es 

presenten dues taules d’aliments a l’annex. En l’Annex 12 es troba la taula dels 

aliments classificats en funció del contingut en FODMAP i a l’Annex 13 la taula 

on es classifiquen els aliments en funció dels grups de FODMAP 

(9,10,17,24,32,34). Aquestes dues poden servir tant pel professional sanitari com 

pel pacient, d’aquesta manera se’l fa partícip de la intervenció terapèutica.  

 

Tractament dietètic 

Aquesta línia d’intervenció terapèutica consta de tres fases; una primera en la 

qual es realitza una restricció severa de FODMAP entre 4 i 8 setmanes 

(10,24,34). Hi ha autors que també exposen un model de restricció que dura 

entre 6 i 8 setmanes (32,34), o entre 2 i 6 setmanes (24). Tanmateix el 

professional sanitari pot proposar ampliar la duració del tractament dietètic, s’han 

evidenciat casos on l’augment ha estat fins a 12 setmanes de restricció. Tot i 

això, una restricció de 4 setmanes és normalment suficient per a obtenir canvis 

en la simptomatologia del pacient (17,34). Es recomana una primera visita amb 

el professional que consisteix en explicar la importància dels FODMAP, és a dir 

comentar els seus efectes al tracte digestiu, seguit de l’assessorament nutricional 
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de la restricció de FODMAP dins del seu patró alimentari (32,34). És interessant 

realitzar un registre dietètic per tal de conèixer els seus hàbits alimentaris, poder 

trobar un patró que es pugui repetir amb la simptomatologia així com realitzar un 

registre de la simptomatologia i deposicions. La proposta de registre dietètic, 

simptomatològic i de deposicions es troba a l'Annex 14 (32). Sempre que sigui 

possible, l’assessorament dietètic ha de ser ajustat al perfil del pacient, hi ha 

vegades que no és necessari les restriccions de lactosa i/o fructosa, ja que en la 

ingesta d’aquests no indueixen simptomatologia (32,34). En aquells casos en 

que es pugui demostrar mitjançant el test d’hidrogen espirat, no seria necessari 

la restricció d’aquests nutrients, comenten alguns autors. S’ha de considerar 

també, els falsos positius d’aquest test. S’han documentat casos en pacients que 

tenen sobrecreixement bacterià i en persones amb alteracions de la motilitat 

intestinal i en la velocitat del trànsit. Aquestes manifestacions són comunes en 

els pacients diagnosticats de la SII (32). Davant d’aquesta incertesa, estudis més 

recents exposen que no hi ha suficient evidència per a duu a terme una restricció 

dietètica parcial en FODMAP (34).  

Per tal de pautar una dieta en baix contingut en FODMAP és necessària la 

visualització de les taules que es troben als annexos 12 i 13, on es mostra els 

grups d’aliments i el seu contingut en FODMAP.  

 

La segona fase consisteix en avaluar els símptomes i la dieta. Si la restricció ha 

sigut favorable, es segueix d’una reintroducció de FODMAP perquè es puguin 

identificar els grups de FODMAP que afecten l’agreujament de la 

simptomatologia. Implica anar solvent els reptes d’introducció de grups (fructans, 

galactans, lactosa, fructosa i poliols) per valorar la tolerància i així aconseguir 

una varietat dietètica i una adequació nutricional a llarg termini (10,17,34). És 

important però, que es tingui un registre de les quantitats (en grams) de 

tolerància de cada aliment. Alguns autors proposen aquesta reintroducció 

progressiva de forma no sumatòria, és a dir, el primer repte serà la introducció 

d’aliments rics en fructans (per exemple), el següent pas, és la incorporació 

d’aliments rics en galactans, però haurem tret els aliments introduïts el període 

anterior. Es proposa incorporar un nou grup després de 3 dies d’una dieta 

restrictiva, només es podran incloure aliments de la primera fase. Per tant, cada 

repte només hi ha un grup de nutrients i en conseqüència s’ha eliminat el grup 
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anterior introduït, d’aquesta manera es poden analitzar més les exacerbacions 

els símptomes si és el cas que s’han produït (32). La introducció i els reptes 

alimentaris duren entre 3 dies i una setmana, en funció de l’autor (32,34). Es 

troba investigació limitada sobre la quantitat i l’ordre òptim d’aliments per la 

reintroducció dels grups de nutrients. A la pràctica, es selecciona en funció del 

quadre simptomatològic i les preferències dietètiques del pacient (34). Si no 

presenten simptomatologia, el pacient juntament amb el nutricionista poden 

decidir de passar directament a la nova incorporació d’un grup de nutrients. En 

cas que algun grup de nutrients no hagi produït simptomatologia, podrà ser 

considerat adequat per la seva dieta. Per tant quan ens trobem amb la fase tres, 

aquest grup formarà part de la dieta personalitzada per aquell pacient en concret. 

Si els símptomes apareixen, s’haurà de determinar si el grup d’aliments que ha 

produït la simptomatologia, s’exclou totalment de la dieta o parcialment, 

permetent al consumidor una quantitat baixa i esporàdica (34). És també 

necessari realitzar una valoració antropomètrica, valorant el pes corporal, atès 

que s’ha trobat una pèrdua de pes durant l’etapa de restricció de FODMAP (34). 

La Annex 13 ens pot servir de guia a fi d’anar introduint cada grup d’aliments en 

funció dels grups de FODMAP.   

 

Per últim, la tercera fase s’anomena fase de personalització, la trobem quan el 

pacient està realitzant una dieta menys restrictiva i coneix la tolerància exacta de 

gramatge de cada aliment del grup de FODMAP que no li provoca 

simptomatologia. Aquesta dieta menys restrictiva permet al pacient una ingesta 

dietètica més diversa (34). Un cop coneguda la tolerància de l’individu, s’haurà 

adaptat el contingut de FODMAP al seu nivell, de tal manera que s’hauran fet les 

mínimes restriccions dietètiques possibles així minimitzar els possibles efectes 

adversos sobre la microbiota, metabolisme de les cèl·lules del colon i l’estat 

nutricional del pacient a llarg termini (10,32).  

 

A fi d’entendre amb més claredat les diferents fases de la dieta baixa en 

FODMAP es proposa visualitzar la Figura 1.  

 

 



 37 

   Mgjkjkç 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases de la intervenció dietètica basada en la restricció en FODMAP. És una figura que pretén 

mostrar el resum esquemàtic per tal d’afavorir la comprensió de les diferents fases que formen part 

d’aquesta intervenció dietètica 

Les dietes baixes en FODMAP són molt restrictives, donat que poden produir 

una reducció de la ingesta de calories, calci i fibra, en alguns pacients. Els 

productes de la seva fermentació inhibeixen el creixement de bacteris no 

desitjables i a més a més, augmenten la producció d’AGCC, aquests són una 

font important d’energia per les cèl·lules del colon que regulen el transport del 

fluid transepitelial i disminueixen la inflamació i l’estrès oxidatiu.  

Hi ha controvèrsia dels efectes que pugui causar a curt termini la dieta baixa en 

FODMAP. Trobem estudis que demostren que aquesta dieta genera canvis a 

nivell de la microbiota i redueix la concentració de bacteris intestinals favorables, 

és per això que s’ha estudiat la possibilitat d’afegir probiòtics juntament amb una 

dieta baixa en FODMAP (31,32). Aquesta estratègia s’ha analitzat i s’ha trobat 

que prevé la disminució de la concentració de Bifidobacterium sp (31). Malgrat 

això, no es disposen suficients dades actuals per saber si aquestes alteracions 

de la microbiota podrien evitar-se amb la utilització conjunta d’aquestes dues 

estratègies (10). Per altra banda, hi ha estudis que exposen que la baixa 

evidència científica no permet postular que la dieta baixa en FODMAP causi una 

disminució en la concentració de bacteris intestinals (23,24).  

 

El grup més difícil per trobar alternatives alimentàries és els dels llegums, que 

són rics en fructans i galactans. Aquells casos en els quals la ingesta de fruites, 

verdures i làctics permesos no s’aconsegueixi els requeriments, és necessària 

valorar la suplementació de vitamines i minerals (32). 

1 

Fase de restricció 

 

2 

Fase d’incorporació 

3 

Fase de 

personalització 

Material:  
Taula dels aliments 
classificats en funció 
del contingut en 
FODMAP.   

Material: 

Taula dels aliments 
classificats en funció 
del grup de  
FODMAP.   
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Conclusions 

La segona línia de tractament dietètic consisteix en realitzar una dieta d’exclusió, 

la que més evidència es fomenta actualment és la dieta baixa en FODMAP 

(23,25). És una dieta complexa on hi poden haver diverses restriccions, per tal 

que no sigui deficitària, es requereix una explicació individualitzada, 

personalitzada i un seguiment per part de nutricionistes dietistes experimentats 

(10,24,31).  

 

L’adherència d’aquesta intervenció terapèutica és de gran ajuda a fi que el 

pacient pugui notar una millora en la seva simptomatologia. Dins d’un 

assessorament dietètic poden ser eines útils pel pacient: conèixer la interpretació 

bàsica sobre etiquetatge alimentari, disposar receptes i propostes de menús, fer 

ús d’aplicacions dels smartphones d’aliments i el seu contingut en FODMAP, 

entre d’altres.  

 

En aquesta guia, es troba una proposta de menú setmanal i dues recepte als 

annexos 15,16 i 17.  

Cal fer esment en la importància de ser partícip de forma activa durant la 

intervenció terapèutica, dedicar temps a planificar i introduir les restriccions 

dietètiques de manera progressiva (24,32,34). Per tal que el pacient es familiaritzi 

i comprengui tots els conceptes i informacions donades durant les sessions de 

nutrició, es considera important disposar d’un quadre resum. Aquest es pot 

observar a l’Annex 18. 

 

Altres dietes d’exclusió   

 

Introducció  

Les intoleràncies alimentàries podrien jugar un paper important en l’etiologia 

fisiopatologia dels trastorns funcionals digestius. Els receptors de la mucosa 

intestinal poden estar sensibilitzats a estímuls com ara components de la dieta i 
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acabant causant canvis funcionals, inclosos efectes sobre la motilitat i la 

sensació intestinal. Les modificacions o restriccions dietètiques més freqüents 

són aliments amb lactosa, blat, certes fruites i verdures (10,31). 

 

Molts pacients diagnosticats de la SII presenten simptomatologia en resposta a 

aliments que contenen blat. Es podria relacionar amb una sensibilitat al gluten 

que caracteritza la celiaquia, tot i presentar serologia celíaca negativa i 

morfologia normal de l’intestí prim. Aquesta condició es coneix per sensibilitat al 

gluten no celiaquia, en apartats posteriors es troba detallada. Algunes reaccions 

adverses atribuïdes al gluten podrien emmascarar una hipersensibilitat al blat o 

intolerància a FODMAP. És per això que alguns autors consideren més apropiat 

la terminologia “intolerància o sensibilitat al blat” que no pas “sensibilitat al gluten 

no celiaquia”. Cal destacar que les experiències negatives anteriors, poden influir 

en els fenòmens d’intolerància alimentària, per tant els factors cognitius i 

l’anticipació als símptomes, és un concepte a tenir en compte (10,31).  

 

Els pacients amb diagnosticats de la SII, com hem dit anteriorment, no presenten 

una major incidència amb les diferents malabsorcions o intoleràncies, el que sí 

que s’ha observat, és una manifestació més exagerada de símptomes. En 

l’apartat de malabsorció de lactosa, es troba explicat (10,31).  

Tot i que les dietes d’exclusió i posterior incorporació de certs aliments 

relacionats amb els símptomes poden ser una eina molt profitosa, actualment no 

està establert el temps d’exclusió i ni l’estandardització de la posterior 

incorporació com tampoc la seva precisió diagnòstica i terapèutica (10,31).  

Dieta d’exclusió de la lactosa 

Un disacàrid molt comú que molts pacients diagnosticats de la SII eviten, és la 

lactosa. La intolerància a la lactosa és una reacció adversa que sorgeix després 

de la ingesta de lactosa si existeix una deficiència de lactasa. Aquesta deficiència 

pot provocar una malabsorció de lactosa, arribant al colon on és fermentat per la 

microbiota colònica generant gas (hidrogen, metà, entre d’altres). Com a 
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conseqüència pot apareixen diversos símptomes d’intolerància; dolor abdominal, 

distensió, diarrea i fins i tot vòmits (10,31). Aquesta simptomatologia és 

transitòria i només quan es sobrepassa una determinada quantitat de lactosa en 

una sola presa (10).  

La malabsorció i intolerància a la lactosa afecta un gran percentatge de la 

població, en Espanya la pateixen un 15% en les poblacions del nord i al sud un 

40% de la població (10). El gold estàndard per diagnosticar la intolerància a la 

lactosa és amb el test d’hidrogen espirat després d’una ingesta oral d’entre 25 a 

50 grams (31).  

Com s’ha comentat anteriorment, la malabsorció és igual de freqüent en 

persones sanes com amb les persones diagnosticades de la SII, però aquesta 

simptomatologia és més pronunciada en les persones que pateixen aquesta 

síndrome. S’ha observat que el perímetre abdominal no era diferent en els dos 

grups, però la sensació de distensió i inflor era major en els pacients amb la SII. 

A més a més, els pacients amb aquesta simptomatologia més exagerada eren 

els pacients amb major hipersensibilitat, mesurada amb la prova baromètrica 

(10).  

En definitiva, una dieta d’exclusió de lactosa es pot recomanar amb els pacients 

que la detecció de símptomes estigui relacionada amb el consum de làctics o en 

cas d’evidència de malabsorció de lactosa, durant 4-8 setmanes. Es proposa 

també la introducció progressiva de productes amb lactosa, seguint l’evolució per 

tal de valorar la tolerància. El seguiment nutricional farà aconseguir un equilibri 

entre la possible intolerància a la lactosa i la SII, malgrat això, l’exclusió de la 

lactosa no es pot considerar un paradigma clau en tractament de la síndrome 

(10,23).  

A continuació es mostra la Taula 3 amb els aliments que s’haurien d’evitar per 

tal de duu a terme una dieta d’exclusió de lactosa.  
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Aliments 
desaconsellats 

Aliments que poden contenir 
traces de lactosa 

Aliments permesos 

Llet 

Productes làctics: 
iogurt, gelats, 
mantega, 
formatge (tendre, 
fresc, etc)  

Salses  

Embotits i carns processades  

Pa de motlle 

Brioixeria, batuts de xocolata 

Mantega i margarina 

Cereals d’esmorzar 

Purés comercials  

Làctics sense lactosa 

Begudes vegetals  

Fruites i verdures 

Llegums 

Fruits secs 

Carn, peix i ous  

Revisar l’etiquetatge pot ser una eina molt útil 

Aliment Contingut de lactosa (g per cada 100ml) 

Llet sencera 5 

Llet desnatada 6,5 

Nata 5,5 

Mantega 4 (en funció de la preparació de la mantega)  

Gelat 6,5 

Llet condensada 11 

Formatge fresc 2 

Formatge crema 2,5 

Formatge tendre 2,5 

Formatge curat 0 

Iogurt  4,5 (marques industrials perquè utilitzen sòlids de llet 
i tenen major contingut de lactosa que elaborats els 
iogurts de manera tradicional )  

Iogurt desnatat  5,5 
 

Taula 3. Contingut de lactosa en els diferents aliments. En aquesta taula es mostra els aliments 

desaconsellats, els permesos i els que poden tenir traces de lactosa, per tal que el pacient ho pugui entendre 

millor. També es mostra una taula amb l’aliment i el contingut en lactosa. És important perquè com s’ha 

mencionat anteriorment, pacients amb intolerància a la lactosa, poden tolerar certes quantitats de lactosa 

per ingesta, cal conèixer la tolerància de cada pacient. 

Dieta d’exclusió del gluten  

El gluten és la part proteica d’alguns cereals, com ara el blat, l’ordi i el sègol, que 

provoca una sèrie de simptomatologia i quadre fisiopatològic en els pacients que 

pateixen celiaquia, al·lèrgia al blat i la sensibilitat al gluten no celiaquia (SGNC). 

És important diagnosticar si pateixen aquest tipus de malalties si és el cas que 

els pacients milloren amb una dieta sense gluten (DSG) (10,31).  
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Es convenient diferenciar aquests tres conceptes: l’al·lèrgia al blat és una reacció 

immediata al gluten intervinguda per eosinòfils a nivell intestinal. No existeix 

predisposició genètica i si no es resol pot produir una anafilaxi. La celiaquia és 

una malaltia autoimmunitària que amb la ingesta de gluten, es va produint un 

dany a les vellositats de l’intestí. Aquesta reacció està mediada pels limfòcits T i 

els símptomes digestius poden ser tant diarreics com estrenyiment. La SGNC és 

una malaltia intervinguda per immunitat innata amb un error amb la resposta 

adaptativa que pot tenir infiltrat limfòcit duodenal que no provoca a priori 

complicacions. Aquesta sensibilitat és una síndrome que pateixen les persones 

que no tenen celiaquia ni al·lèrgia al blat, que es relaciona la simptomatologia 

després de la ingestió d’aliments que contenen gluten (10).  

 

Els grans de blat estan formats per diversos components, un d’ells les proteïnes. 

El gluten, com s’ha comentat anteriorment és una proteïna formada per glutenina 

i gliadina. Aquesta proteïna es troba similar als cereals com l’ordi, el sègol o la 

civada, s’anomena la proteïna respectivament; hordeïna, secalina i avenina. 

Totes aquestes proteïnes són les que comunament es coneixen pel nom de 

gluten. Altres components del blat són: les albúmines, els inhibidors de l’amilasa-

tripsina (ATI) i el midó que conté fructans (31). Estudis recents, han demostrat 

que diversos components del blat, no només el gluten, podrien ser responsables 

de la simptomatologia gastrointestinal dels pacients amb la SII i la SGNC. És per 

això, que alguns autors com ara Guandalini y Polanco, prefereixin utilitzar una 

terminologia més àmplia; sensibilitat al blat no celiaquia (10,31). Si és el cas que 

el pacient faci una dieta d’exclusió del blat, es troba amb una situació més 

complexa que dificulta l’avaluació i la distinció dels components responsables de 

la millora de la simptomatologia.  

Si es decideix portar a terme una DSG, es recomana seguir-la durant mínim 8 

setmanes per tal de valorar la seva eficàcia, encara que la majoria d’estudis 

observen una millora en una setmana. Si no hi ha millora en aquest període de 

temps, s’hauria de dubtar del diagnòstic d’una SGNC (10).  

 

Actualment, no es pot recomanar excloure indiscriminadament el gluten de la 

dieta a tots pacients diagnosticats de la SII. Es recomana que amb aquells 

pacients que estan seguint una DSG han de ser informats sobre la baixa 
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evidència que la recolza i seria preferible que un professional especialitzat la 

supervisés per les possibles deficiències nutricionals posteriors. Si bé es cert que 

un grup de pacients diagnosticats inicialment com a SII podrien millorar amb una 

dieta sense gluten o sense blat, l’evidència és limitada i de pobre qualitat, tot i 

això, la SGNC és un trastorn que pot justificar part dels pacients amb SII 

(10,23,31).   

 

Els pacients amb la SII sense evidència de malaltia o condició fisiopatològica 

relacionada amb la ingesta de gluten, la seva exclusió només es consideraria en 

el context d’una dieta baixa en FODMAP, ja que, no es coneix si la millora en els 

pacients amb SGNC és deguda al descens del consum de FODMAP o al mateix 

gluten de la dieta. Són necessaris més estudis per a entendre el paper dels 

components específics del gluten o del blat en la provocació dels símptomes en 

pacients amb la SII i SGNC (o al blat). Com també es requereixen marcadors 

clínics i bioquímics pel diagnòstic, maneig i la selecció de pacients per tal 

d’estudiar aquesta estratègia terapèutica (10,31).  

 

A l’Annex 19 es mostra una taula de classificació dels aliments per persones amb 

celiaquia creada per la Federación de Asociaciones de Celiacos de España 

(FACE) (36). Pot ser de gran ajuda pels pacients diagnosticats de la SII que hagin 

optat per portar una dieta sense gluten.  

 

Es pot donar el cas que fent canvis amb l’alimentació o que es segueixi una dieta 

d’exclusió comentada en la guia anterior, no es trobin canvis favorables pel 

pacient. S’ha de tenir en compte que els factors psicosocials i l’estrès poden ser 

disruptors en la millora de la simptomatologia en alguns pacients, provocant que 

la millora dels hàbits dietètics es quedi amb un segon pla, sent la primera o 

paral·lela via d’actuació, la psicològica (34).  
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7. Difusió  

Per tal que totes les hores dedicades per elaborar la guia no siguin envà, es 

proposa arribar a publicar la guia alimentària per pacients diagnosticats de la 

síndrome de l’intestí irritable a institucions científiques reconegudes, centres 

d’atenció primària, a hospitals de medicina especialitza, com també als col·legis 

professionals sanitaris.  

 

El primer pas després de la seva elaboració, és la validació d’aquesta, amb 

l’objectiu principal d’ajudar i facilitar l’abordatge nutricional als pacients, familiars 

i companys de vida que envolten al pacient diagnosticat de la síndrome de 

l’intestí irritable. La validació de la guia permetrà accedir a la posterior publicació 

en institucions espanyoles com ara “Asociación Española de Gastroenterologia”, 

“Sociedad Española de Patologia Digestiva” (SEPD), “Sociedad Española de 

Nutrición”, “Sociedad Española de Endocrinologia y Nutrición” (SEEN), 

“Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo” (SENPE), “Fundación 

Española del aparato digestivo” (FEAD) i en catalanes; Societat Catalana de 

Digestologia i Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició. També és de gran 

importància arribar a les associacions dels pacients; Associació d’afectats de 

Colon Irritable de Catalunya (AACICAT) i “Associación española de afectados de 

síndrome de intestino irritable”, que organitzen tallers de psicologia i nutrició on 

podrien exposar la guia alimentària per donar-la a conèixer i sobretot per ajudar 

a millorar la qualitat de vida dels pacients diagnosticats de la síndrome de l’intestí 

irritable.  

8. Conclusions 

Segons els resultats mencionats anteriorment podem concloure que s’assoleix 

l’objectiu principal del treball, que és l’elaboració de la guia per pacients 

diagnosticats de la síndrome de l’intestí irritable. Es plantejava l’elaboració de la 

guia per tal d’estandarditzar estratègies nutricionals i facilitar una eina de 

consulta que permetés millorar els hàbits alimentaris i així com la qualitat de vida 

als pacients diagnosticats de SII.  Més de la meitat dels pacients, presenten un 

empitjorament dels seus símptomes després dels àpats i és per això que limiten 

i exclouen aliments de la seva dieta de forma indiscriminada. En conseqüència, 
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podrien portar uns patrons alimentaris inadequats, restrictius i desequilibrats 

desplaçant aliments bàsics podent arribar a unes deficiències de micronutrients 

fins i tot presentant desnutrició calòrica i proteica.  

 

Elaborant la guia alimentària de forma pràctica i teòrica, s’aconsegueixen assolir 

els objectius secundaris citats anteriorment. Els menús saludables i les receptes 

aportades a la guia seran una forma de fer partícip i actiu al pacient en 

l’abordatge del tractament nutricional. Aquesta guia pretén també ser una eina 

de consulta destinada a tots els professionals de l’àmbit de la salut que tracta i 

valora aquesta tipologia de pacients, tanmateix als pacients i als seus 

acompanyants de vida i que per tant s’haurà donat a conèixer la importància que 

tenen elles en millorar la seva salut.   

 

La limitació principal d’aquesta guia és que és una proposta que no es podria fer 

ús sense una validació posterior. Es requereix processos protocol·litzats i 

estandarditzats i l’anàlisi per conèixer l’efectivitat de la guia alimentària per la 

població diana proposada. Com a limitació secundària que podem trobar en 

aquesta guia seria la proposta de fer canvis d’estil de vida dels pacients. És una 

recomanació molt genèrica i s’ha de personalitzar en cada cas, ja que aquest 

canvi de patró d’hàbits pot estar condicionada per factors culturals, emocionals, 

socials, vivència de la síndrome i un llarg etcètera. Es considera limitació perquè 

no tots els pacients estan disposats a canviar hàbits alimentaris i que per tant si 

es valorés l’efectivitat, el resultat podria estar emmascarat de la situació personal 

de cada pacient. Per últim, la recerca bibliogràfica a fi d’elaborar la guia s’ha fet 

mitjançant articles d’accés lliure causant així un cert biaix a tenir en compte.  

 

Després de fer una anàlisi de les limitacions que podríem valorar en aquest 

treball, es proposa plantejar investigacions futures a fi de les hores dedicades 

per elaborar la guia no siguin envà. El primer pas és validar la guia, posteriorment 

es proposa publicar la guia alimentària a institucions científiques reconegudes, 

centres d’atenció primària, a hospitals de medicina especialitza, com també als 

col·legis professionals sanitaris.  S’espera que la guia resultant pugui ser útil per 

als pacients que pateixen la síndrome, acompanyants i professionals de la salut, 
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i que els faciliti mantenir un bon estat nutricional, millorar la seva qualitat de vida 

i sobretot puguin tenir un bon maneig de la síndrome per ells mateixos.  
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10. Annexos 

Annex 1. Criteris diagnòstics Roma IV 

La SII es diagnostica per la presència de dolor abdominal recidivant, aquest ha 

d’estar present mínim un cop per setmana i amb mínim dues o més 

característiques següents: el dolor s’associa a la defecació, trobem un canvi amb 

la freqüència de deposicions i per últim trobem un canvi en la consistència de les 

deposicions avaluada amb l’escala de Bristol. Tots aquests criteris han 

d’aparèixer durant els últims tres mesos i els símptomes haver començat sis 

mesos abans del diagnòstic. Es mostra una figura per facilitar la compressió dels 

criteris Roma IV . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2. Escala de Bristol 

 

Tipus Descripció Interpretació 

1 

Terrossos, durs, separats com 

roques (difícil d’evacuar) 

Femta dura, 

trànsit let 

(constipació) 

2 
Semblant a una salsitxa però amb 

bonys 

Femta dura, 

trànsit lent 

(constipació) 

Presència de dolor 
recidivant mínim 1 cop 

a la setmana 
visceromegalies 

Tots aquests criteris han d’aparèixer durant els últims 3 
mesos i els símptomes han d’haver començat 6 mesos 

abans del diagnòstic 

Es diagnostica: 

- Relacionat amb la defecació 
- Associat amb un canvi en la 
freqüència de les deposicions  
- Associat amb un canvi en la 
consistència de les deposicions  
 

+  

Mínim 2 o més criteris  

Escala de Bristol (tipus de femta) 
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3 

Com una salsitxa però amb 

esquerdes a la superfície 

Femta tova, 

trànsit regular 

4 

Com una salsitxa o una serp, llisa i 

tova 

Femta tova, 

trànsit regular 

5 

Boles toves amb les vores 

definides 

Femta com 

puré o líquida, 

trànsit molt 

ràpid (diarrea) 

 

 

6 

Trossos tous amb les vores 

desiguals 

Femta com 

puré o líquida, 

trànsit molt 

ràpid (diarrea) 

7 

 

Aquoses, cap sòlid uneix les peces  

Femta com 

puré o líquida, 

trànsit molt 

ràpid (diarrea) 

 

Annex 3. Classificació de la SII 

La síndrome de l’intestí irritable es classifica en funció del tipus de deposicions. 

La SII predominant d’estrenyiment (SII-E) la trobem quan més del 25% de les 

deposicions del pacient corresponen al tipus 1 o 2. La SII-D, la síndrome de 

l’intestí irritable predominant de diarrea, és diagnosticada quan el pacient té més 

del 25% de les deposicions corresponen al tipus 6 o 7. Si existeix més del 25% 

de tipus 1 o 2 i tipus 6 o 7, s’estableix el diagnòstic de SII amb hàbit deposicional 

mixt (SII-mixt) i per últim quan es diagnostica amb el terme de SII no classificable 

quan trobem menys del 25% de tipus 1 o 2 i tipus 6 o 7. En definitiva, trobem 4 

tipus de SII, SII-E, SII-D, SII-mixt, SII-no classificable.  
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Annex 4. Criteris d'alarma de la SII 

S’ha de tenir en compte els antecedents familiars o personals i amb evidència de malnutrició 

de càncer colorectal, poliposis intestinal, malaltia inflamatòria intestinal i celiaquia. Tenir 

diarrea que fa despertar al pacient, el contingut de la femta diarreica de volum elevat (> 

250ml/dia), freqüències de deposicions molt elevades ( > 6-20/dia), canvis recents de ritme 

deposicional habitual, rectorràgies sense evidencia de fissura anal o hemorroides i ús recent 

d’antibiòtics. Tan mateix, trobem signes i símptomes que poden indicar causa orgànica: 

febre, anèmia, leucocitosis, símptomes nocturns, pèrdua de pes no intencionada i no 

explicada per altres causes, presència de sang a la femta, dolor abdominal important i per 

últim exploració física amb dades patològiques com ara massa abdominal palpable, 

visceromegàlies, adenopaties, goll o tacte rectal patològic. Es mostra una figura amb tots els 

criteris d’alarma exposats anteriorment.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteris d’alarma 
de la SII 

Ús recent d’antibiòtics 

 

Antecedents familiars o personals i amb 

evidència de malnutrició de càncer 

colorectal, poliposis intestinal, malaltia 

inflamatòria intestinal i celiaquia, en aquests 

casos s’hauria de fer proves específiques.  

Presència de signes i símptomes que 

poden indicar una causa orgànica:  

- Símptomes nocturns 

- Febre 

- Anèmia, leucocitosis 

- Pèrdua de pes no intencionada i 

no explicable per altres causes 

- Sang a la femta 

- Dolor abdominal important 

- Exploració física amb dades 

patològiques: massa abdominal 

palpable, visceromegàlies, 

adenopaties, goll o tacte rectal 

patològic 

 

Diarrea que et fa despertar al pacient 

 

Diarrea de volum elevat (>250 ml/dia) 

Freqüència de deposicions molt 

elevades (>6-20/dia)  

 

Rectorràgies: sense evidència de 

fissura anal o hemorroides 

 

Canvis recents del 

ritme deposicional 

habitual   

Inici dels símptomes a partir 

dels 50 anys  
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Annex 5. Qüestionari IBS-QOL 

 

 

 
 
 

A continuación encontrará preguntas sobre sus molestias intestinales y sobre 

cómo afectan a su bienestar. El término ‘Síndrome del Intestino Irritable’ es un 

término general que se refiere a esos problemas y síntomas intestinales. 

 
Las preguntas siguientes tratan sobre cómo se ha sentido, a causa del Síndrome del Intestino 

Irritable, durante las 4 últimas semanas (MARQUE CON UNA ‘X’ UNA SOLA RESPUESTA 

POR PREGUNTA).  

 
1. DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS, ¿con qué frecuencia el Síndrome del Intestino 

Irritable le ha hecho sentirse... 

 
 

Siempre 
A 

menudo 
A veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

1 a. Enfadado/a?…………………….. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 b. No tan contento/a como 
siempre?………………………… 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 c. Menos satisfecho/a de su 
vida?……………………………. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 d. Harto/a o frustrado/a?………….      

 
 

2. DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS, ¿cuánto tiempo el Síndrome del Intestino Irritable 
le ha hecho sentir... 

 
 

 
Nunca 

Un 
Poco 

Algo Bastante Mucho Siempre 

2 a. Más nervioso/a de lo 
habitual?…………………………. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2 b. Preocupado/a?…………………..       

2 c. Desanimado/a y 
deprimido/a?…………………….. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2 d. Disgustado/a (por ejemplo, ha 
llorado o casi)?………………… 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA ESPECÍFICO PARA EL 
SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE 
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3. DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS, ¿cuántas noches ha tenido problemas para 
dormirse debido al Síndrome del Intestino Irritable? (MARQUE CON UNA ‘X’ UNA SOLA 
RESPUESTA) 

 

Todas las noches 
La mayoría de las noches 
Bastantes noches 
Pocas noches 
Ninguna noche 

 
 

4. DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS, ¿con qué frecuencia se despertó usted durante la 
noche debido al Síndrome del Intestino Irritable? (MARQUE CON UNA ‘X’ UNA SOLA 
RESPUESTA) 

 

Todas las noches 
La mayoría de las noches 
Bastantes noches 
Pocas noches 
Ninguna noche 

 
 

5. DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS, ¿con qué frecuencia se despertó usted más 
temprano de lo habitual por la mañana debido al Síndrome del Intestino Irritable? 
(MARQUE CON UNA ‘X’ UNA SOLA RESPUESTA) 

 

Todas las mañanas 
La mayoría de las mañanas 
Bastantes mañanas 
Pocas mañanas 
Ninguna mañana 

 
 

6. DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS, ¿con qué frecuencia se ha sentido usted 
emocionalmente agotado/a y cansado/a debido al Síndrome del Intestino Irritable? 
(MARQUE CON UNA ‘X’ UNA SOLA RESPUESTA) 

 

Todos los días 
La mayoría de los días 
Bastantes días 
Pocos días 
Nunca 

 
 

7. DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS, ¿con qué frecuencia se ha sentido usted 
físicamente agotado/a y cansado/a debido al Síndrome del Intestino Irritable? (MARQUE 
CON UNA ‘X’ UNA SOLA RESPUESTA) 

 

Todos los días 
La mayoría de los días 
Bastantes días 
Pocos días 
Nunca 
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8. DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS, ¿hasta qué punto los problemas o síntomas del 
Síndrome del Intestino Irritable han limitado o han disminuido su... 

 
 

No le han 
limitado 

en 
absoluto 

Le han 
limitado 
ligera- 
mente 

Le han 
limitado 

algo 

Le han 
limitado 
mucho 

Le han 
limitado 
completa 
-mente 

 

No 

procede 

8a. Actividad física enérgica 
(como hacer aeróbic)....... 

      

       

8b. Actividades físicas 
moderadas (como subir 
varios tramos de 
escaleras, llevar bolsas 
de comida o andar un 
kilómetro)………………… 

      

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8c. Actividades físicas 
suaves (como pasar el 
aspirador o subir un 
tramo de escaleras)…..… 

      

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

9. DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS, ¿cuántas veces NO ha comido cuando tenía hambre 
debido al Síndrome del Intestino Irritable? (MARQUE CON UNA ‘X’ UNA SOLA RESPUESTA) 

 

Nunca 
Pocas veces 
Algunas veces 
Bastantes veces 
La mayoría de las veces 
Siempre 

 
 

10. DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS, ¿cuántas veces ha evitado tomar ciertos alimentos 

o bebidas debido al Síndrome del Intestino Irritable? (MARQUE CON UNA ‘X’ UNA SOLA 
RESPUESTA) 

 

Nunca 
Pocas veces 
Algunas veces 
Bastantes veces 
La mayoría de las veces 
Siempre 

 
 

11. ¿Cuántas veces le ha parecido poco apetecible la comida DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS 
SEMANAS debido al Síndrome del Intestino Irritable? (MARQUE CON UNA ‘X’ UNA SOLA 
RESPUESTA) 

 

Nunca 
Pocas veces 
Algunas veces 
Bastantes veces 
La mayoría de las veces 
Siempre 
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12. Debido al Síndrome del Intestino Irritable, ¿con qué frecuencia... 
 
 

  
Siempre 

A 

menudo 
A veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

 
12a. 

Se ha sentido incómodo/a en 
actividades familiares o 
sociales?.........................……… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12b. Ha evitado ciertas actividades 
sociales porque el aseo no estaba 
cerca?........…………….. 

     

      

12c. Le ha preocupado que el 
Síndrome del Intestino Irritable 
pudiera avergonzarlo/a durante 
sus actividades sociales?.......... 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

12d. Ha notado que el Síndrome del 
Intestino Irritable ha interferido en 
las actividades sociales o de 
tiempo libre de los demás?....... 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Por favor, señale hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes afirmaciones para indicar 
cómo los problemas o síntomas del Síndrome del Intestino Irritable han afectado al trabajo 
relacionado con su actividad principal DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS (MARQUE CON 
UNA ‘X’ UNA SOLA RESPUESTA POR PREGUNTA). 

 
 

 

Completa 
-mente de 
acuerdo 

 
De 

acuerdo 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

 

En 
desacuer- 

do 

 

Completa- 
mente en 
desacuerdo 

13. El Síndrome del Intestino Irritable 
ha afectado a mi capacidad para 
tener éxito en mi trabajo/actividad 
principal……………………………… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14. He hecho menos trabajo (o 
actividad principal) debido al 
Síndrome del Intestino Irritable….. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15. Ha habido algún trabajo (o 
actividad principal) que he evitado 
debido al Síndrome del Intestino 
Irritable…….….…………………….. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

16. El Síndrome del Intestino Irritable 
ha afectado a la calidad de mi 
trabajo / actividad principal....……. 
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17. DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS, ¿ha tenido usted actividad sexual? 

 
 

 

 

La qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS) és un concepte subjectiu i 

depèn de la percepció de la salut de cadascú. La seva opinió envers la 

repercussió que té la patologia en les diverses dimensions de la vida: social, 

familiar, mental, laboral, etc. També engloba paràmetres de la salut, el grau de 

funcionalitat de l’individu, la seva interacció amb el medi, percepció de la pròpia 

salut i el sentit general de satisfacció.  

 

Annex 6. Piràmide de l'alimentació saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siempre 

A 
menudo 

A 
veces 

Casi 
nunca 

 
Nunca 

17a ¿Ha interferido el Síndrome del Intestino 
Irritable en su actividad sexual?.................. 

     

      

17b ¿Ha evitado la actividad sexual debido al 
Síndrome del Intestino Irritable?.................. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

17c ¿Se ha sentido menos satisfecho/a con sus 
experiencias sexuales debido al Síndrome 
del Intestino Irritable?…………… 

     

      

SÍ NO 

MUCHAS GRACIAS 
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Annex 7. Taula de freqüències de consum alimentari 

GRUP 

D’ALIMENTS 

FREQÜÈNCIA DE 

CONSUM 

MESURA CASOLANA 

EQUIVALENT A UNA 

RACIÓ 

PES APROXIMAT DE LA RACIÓ 

(pes net i sense coure) 

 

Hortalisses 

 

2 al dia com a 

mínim, al dinar i al 

sopar  

1-2 tomàquets, pastanagues, 

carxofes 

200-300g 

1 pebrot, albergínia, carbassó 

1 plat de verdura cuita (mongeta tendra, bledes, espinacs…) 

1 plat d’amanida variada 

 

Fruites fresques 

 

3 al dia com a 

mínim 

1 peça mitjana de fruita  

2 peces petites 

6-8 maduixots/ 12-15 cireres/ 

raïm  

150-200g 

1-2 talls de meló, síndria o 

pinya 

200-250g 

 

Farinacis 

integrals*: pa, 

pasta, arròs, 

llegums 

A cada àpat. 4-6 

racions al dia  

  

2-3 llesques petites de pa 40-60g  

4 biscotes 20-30g 

1 plat d’arròs, pasta, llegums  60-80g 

½ bol de cereals d’esmorzar 

(flocs, inflats)rics en fibra  

30-40g 

 2 patates petites o 1 patata 

mitjana 

150-200 g (cru i pes net) 

Fruits secs (crus 

o torrats sense 

sal) 

3-7 grapats a la 

semana 

1 grapat  de fruita seca crua o 

torrada sense sal 

20-25g (pes net) 

Llet, iogurt i 

formatge 

1-3 vegades al dia  1 got de llet 200-250 ml 

1 iogurt  125g 

2 talls de formatge semicurat 40-50g  

1 tarrina petita de formatge 

fresc  

80-125g  

Carn, peix, ous i 

llegums 

No repetir més de 

dues vegades al dia 

el grup de carn o 

peix o ou o llegums.  

 

Cada grup es pot 

consumir entre 3 i 4 

vegades per 

setmana.  

1 tall petit de carn 100-125g (pes net) 

1 quarter petit de pollastre, de 

conill 

200-250g (pes brut) 

1 rodanza de peix o filet de 

peix 

125-150g (pes net) 

1-2 ous  80-100g 

1-2 talls prims de pernil   

1 plat de llegums  60-80 g 

Aigua 1,5-3 L en funció dels requeriments 

Oliva d’oliva 

verge extra 

per amanir i per 

cuinar 

1 cullerada sopera d’oli 10ml 

 

Carn 

Carn blanca: carn d’aus i conill  

Carn vermella; màxim dues vegades per semana: carn muscular dels mamífers: carn de bou, 

vedella, porc, xai, cavall i cabra 

 



 60 

Annex 8. Quadre resum dels consells d’alimentació saludable per pacients diagnosticats de la SII 

 

 

Annex 9. Proposta de menú saludable per pacients diagnosticats de la SII 
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Annex 10. Recepta: Crema de verdures 

 

 

 

Annex 11. Recepta: Pèsols amb quinoa, abergínia i salsa de soja
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Annex 12. Taula dels aliments classificats en funció del contingut en FODMAP 

 
ALIMENTS APTES 

BAIX CONTINGUT EN 
FODMAP 

ALIMENTS DE CONSUM 
MODERAT 

ALIMENTS A EVITAR 
ALT CONTINGUT EN 

FODMAP 

 
 

VERDURES I HORTALISSES 
(en funció de les quantitats en 

grams) 
 

Bledes(1 tassa) 
Espinacs (1 tassa) 

Cogombres (1/2 tassa) 
Cogombrets 

Endívies (4 fulles) 
Enciam (1 tassa) 

Carbassó (<65g/ 1/2 tassa) 
Cebes tendres (part verda)  
Pastanaga (1 unitat mitjana) 

Olives (15 unitats petites) 
Brots 

Porro (tija verda) 
Algues (2 fulles) 

Cors de carxofes en conserva (1/8 
tassa) 

Card (1 tassa) 
Naps (1/2 tassa) 
Raves (2 unitats)  

Tomàquet (< 120 g/ 1 unitat mitjana) 
Albergínia (< 75g, ½ tassa ) 

Xicòria (< 75 g) 
Mongeta tendra (< 75g/ 12 unitats)) 

Pebrot vermell 
Pebrot verd (<65g/ 1/2 tassa) 

Tomàquet en conserva (1/2 tassa) 

Api (menys de 5cm de tija) 
Bròquil (en funció de la tolerància) 
Carbassa (depèn de la varietat, ¼ 

de tassa) 
Col (1 tassa)  

Col de Brussel·les (2 unitats) 
Espàrrecs (1 unitat) 

Porro blanc (1/2 unitat) 
Tomàquet Cherry 

Remolatxa (2 rodanxes)  

 

All 
Carxofa 

Api 
Carbassa 

Ceba 
Ceba tendra (part blanca) 

Tot tipus de col 
Espàrrec 

Porro 
Escarola 

Bolets 
Escalunya 

LLEGUMS 
 

Tofu (tipus ferm) 
Cacauets 

 Tempeh (100 g) 

 

Mongetes/Fesols en conserva (3 
cullerades)  

Cigrons cuits (1/4 de tassa a ½ en 
funció de la tolerància) 
Llenties (1/4 de tassa) 

Llenties en conserva (1/2 tassa) 

Cigrons 
Pèsols 
Faves 
Soja 

Mongetes/Fesols 
Llenties 
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Llenties verdes o vermelles (1/2 
tassa) 

FRUITES 
(en funció de les quantitats en 

grams) 
 

Meló (1/2 tassa) 
kiwi (<2 unitats) 

Llimona (1 unitat) 
Llima (1 unitat) 

Mandarina (<2 unitats) 
Taronja (1 unitat) 
Pinya (1 tassa) 

Gerds (<10 unitats) 
Maduixa (<10 unitats) 

Fruita de la passió (1 unitat) 
Mangrana (1/4 de tassa) 

Nabius (<20 unitats) 
Plàtan madur (1 unitat) 

Alvocat (porció 1/8) 
Mores (5 unitats) 
Cireres (3 unitats) 
Coco (1/2 tassa) 
Papaia (1 tassa) 
Raïm (1 tassa) 

Aranja (1 unitat) 

 

Poma 
Pera 

Albercoc 
Mango 

Nectarina 
Caqui 
Pruna 
Síndria 
Préssec 
Xirimoies 

Litxis 
Figues 
Mores 
Cireres 
Raïm 
Aranja 
Papaia 

Fruita deshidratada 
Dàtils 

Coco ratllat 
Conserves de fruita 

 
TUBERCLES 

 

Patata (1 unitat mitjana) 
Tapioca 
Nyam 

Moniato (3/4 de tassa) Iuca 

CEREALS I 
PSEUDOCEREALS 

FARINES 
(al principi tots haurien de ser 
refinats i evitar els integrals) 

Arròs (excepte l’inflat) 
Amarant 

Blat de moro (< 38 g) 
Mill 

Quinoa 
Civada (30-40 g)  

Cereals d’arròs o de civada 
Flocs de civada 
Fideus d’arròs 

Pasta de blat sarraí  

Farina d’ametlla (1/4 de tassa) 
Farina d’arròs (2/3 tassa) 

Farina d’espelta (2/3 tassa) 
Farina de blat sarraí (2/3 tassa) 

Farina de blat de moro (2/3 tassa) 
Farina de mill (2/3 tassa) 

Farina de quinoa (2/3 tassa) 
Farina de nyam (2/3 tassa) 

Farina de sorgo/melca (2/3 tassa) 
Farina de teff (2/3 tassa) 

Aliments elaborats amb cereals: blat, 
sègol, ordi, espelta i derivats 

(brioxeria, cereals de blat, cuscús, 
fideus Udon, galetes, pastissos, 

nyoquis, pa 
d’ordi/sègol/motlle/ratllat, pasta de 

blat, sèmola  
Farina de civada amb gluten,  

Farina d’ordi 
Farina de kamut  



 64 

Blat sarraí 
Segó d’arròs 

Torradetes de blat de moro 
Farina de patata 

Farina sense gluten 
Farina de blat bullida (polenta) 
Farina de civada sense gluten 

 
Midó de blat de moro (2/3 tassa) 

Midó de patata (2/3 tassa) 
Midó de tapioca (2/3 tassa) 

 

Farina de blat 
Farina de sègol 

FRUITS SECS I LLAVORS 
 

 

Ametlles(< 15g/ màxim 10 unitats) 
Avellanes (< 15g/ màxim 10 unitats) 

Cacauets (32 unitats) 
Flocs de blat de moro (1/2 tassa) 

Blat de moro (1/2 panotxa) 
Nous (< 30 g/10 unitats), 

Nous de macadàmia (< 40 g/20 
unitats), 

Pinyons (1 cullerada) 
Llavors de carbassa (2 cullerades) 
Llavors de gira-sol (2 cullerades) 

Llavors de xia (2 cullerades) 
Llavors de lli (1 cullerada) 

Llavors de sèsam(2 cullerades) 

 

LÀCTICS I DERIVATS 
D’ORIGEN VEGETALc 

 

Begudes vegetals: 
Beguda d’ametlla (1 tassa) 

Beguda de coco UHT (1/2 tassa) 
Beguda de cànem (1 tassa) 

Beguda de proteïna de la sojaA  (1 
tassa) 

Beguda d’arròs (200ml/dia) 
 

Atenció: begudes vegetals que 
poden estar ensucrades i canviar la 
tolerància. 

Beguda de soja a partir de faves de 
soja sense clofolla (1/4 tassa) 

Beguda de civada 
Iogurt sense lactosa 

Formatge curat (1 o 2 racions) 
Llet sense lactosa 

Gelats sense lactosa  
Postres làctics sense lactosa 

Llet condensada/evaporada/en pols 
Formatge no madurs: cottage, 

mozzarela 

Llet de vaca, cabra, ovella, ... 
Derivats làctics: iogurt, formatge, 

gelats, nata, ... 

 

EDULCORANTS I SUCRES 
 

Xocolata negra >75% de cacau (30 
g) 
 
 

Sacarosa en petites quantitats, 
edulcorants artificials que no acabin 
en “ol”(sacrulosa, estevia, aspartam, 

sacrina) (1 cullerada) 

Mel 
Melmelades si contenen fruites i 

edulcorants no permesos 
Melassa 
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Sucre moreno (1/2 cullerada) 
Sucre de palma (1 cullerada) 
Sucre de panela (1 cullerada) 

Xarop d’auró (2 cullerada) 

 

Codony 
Xocolata amb llet o blanca 
Caramels sense sucre que 

continguin edulcorants no permesos  
Xarop de blat de moro 

Xarop de blat de moro alt en 
fructosa, 

Xarop de agave (atzavara) 
Aliments amb etiquetatge de “sense 

sucre” i edulcorants no permesos 
Edulcorants:  

fructosa, sorbitol, mannitol, xilitol, 
maltitol, inulina, isomaltosa 

BEGUDES  

Infusions i te:  
menta poliol (250 ml), te blanc/verd 

(250 ml) 
Sucs de fruites i verdures amb baix 

contingut en FODMAP  
(1 vas/ 200 ml)  

Suc de nabiu vermella  
(1 vas/ 250 ml) 

Aigua de coco (100ml a 150 ml) 
Suc de taronja (125 ml) 

Camamilla (180 ml) 
Dent de lleó (180 ml ) 

Cafè (1 màxim) 
Te (250 ml màxim)  
Xocolata (200 ml) 

Cervesa (1 vas 200 ml a 250 ml) 
Vi (1 copa 75 ml a 150 ml) 

 
 
 

Sucs de fruites amb alt contingut en 
FODMAP.  

 

 

ESPÈCIES AROMÀTIQUES 
SALSES 

CONDIMENTS 
 

Julivert 
Menta 

Farigola 
Romaní 

Coriandre,  
Alfàbrega 

Cibulet 
Coriandre 

Gingebre (1 cullerada petita) 
Marduix  

Pebre vermell (1 cullerada petita) 
Canyella (1 cullerada petita) 

Cardamom (1 cullerada petita) 
Clau (1 cullerada petita) 

Vinagre 
Salsa de soja 

Concentrats de caldo 
Hummus 
Quètxup 

Pesto 
Salses elaborades a partir de 

ceba/llet o derivats làctics 
Tahini 

Tomàquet concentrat  
Allioli 
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Comí (1 cullerada petita) 
Cúrcuma (1 cullerada petita) 

Curri en pols (1 cullerada petita) 
Mostassa (1 cullerada petita) 

Pebre (1 cullerada petita) 
Sal (1 cullerada petita) 

ALIMENTS PROTEICS 
Carn, au, peix i ous  

bEmbotits, carns processades, 
productes processats de peix: 

surimi, ... 
Comprovar sempre els ingredients 

de les etiquetes 

MÈTODES DE 
COCCIÓ 

Es pot utilitzar per amanir les espècies aromàtiques i oli d’oliva preferiblement verge extra. 
 

Recordar: No utilitzar ni all ni ceba ni especies picants 

ANOTACIONS 

A: Elaborades únicament amb proteïna de soja. La beguda de soja elaborada a partir de faves de soja, conté molts 
galactooligosacàrids (alt contingut en FODMAP), però els productes derivats de la soja elaborats a partir de la 
proteïna de soja, té un contingut menor en FODMAP perquè s’elimina durant el procés d’elaboració.  

B: Sempre que es pugui intentar evitar aquests tipus de productes alimentaris. Important basar-nos amb les 
recomanacions bàsiques d’una dieta saludable, variada i equilibrada.  

C: Si consumeix begudes vegetals substitutes dels productes làctics, mirar que el producte estigui enriquit amb calci 
(>120mg/100ml) 

ALTRES 
Carregenats (E407): és un additiu alimentari del grup dels estabilitzadors que s’utilitza per mantenir o augmentar la 
consistència i/o viscositat als productes com ara begudes, salses, brous i sopes. És un additiu alt en  FODMAP.  
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Annex 13. Taula dels aliments classificats en funció del grup de FODMAP 

 
FRUCTANS 

 
GALACTANS 

 
FRUCTOSA 

 
LACTOSA POLIOLS 

 
 

VERDURES I 
HORTALISSES 

 

Ceba, escalunya, all 
carxofes, espàrrecs, porro, remolatxa, 
col de Brussel·les, col, bròquil, fonoll i 

xicoira 

 
 

Espàrrecs i carxofes 
 

 
Colifor, pebrot verd i xampinyons 

 
LLEGUMS 

 

 
Pèsols 

Mongetes 
blanques, cigrons, 

llenties i soja 

 
Pèsols 

 
 

Pèsols 

 
 
 

FRUITES 
 

Caqui, síndria, xirimoia, préssec blanc  
 

Poma, pera, meló, préssec, 
mango, raïm, cireres i síndria. 

 
Poma, albercoc, pera, nectarina, préssec, 
síndria, xirimoia, caqui, litxi, cirera, pruna, 

mores i alvocat. 

 
CEREALS I 

PSEUDOCEREALS 
 

Blat, sègol i ordi, quan es consumeixen 
en grans quantitats ( per exemple: pa, 

pasta, cucús, galetes, etc) 
 

 
 

 
Sorbitol (E-420), mannitol (E- 421), xilitol 

(E-967), maltitol (E-965), isomaltitol (E-953) 
i altres que acaben en “-ol” 

 
FRUITS SECS i 
FRUITA SECA 

 

 
Nous, avellanes i festucs 

   
 

Panses 

 
 

LÀCTICS 
 
 
 

 
 
 

 

Llet de vaca, cabra i 
ovella. Derivats de la 

llet 
Formatge fresc, 

matò, etc. 

 

 
 
 

EDULCORANTS I 
 
 

 
 

 
 
 

Mel, fructosa, xarop de blat de 
moro alt en fructosa, productes 

amb etiqueta “light” amb fructosa, 
begudes amb aquest tipus 

d’edulcorant, etc. 
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Annex 14. Proposta de model de registre dietètic, simptomatologia i deposicions 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

  SG  SG  SG  SG  SG  SG  SG 

ESMORZAR 

 
 
 
 

             

MIG MATÍ 

 
 
 
 

             

DINAR 

 
 
 
 

             

BERENAR 

 
 
 
 

             

SOPAR 
 
 
 

             

Nota: Escriure el registre dietètic de cada dia i marcar amb una creu a la columna (SG) on hagis tingut simptomatologia 
gastrointestinal. 
En la següent taula, escriure quin tipus de dolor, el nombre de deposicions i la seva consistència (valorat amb l’escala de Bristol) 

 
 

ASPECTES A TENIR EN 
COMPTE 

 
Revisar etiquetatge: que no contingui 

inulina en laxants, nutrició enteral, 
beguda de soja, etc. 

 

Vins dolços 
--------------------- 

Altes dosis de fructosa com ara, 
moltes racions de fruita  i sucs de 

fruita. 
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 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

 SG D EB SG D EB SG D EB SG D EB SG D EB SG D EB SG D EB 

ESMORZAR 

 
 
 
 
 

 
 

                   

MIG MATÍ 

 
 
 
 
 

 
 

                   

DINAR 

 
 
 
 

 
 

                   

BERENAR 

 
 
 
 

 
 

                   

SOPAR 

 
 
 
 

 
 

                   

Nota: Pel que fa la simptomatologia (SG), marcar amb una casella i escriure a la part de darrera del full una breu explicació de la 
simptomatologia presentada en cada moment. Marcar amb una creu la casella de D (deposicions) i al costat un número de l’escala 
de Bristol (EB) per valorar la consistència de la femta. 
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Annex 15. Proposta de menú per una dieta baixa en FODMAP 

 

Annex 16. Recepta: Pizza amb base de polenta amb pernil dolç i formatge 
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Annex 17. Recepta: Mill torrat amb carbassa i ous poché 

 

Annex 18. Quadre resum de la dieta baixa en FODMAP per pacients diagnosticats de la SII 
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Annex 19. Taula de classificació dels aliments aptes per persones amb celiaquia 
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