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REZUMAT
Scop: Screeningul obezităţii la copii şi adolescenţi.
Material şi metode: Au fost înregistraţi 3761 de copii din şcoli de stat, cu vârstele cuprinse între 6 şi 18 ani 
(scoala primară şi liceu), în Găeşti, clasele I-XII). IMC şi istoricul familial, obiceiurile alimentare şi nivelul de 
activitate fi zică au fost luate în consideraţie în cadrul unor chestionare.
Rezultate şi concluzii: Prevalenţa obezităţii defi nită că IMC egal sau mai mare de 85%, a ajuns la un total de 
11,47% (8% erau supraponderali şi 3,5% erau obezi, dintre copiii cu vârste cuprinse între 6-18 ani). Obezitatea 
era severă în 52% dintre cazuri. Prevalenţa obezităţii în copilărie a fost mai mare la băieţi (54%) şi a continuat 
să crească odată cu vârsta: s-a dublat la vârsta adolescenţei şi chiar s-a triplat la copiii cu rude obeze.

Cuvinte cheie: supraponderal, obezitate

 ABSTRACT
Aim: Screening for obesity în children and adolescent subjects. 
Material and method. 3761 children from state schools were enrolled, aged 6 to 18 years (primary and high-
schools, în the town Gaesti, I-XII th class). Body mass index and family history, eating habit and level of physical 
activity were assessed by means of questionnaires..
Rezults and conclusions. The prevalence of obesity defi ned as BMI at or above the 85th percentile, reached a 
total of 11,47%,(8%, were overweight and 3,5% were obese for children aged 6-18 years). Obesity was severe în 
52% cases.The prevalence of childhood obesity was higher for boys (54%), and continued to increase with age: 
it doubled în adolescent ageand even trebled în children with obese relatives.
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Obezitatea, tulburare de nutriţie în exces prin 
discordanţa dintre aportul caloric excesiv şi pre-
lungit şi cheltuielile energetice, se defi neşte antro-
pometric ca un exces ponderal peste 20% faţă de 
greutatea ideală şi IMC ≥ percentila 95 pentru 
vârstă şi sex.

Clasifi care:
Obezitate primară • – familială (comporta-
ment alimentar abuziv, sedentarism)
Obezitate secundară•  (endocrinopatii, afec tare 
hipotalamică, boli genetice, boli de stocaj)

După gradul de severitate:
uşoară:•  exces ponderal între 20-30%
medie:•  exces ponderal între 30-50%
severă:•  exces ponderal peste 55%.

Pot apărea complicaţii:
tulburări metabolice: hiperglicemie, dislipi-• 
demie;
tulburări endocrine: insulino-rezistenţă, hi-• 
per insulinism, tulburări ale hormonilor 
sexuali, tulburări ale saţietăţii;
afecţiuni digestive: steatoza hepatică, litiaza • 
biliară;
afecţiuni respiratorii: sindrom de hipo ven-• 
tilaţie, astm bronşic, apnee în somn
afecţiuni ortopedice• 
tulburări psihice• 
menţinerea greutăţii crescute la vârsta de • 
adult



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LVIII, NR. 1, An 201114

Etiopatogenie:
Factori de • mediu: aportul excesiv de calorii 
în alimentaţie, obiceiuri alimentare, nivelul 
activităţii fi zice etc.;
Factori • genetici – există o multitudine de gene 
care controlează apetitul, metabolismul;
Factori • metabolici – alterarea activităţii unor 
enzime, viteza de desfăşurare a unor cicluri 
biochimice;
Factori • psihologici;
Factori • comportamentali. 

Simptomatologie 
Aspectul somatic este în măsură în cele mai multe 

cazuri să susţină diagnosticul. Se constată o depunere 
de grăsime generalizată, simetrică. În ge neral starea 
de sănătate e aparent bună. Pot apărea simptome legate 
de supraîncarcărea mecanică: obo seală, polipnee, 
disp nee la eforturi moderate, edeme la membrele 
inferioare. Datele antropometrice sunt caracteristice: 
IMC (raportul G(kg)/talia(m)²); obe zitea se declară la 
percentila 95 pentru vârstă şi sex.

Diagnosticul diferenţial e rareori difi cil la copil 
şi adolescent, marea majoritate fi ind obezităţi exo-
gene alimentare. Frecvenţa cazurilor determinate 
en docrinologic sau genetic este mică. (Suspiciune 
în prezenţa: dispoziţiei particulare a depozitelor de 
grăsime, afectării creşterii, întârzierii în maturaţia 
osoasă, întârziere în dezvoltarea sexuală, întârziere 
în dezvoltarea neuropsihică).

TRATAMENT

I. Tratamentul dietetic – rămâne mijlocul te-
rapeutic de bază al obezităţii copilului. Înde-
părtarea grăsimii în exces depinde de instalarea 
unei balanţe calorice negative şi continuarea unui 
regim alimentar adecvat o perioadă sufi cient de 
îndelungată. Regimul de slăbire trebuie să asigure 
desfăşurarea normală a proceselor de creştere şi 
dezvoltare. Restricţia calorică trebuie să asigure o 
scădere ponderală care să nu depăşescă 450g pe 
săp tămână, până la obţinerea greutăţii dorite. E 
obli    gatorie modifi carea comportamentului alimentar.

II. Activitatea fi zică, mijloc terapeutic important 
de realizare a unei balanţe calorice negative, pro-
movează mobilizarea lipidelor şi utilizarea lor ca 
sursă de energie; se va desfăşura în funcţie de to-
leranţa la efort. 

Într-o primă etapă, studiul nostru asupra obe-
zităţii copilului şi-a propus depistarea obezităţii 
într-un lot de 3761 copii din şcolile şi liceele 
oraşului Găeşti, iar în etapa următoare, depistarea 
sindromului metabolic la copiii obezi.

Obiective: Stabilirea stării de nutriţie a copiilor 
(normo-ponderali, subponderali, supraponderali, 
obezi); stabilirea prevalenţei obezităţii; distribuţia 
pe sexe, grupe de vârstă şi mediu de rezidenţă a 
stării supraponderale şi a obezităţii; analiza ante-
cedentelor heredocolaterale şi studiul compor ta-
mentelor cu risc pentru: obezitate, boli cardio vas-
culare şi diabet zaharat.

MATERIAL ŞI METODĂ

Am luat în studiu 3761 elevi din şcolile şi liceele 
oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa, clasele I-XII, 
2050 fete şi 1711 băieţi, cu vârsta între 6 şi 18 ani. 
Cercetarea s-a efectuat în perioada 1 septembrie – 
30 octombrie 2007, participarea fi ind liber con-
simţită. Tuturor acestor copii li s-au determinat: 
înălţimea, greutatea, indicele de masă corporală 
(IMC), antecedente heredocolaterale pentru obezi-
tate, boli cardiovasculare, diabet zaharat tip II, 
anamneza privind stilul de viaţă: modul de ali-
mentaţie, activitate fi zică, factori de risc compor ta-
mentali. 

STABILIREA STĂRII DE NUTRIŢIE A COPIILOR 
STUDIAŢI 

În raport cu indicele de masă corporală, au fost 
înregistrate patru grupe de copii (Fig. 1):

subponderali:•  IMC< 5th (392 copii, repre-
zentând 10,5% dintre cazuri)
normo-ponderali:•  IMC ≥ 5 th şi < 85th 
(2938 copii, reprezentând 78% dintre cazuri)
supraponderali:•  IMC ≥ 85 th şi <95 th (304 
copii, reprezentând 8% dintre cazuri)
obezi:•  IMC ≥ 95 th (127 copii, reprezentând 
3,4% dintre cazuri).

Supraponderali şi obezi au fost 431 de copii, 
reprezentând 11,4% dintre cazuri. (Fig. 1) 

Distribuţia pe grupe de vârstă a celor 304 copii 
supraponderali este ilustrată în Fig. 2:  

6 – < 10 ani: 72 cazuri (24%)• 
10 – < 16 ani: 89 cazuri (29%)• 
16 – < 19 ani: 143 cazuri (47%)• 

Se constată o dublare a procentului supra-
ponderalilor între 16 şi 19 ani.

Analizând distribuţia pe sexe, se vede o uşoară 
preponderenţă a sexului masculin (54%), Fig. 3.

Analizând distribuţia obezităţii pe grupe de 
vârstă (Fig. 4) constatăm că şi în cazul supra-
ponderalilor, o dublare a procentului la vârsta 
16-19 ani şi menţinerea aceluiaşi procent pentru 
sexul masculin: 54% (Fig. 5).
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Analiza antecedentelor heredocolaterale 
pentru obezitate, boli cardiovasculare şi diabet 
zaharat. Din totalul de 3761 copii investigaţi (Fig. 
6)

2909 copii (77,3%) nu au avut AHC pozitive • 
pentru obezitate, boli cardiovasculare şi dia-
bet zaharat 
432 copii (11,5%) au prezentat AHC de boli • 
cardiovasculare 
376 copii (10%) au avut AHC de obezitate • 
44 copii (1,2%) au avut AHC de diabet • 
zaharat de tip II 

Remarcăm că prevalenţa obezităţii creşte în lotul 
cu AHC pozitive pentru obezitate de aproximativ 3 
ori, de la 3% (la întreg lotul de copii) la 9,3% la 
elevii cu AHC pozitive pentru obezitate, (Fig. 1, 
Fig. 7).

APRECIEREA GRADULUI DE SEVERIATE AL 
OBEZITĂŢII

În lotul de 127 copii obezi, 52% au avut un IMC 
≥97 th, deci au prezentat obezitate severă, însoţită 

FIGURA 1. Starea de nutriţie a copiilor studiaţi

FIGURA 2. Distribuţia stării supraponderale pe grupe de 
vârstă

Copii supraponderali
(IMC > 85th şi < 95th)

FIGURA 3. Distribuţia pe sexe a copiilor 
supraponderali studiaţi

Total obezi: 127 copii.
 6 – < 10 ani: 31 cazuri (24,4%)• 
10 – < 16 ani: 38 cazuri (29,9%)• 
16 – < 19 ani: 58 cazuri (45,7%)• 

FIGURA 4. Distribuţia obezităţii pe grupe de 
vârstă

Copii obezi (IMC > 95th)

FIGURA 5. Distribuţia pe sexe a copiilor obezi 
studiaţi
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de complicaţii (Fig. 8), argument pentru studiul 
sin dromului metabolic în obezitatea copilului.

STUDIUL COMPORTAMENTELOR CU RISC 
PENTRU OBEZITATE ŞI BOLI 

CARDIOVASCULARE ŞI DIABET 

Prevalenţa generală a sedentarismului la lo-
tul studiat. Aşa cum reiese şi din Fig. 9 mai mult 
de jumătate dintre elevi (58%), au o viaţă sedentară, 
dominată în special de postare prelungită în faţa 
calculatorului, vizionare TV, jocuri video, transport 
public sau privat, lipsa practicării organizate a unui 
sport alături de insufi cienţa orelor de sport la şcoală, 
de multe ori cedate altor activităţi. 

APRECIEREA COMPORTAMENTULUI 
ALIMENTAR

Şi în acest caz (Fig. 10), majoritatea elevilor, 
(60%), au o alimentaţie nesănătoasă, dominată de: 
alimente cu conţinut bogat în glucide şi lipide, mese 
neregulate, alimente de tip fast-food, o alimentaţie 
săracă în legume şi fructe etc. Acest lucru reiese şi 
mai pregnant dacă analizăm separat lotul supra-
ponderal şi obez.

Răspunsurile la întrebările privind fumatul şi 
consumul de alcool au fost evazive şi neconclu-
dente.

MĂSURI DE PREVENŢIE ŞI TRATAMENT

Fiind o boală cronică, obezitatea necesită un tra-
tament prelungit, voinţă, supraveghere riguroasă, 
crearea unu bilanţ energetic negativ (cu reducerea 
aportului caloric şi creşterea nevoilor energetice).

FIGURA 6. Antecedente heredocolaterale pentru 
obezitate, boli cardiovasculare şi diabet zaharat 
de tip II

FIGURA 7. Corelaţia între AHC obezitate şi 
prevalenţa obezităţii

FIGURA 8. Aprecierea gradului de 
severitate a obezităţii

FIGURA 9. Prevalenţa generală a 
sedentarismului la lotul studiat

FIGURA 10. Aprecierea comportamentului 
alimentar

Pentru copiii supraponderali şi obezi am reco-
mandat controlul greutăţii, astfel încât să ajungă la un 
IMC sub percentila 85th. Această ţintă trebuie să fi e 
secundară, cea primară fi ind o alimentaţie sănă toasă şi 
activitate fi zică în raport cu toleranţa la efort. 

Controlul caloric al dietei la copilul obez pre-
supune scăderea aportului caloric cu 30%, în mai 
multe etape. Regimul de atac bine tolerat de copii a 
cuprins o dietă de 850 calorii pe zi timp de 4-6 săptămâni, 
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apoi timp de 2-3 luni se ajunge la 1000 calorii pe zi iar 
în următoarele 12 luni – 1200 calorii pe zi, dieta con-
tinuându-se şi în următorii 2 ani cu 1500 calorii pe zi. 
Pe tot parcursul tratamentului dietetic pro porţia prin-
cipiilor nutritive va rămâne aceeaşi: 

55-58% glucide• , fără a scădea sub 20 g pe zi, 
condiţii în care se produce cetoza; la copil 
dietele exagerate cu cantităţi foarte mici de 
glucide şi lipide duc la utilizarea proteinelor 
ca sursă de energie, de unde infl uenţa negativă 
asupra creşterii;
15-17% proteine• , din care ½ de origine ve-
getală şi ½ de origine animală, cu un aport 
minim de 1,5g proteine pe kg/corp şi pe zi;
27-28% lipide• , (cu un aport de colesterol 
mai mic de 100 mg/1000 calorii), reprezentate 
de uleiuri vegetale, acizi graşi polinesaturaţi, 
vitamina E;
consum mărit de fi bre vegetale, din fructe, • 
legume, cereale, pâine integrală, care au un 
aport scăzut de calorii, cresc timpul de masti-
caţie şi împiedică consumul rapid de substanţe 
nutritive,
dieta va acoperi necesarul de • vitamine şi 
minerale (Ca, Mg, Fe, Zn) necesare orga-
nismului în creştere;
apă simplă• , fără adaosuri.

Cu aceste principii am alcătuit 5-6 mese pe zi cu 
următoarea componenţă în calorii:

20% dintre caloriile zilnice la micul dejun;• 
30% dintre caloriile zilnice la prânz;• 
20% dintre caloriile zilnice la cină;• 
două gustări a câte 15 calorii.• 

S-a recomandat ca slăbirea să fi e efectuată în 
trepte, aproximativ 0,5 kg pe săptămână, 2 kg pe 
lună, dar nu mai mult de 4 kg pe lună.

ACTIVITATEA FIZICĂ

La copilul obez se impune: creşterea activităţii 
fi zice, care va contribui la realizarea unui bilanţ 

energetic negativ cu scăderea în greutate şi cu in-
fl uenţa pozitivă asupra insulino-senzitivităţii, li mi-
tarea activităţilor sedentare: statul la televizor 1-2 
ore/zi, limitarea jocurilor video şi pe calculator etc. 
Activitatea fi zică va fi  gradată în funcţie de toleranţa 
la efort.

Încă de la prima consultaţie, copiii supraponderali 
şi obezi au primit recomandări dietetice şi de 
creştere a activităţii fi zice pentru modifi carea sti-
lului de viaţă, cu scopul de a îmbunătăţi starea de 
sănătate a acestor copii şi a preveni complicaţiile 
metabolice şi vasculare.

CONCLUZII

1. În raport cu IMC, am înregistrat patru grupe 
de copii:

subponderali 10,5% dintre cazuri (392 de • 
copii);
normoponderali 78% dintre cazuri (2938 de • 
copii);
supraponderali 8% (304 copii);• 
obezi 3,4% dintre cazuri 9 (127 copii); • 

2. Prevalenţa obezităţii în lotul studiat a fost de 
3,47% – valoare apropiată de prevalenţa generală a 
obezităţii, obezitatea fi ind severă în 52% dintre 
cazuri.

3. Prevalenţa obezităţii şi a supraponderii a fost 
mai mare la băieţi (54% la băieţi, 46% la fete) şi 
creşte cu vârsta, fi ind cea mai ridicată la adolescenţi 
(de 2 ori mai mare).

4. Prevalenţa obezităţii creşte la cei cu AHC 
pozitive pentru obezitate de aproximativ trei ori.

5. Comportamente cu risc pentru obezitate, sin-
drom metabolic şi diabet zaharat tip II: sedentarism: 
58%, (băieţii fi ind mai sedentari decât fetele); ali-
mentaţie nesănătoasă: 60%.
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