
 

 
Test d'Hàbits Saludables 
 

 

Introducció 
 
 
Segons la información obtinguda mitjançant el Test d'Hàbits Saludables que va realizar, en 
aquest Informe li proposem algunes recomanacions per a millorar el seu benestar i qualitat de 
vida. 

Index de masa corporal (IMC) 
 

 
Té un pes correcte. Mantingui el seu pes actual ja que és molt saludable pel seu cor i per prevenir 
les malalties associades a l'obesitat. L'activitat física moderada i els bons hàbits alimentaris seran 
els seus aliats per aconseguir-ho. No obstant, ha de tenir en compte que encara que està dins els 
paràmetres de normalitat, no és recomanable la irregularitat en els seus àpats ja que hi hauria 
risc de sobrepès amb les conseqüències negatives per a la seva salut i benestar.  

Risc cardiovascular 
 

 
 
Vostè ha estat valorat dins del programa de prevenció de salut cardiovascular. S'han analitzat 
l'edat i el sexe, la presència o absència de diabetis i de tabaquisme, les xifres de pressió arterial i 
colesterol en sang. De l'estudi d'aquests factors de risc cardiovascular s'obté un índex de risc de 
patir una malaltia cardiovascular en els propers 10 anys (basat en la taula de risc cardiovascular 
de Framinghan calibrat per la població espanyola). 

Perímetre abdominal 
 
 
L'obesitat és un factor que incrementa el risc d'aparició de múltiples malalties metabòliques 
(diabetis, augment de l'àcid úric, augment dels triglicèrids, disminució del colesterol HDL 
(colesterol "bo"), d'hipertensió arterial, i de malalties cardíaques. Els valors de referència límits del 
perímetre abdominal a partir dels quals s'incrementa el risc de patir complicacions metabòliques, 
hipertensió arterial i malalties de les artèries del cor serien > 94 cm en homes i >80 cm en dones. 

Estrès 



 

 
 
L'estrès és un dels factors que poden afectar al cor. No significa que provoqui malalties 
cardiovasculars però sembla que pot agreujar-les. És important, per tant, trobar l'equilibri i 
procurar que el seu nivell d'estrès no vagi a més. És bàsic trobar moments per a realizar activitats 
agradables i relaxants, com les passejades, el ioga. i a més aconseguir adaptar-se a calendaris 
laborals raonables que ens permetin gaudir del temps lliure i desconnectar de l'estrès laboral 
diari. 
Intenti no tenir actuacions o reaccions compulsives. Pot ser necessària ajuda mèdica per tal de 
controlar l'ansietat i l'estrès.  

Recomanacions nutricionals en esportistes  
 

• Fraccionar l'alimentació en 5 o 6 ingestes diàries i no realizar un dejú de més de 3 o 4 hores.  
• Ingerir algun aliment ric en hidrats de carboni complexos 2 hores abans de l'esforç. Per 

exemple, unes torrades de pa. Això ajudarà a mantener uns nivells de glucògen muscular 
més elevats i tenir una millor recuperció. 

• L'activitat física no hauria de coincidir amb la digestió, per tant no aconsellem menjar en l'hora 
prèvia a l'exercici. 

• L'alimentació ha de ser equilibrada i saludable i ha de basar-se en els principis de 
l'alimentació saludable. 

• És bàsic després de fer exercici restablir les reserves de glucògen muscular amb la ingesta 
d'hidrats de carboni simples, com per exemple un suc de fruita o una peça de fruita sencera. 
També es pot optar per una beguda isotónica o inclús ensucrada. 

• És molt important beure aigua durant l'activitat física per tal de restablir la pèrdua de líquids.  
• Ens hem d'hidratar abans, durant i després de fer exercici. 
• És important destacar que l'aportament proteic d'una dieta equilibrada, suficient i variada 

cubreix perfectament els requeriments nutricionals d'una persona esportista. 
• Recordi que el metabolisme més actiu de greixos comença als 20-30 minutos de l'inici de 

l'exercici físic aeròbic. 

La revisió mèdica en esportistes  
 
Les revisions mediques prèvies a la pràctica esportiva són convenients i molt més quan estem 
davant d'una prova esportiva com una marató, triatló. És important que la revisió la dugui a terme 
un Metge de l'Esport i bàsicament consisteix en: la historia clínica, l'exploració (constants basals, 
alçada i pes, tensió arterial, examen de l'aparell locomotor, auscultació i eletrocardiograma) i 
prova d'esforç. Aquesta última és especialmente important en el cas d'esportistes o persones que 
fan exercici habitual i, sobre tot, si es tracta d'homes de més de 45 anys i dones de més de 55.  

Nota Legal 
 
1. El servei de Test d'Hàbits Saludables no té com a objectiu realizar diagnòstics ni racomanar 
tratactaments, el seu objectiu és orientar i proporcionar informació general de salut. 
2. La resposta que vosté rebi no ha de fer-se servir per a substituir al seu metge responsable. Per 
tal d'arribar a qualsevol decisió clínica es requereix una personalització que només pot donar la 
visita clínica real.  
3. De conformitat amb la Llei 15/99 ADVANCE MEDICAL-HEALTH CARE MANAGEMENT S.A. 
l'informa que les dades personals que faciliti seran incorporades a fitxers dels quals som 
responsables i destinataris i que tenen per finalitat mantener les relacions amb vosté. Vosté està 
d'acord expressament amb el tractament de les seves dades, inclús les de salut. Pot exercir els 
seus drets d'accés, rectificació, cancelació i oposición per e-mail a lopd@advance-medical.com 
incloent la paraula PROTECCIÓ DE DADES en el cos del missatge o al departamento de 



protecció de dades al nostre domicili social al C/ Folgueroles 17-25, 08022 de Barcelona. 
 

Zurich Vida 

 


