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REZUMAT
Obezitatea copiilor şi adolescenţilor reprezintă una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică. 
România, ca şi celelalte ţări europene se confruntă cu creşterea prevalenţei obezităţii la copii şi la adolescenţi. 
Copiii şi adolescenţii supraponderali/obezi vor avea exces de greutate şi în perioada de adult, precum şi complicaţii 
cardiovasculare sau diabet zaharat. Majoritatea copiilor supraponderali sau obezi pot fi  diagnosticaţi, monitorizaţi 
şi trataţi la nivelul medicului de familie. Scopul acestui articol este să ajute medicii de familie în vederea ma-
nagementului copiilor cu exces de greutate prin oferirea unor sfaturi practice ce pot fi  folosite în cabinet. Accentul 
este pus pe prevenţie, pe creşterea exerciţiilor fi zice şi pe îmbunătăţirea dietei. Modifi carea stilului de viaţă rămâne 
principala intervenţie terapeutică în obezitatea copiilor. Medicul de familie trebuie să ştie cum să prevină apariţia 
complicaţiilor obezităţii.
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ABSTRACT
The children and adolescents obesity is one of the most important public health problems.The prevalence of obe-
sity among children and adolescents is increasing in our country as in other European countries. Overweight and 
obese children are likely to stay obese into adulthood and more likely to develop cardiovascular diseases or dia-
betes. The majority of the overweight and obese children can be diagnosed, monitored and treated by the family 
doctors. Our intended purpose is to help family doctors with practical tools for the identifi cation and management 
of overweight and obese children. The most recent recommendations regarding prevention of childhood obesity 
focus on increased exercise and improved diet to prevent childhood obesity. Intensive lifestyle modifi cation re-
mains the primary treatment of the children obesity. The family doctors must know how to prevent the develop-
ment of overweight and obese complications.
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Obezitatea copilului şi adolescentului reprezintă 
o provocare pentru medicii de familie, atât prin 
creştere accelerată a prevalenţei din ultimii ani, 
prin consecinţele asupra creşterii şi dezvoltării co-
piilor şi adolescenţilor, dar mai ales prin consecinţele 
clinice, psihologice şi sociale pe termen lung.

Monitorizarea copilului şi adolescentului su pra-
ponderal/obez presupune, din partea medicului de 
familie, o atenţie deosebită. Punctul de plecare este 
reprezentat, de fapt, de documentarea minuţioasă a 
medicului de familie asupra problematicii obezităţii 

copilului şi adolescentului şi presupune examinare 
completă atât a copilului sau adolescentului, cât şi 
a familiei şi mediului familial.

Cele mai recente recomandări atât ale World 
Obesity Federation, cât şi ale Chilhood Obesity 
Task Force of the European Association for the 
Study of Obesity pun accent în diagnosticul obe-
zităţii la copil şi adolescent pe folosirea hărţilor de 
creştere adoptate în anul 2000 de National Center 
for Chronic Disease Prevention and Health Pro-
motion (Fig. 1 şi Fig. 2).
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FIGURA 1. Hartă de creştere băieţi 2-20 de ani
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SOURCE: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with

the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000).

http://www.cdc.gov/growthcharts
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Published May 30, 2000 (modified 10/16/00).
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FIGURA 2. Hartă de creştere fete 2-20 de ani

2 to 20 years: Girls

Body mass index-for-age percentiles
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Astfel, defi nim copilul normoponderal copilul 
între 2-18 ani, care are indexul de masă corporală 
(IMC = greutatea, exprimată în kilograme/înălţimea 
la pătrat, exprimată în metri) cuprins între percentila 
5th şi 85th , subponderal dacă are IMC sub percentila 
5th, copilul supraponderal cel care are IMC între 
85th şi 95th, şi copilul obez cel care are IMC peste 
percentila 95th. (1)

La primele modifi cări ale excesului de greutate, 
în raport cu înălţimea sesizate în urma anamnezei 
amănunţite şi examenului clinic complet, medicul 
va plasa copilul sau adolescentul într-una din cele 
trei situaţii:

1. Copiii sau adolescenţii cu suspiciune de obe-
zi tate asociată unui sindrom sau unei boli organice 
şi care sunt trimişi la medicul specialist pentru in-
vestigaţii suplimentare (doar o mică parte sunt în-
cadraţi în această categorie – 2% dintre copii şi 
adolescenţi).

2. Copiii sau adolescenţii supraponderali sau 
obezi cu suspiciune de complicaţii şi care vor fi  
evaluaţi prin teste suplimentare de laborator, după 
confi rmare vor fi  monitorizaţi de către o echipă 
multidisciplinară (medici specialişti, medici de 
familie, psihologi).

3. Copiii sau adolescenţii având probleme de 
gre utate atât din cauza predispoziţiei genetice, cât 
şi infl uenţei factorilor de mediu. Această categorie 
este cea mai numeroasă şi va benefi cia din plin de 
măsurile preventive şi intervenţia precoce asupra 
modifi cării comportamentului alimentar şi intensi-
fi carea efortului fi zic zilnic. (2)

Factorii incriminaţi în apariţia obezităţii sunt 
multipli, neinfl uenţabili şi infl uenţabili. (3) Medicul 
de familie poate interveni din timp în modifi carea 
factorilor favorizanţi ai obezităţii. Pe lângă celelalte 
sfaturi preconceptuale acordate viitorilor părinţi, 
me dicul de familie trebuie să acorde atenţie şi reco-
mandărilor asupra menţinerii greutăţii normale a 
părinţilor, în special a viitoarei mame. Câştigul 
pon deral al mamei în timpul sarcinii trebuie să fi e 
corelat cu greutatea preconceptuală a mamei (Ta-
belul 1), pentru a evita atât complicaţiile apărute în 
timpul sarcinii sau perinatal precoce, cât şi pentru a 
reduce riscul apariţiei obezităţii în copilărie. (4)

Alte recomandări vizează dieta gravidei, care 
trebuie să fi e echilibrată, consumul adecvat de li-
chide (cel puţin 2 l/zi), de preferinţă să nu fi e sucuri 
îndulcite sau sucuri de fructe, la care s-a îndepărtat 
pulpa. Monitorizarea activă şi continuă a sarcinii de 
către medicul obstetrician şi de către medicul de 
familie reduce rata naşterilor premature şi a copiilor 
cu greutate mică pentru vârsta gestaţională. Copiii 
cu greutate mică pentru vârsta gestaţională au risc 

de a dezvolta obezitate în timpul copilăriei. (5) 
Foarte important în evoluţia ulterioară a copiilor se 
menţine rolul alăptării pe perioadă cât mai lungă 
(între 6 luni şi un an), a diversifi cării corecte a ali-
mentaţiei sugarului, a monitorizării periodice a 
dez voltării fi zice în primul an de viaţă. (6) De ase-
menea, durata somnului în prima copilărie este 
strâns legată de riscul de a dezvolata ulterior obe-
zitate. (7)

Apariţia obezităţii în prima copilărie este legată 
de consumul de alimente cu conţinut mare caloric, 
bogate în grăsimi şi carbohidraţi. Se va recomanda 
evitarea meselor dezordonate, micile gustări hi per-
calorice în faţa televizoarelor, calculatoarelor, ta-
ble telor. Copiii vor fi  sfătuiţi să nu citească sau să 
se joace pe tabletă sau pe smart-telefon în timpul 
meselor, să consume cât mai multe fructe şi legume. 
De asemenea, este de evitat mâncatul emoţional.

Trebuie încurajate activităţile în afara casei, în 
aer liber, antrenarea copiilor în efectuarea unor 
spor turi de echipă, reducerea sedentarismului, în-
curajarea mersului pe jos sau cu bicicleta. Durata 
minimă a activităţilor fi zice trebuie să fi e cel puţin 
o oră în fi ecare zi.

Examenul clinic arată depunerea excesului de 
ţesut adipos, de cele mai multe ori, la copil fi ind 
generalizată, cu predominanţă abdominală, rar mai 
pronunţată la nivelului trenului inferior. Se remarcă 
creşterea circumferinţei abdominale prin depunere 
de ţesut adipos. Măsurarea circumferinţei abdo mi-
nale se face la nivelul taliei, copilul fi ind în picioare, 
cu abdomenul relaxat, cu membrele superioare 
lângă corp. Copiii sau adolescenţii care au cir cum-
ferinţa abdominală peste percentila 90th au risc 
cres cut de boli cardiovasculare şi insulinorezistenţă. 
(8) Prezenţa adipozităţii din regiunea mamară – 
adipoginecomastie – este prezentă la ambele sexe, 
dar la băieţi uneori dezvoltă complexe psihologice.

La inspecţie observăm frecvent striuri roşii la 
nivelul abdomenului, braţelor sau chiar al coapselor. 
Se urmăreşte prezenţa acneei juvenile la nivelul 
feţei, toracelui sau a braţelor. Se urmăreşte prezenţa 
hirsutismului. De ce mai multe ori apare pilozitate 
patologică la nivelul feţei, obrajilor, anterior de 
pavilionul urechii. La nivelul antebraţelor şi gam-

TABELUL 1. Recomandările pentru câştigul ponderal în 
timpul sarcinii, în funcţie de IMC preconceptual al 
mamei (valabile pentru sarcină unică)

Nr. 
crt.

IMC preconceptual al mamei 
(kg/mp)

Câşti gul ponderal în 
ti mpul sarcinii (kg)

1 Subponderale (IMC < 19) 12,7-18
2 Normoponderale (19 < IMC < 25) 11,3-15,8
3 Supraponderale (25 < IMC < 30) 6,8-11,3
4 Obeze (IMC > 30) 5-09
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belor apare pilozitate în exces. Se asociază, uneori 
la distanţă de debutul excesului ponderal, acanthozis 
nigrans (mai frecvent la nivelul toracic posterior, 
cervical posterior, faţa posterioară a articulaţiei co-
tului) marker pentru insulinorezistenţă, diabetul 
zaharat tip II, dar şi pentru obezitate.

Copiii se plâng de simptome legate de supra-
încărcarea mecanică ca oboseala, dispnee, polipnee, 
edemele membrelor inferioare, dureri articulare, 
dureri la nivelul membrelor inferioare, dureri lom-
bare. La nivelul plicilor cutanate tegumentele sunt 
iritate prin fricţiune sau hipersudoraţie, se observă 
intertrigo, prurit sau abcese. În general, tegumentele 
au un aspect mai uscat.

Se notează diferite tulburări nespecifi ce, ca 
vertij, cefalee, fl atulenţă, constipaţie. Trebuie ob-
servată şi notată apariţia caracterelor sexuale secun-
dare folosind pentru evaluare stadializarea Tanner. 
Organele genitale externe, în special la băieţi, sunt 
mai mici decât vârsta copilului şi de cele mai multe 
ori maşonate de ţesut adipos. Fetele prezintă tul bu-
rări menstruale (hipomenoree, fl ux menstrual nere-
gulat).

Problemele psihologice legate de prezenţa obe-
zităţii în copilărie sunt anxietatea, depresia, lipsa 
încrederii în sine, tendinţe de automutilare, tentative 
de suicid. Un copil sau un adolescent cu obezitate 
are şi probleme emoţionale, frica de a ieşi cu co-
legii, teama de insulte din partea colegilor. Toate 
acestea duc la absenţe şcolare frecvente, uneori 
chiar abandon şcolar. Părinţii copilului obez pot 
îm bunătăţi stima de sine a copilului prin sublinierea 
punctelor forte ale copilului şi calităţilor sale pozi-
tive, mai degrabă decât să se focalizeze pe problema 
greutăţii.

La luarea în evidenţă, orice copil obez va fi  mo-
nitorizat pentru tensiunea aterială, glicemie a jeun 
(şi apoi anual), determinarea TTGO, profi l lipidic, 
enzime hepatice, electrocardiograma, ecografi e ab-
do minală, ecografi e tiroidiană.

Măsurarea tensiunii arteriale trebuie efectuată la 
fi ecare control medical, după minimum 10 minute 
de repaus, în poziţie şezând, respectând condiţiile 
de raport lăţime-lungime al manşetei tensiometrului. 
Se defi neşte hipertensiunea arterială (HTA) la copii 
prin valori ale TA sistolice şi/sau diastolice mai 
mari sau egale cu percentila 95th pentru vârstă, sex 
şi înălţimea copilului, la cel puţin 3 determinări în 
zile diferite.

La toţi copiii care au avut iniţial TTGO/HbA1 în 
valori normale se va monitoriza anual glicemia a 
jeun. Dacă copiii obezi au valori normale la luarea 
în evidenţă ale glicemiei a jeun, dar au rude de gra-

dul I cu DZ tip 2, sau au semne de insulinorezistenţă 
sau stări asociate acesteia (acanthosis nigrans, dis-
li pidemie, hipertensiune arterială, steatoză hepatică, 
ovare polichistice sau aparţin unei etnii cu risc cres-
cut de DZ), se va monitoriza TTGO anual.

Asocierea tot mai crescută între un IMC peste 
percentila 85th şi fi catul gras non-alcoolic impune 
determinarea de rutină a alaninaminotransferazei 
(ALT) şi aspartataminotransferazei (AST). Sudiile 
arată menţinerea disfuncţiei hepatice şi la vârsta de 
adult, dacă creşterea IMC a fost înregistrată la 
vârsta şcolară. (9)

Profi lul lipidic se monitorizează anual la toţi 
copiii supraponderali sau obezi.

Se remarcă creşteri ale trigliceridelor, ale coles-
terolului total şi scăderi ale HDL-colesterolului. De 
asemenea, copiii care prezintă semne ale pubertăţii 
precoce vor fi  monitorizaţi endocrinologic (prin de-
terminarea estradiolului, testosteronului, hormo-
nului luteinizat, hormonului foliculostimulant). S-a 
remarcat asocierea pubertăţii precoce cu un IMC 
peste percentila 95th.

De asemenea, copiii care prezintă semne ale 
pubertăţii precoce vor fi  monitorizaţi enndo crino-
logic (prin determinarea estradiolului, testoste ro-
nului, hormonului luteinizat, hormonului foliculo-
sti mulant). Dacă este necesar, se vor efectua testări 
ale funcţiei tiroidiene (FSH, fT4, fT3, ATPO) sau 
cor tisolul liber urinar. S-a remarcat asocierea pu-
bertăţii precoce cu un IMC peste percentila 95th.

În cazul prezenţei sindromului de apnee în somn 
la copiii obezi, indicaţia principală de tratament nu 
este cea chirurgicală, chiar dacă îndepărtarea amig-
dalelor şi a vegetaţiilor adenoide aduce o uşoară 
ameliorare a respiraţiei. În astfel de situaţii, este in-
dicată scăderea ponderală şi o atentă igienă a som-
nului. (10)

Prezenţa timp îndelungat a obezităţii la copil are 
repercusiuni asupra stării de sănătate a adultului. 
Pot apărea următoarele complicaţii, manifestate la 
adolescent sau în perioada de adult:

 – la nivelul aparatului cardiovascular (hiper-
tensiune arterială – HTA, cardiopatie ische-
mică, hipertrofi a ventriculului stâng, cord 
pulmonar, cardiomiopatie asociată obezităţii, 
ateroscleroză accelerată, hipertensiune pul-
monară, varice ale membrelor inferioare, 
edeme limfatice sau venoase declive);

 – la nivelul sistemului nervos central (stroke, 
hipertensiune intracraniană idiopatică); 

 – la nivel gastrointestinal (colecistită, coleli-
tiază, steatoză hepatică nonalcoolică, refl ux 
gastroesofagian); 
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 – la nivelul aparatului respirator (apnee ob-
struc tivă în somn, sindromul de hipoventilaţie 
asociată obezităţii, hiperreactivitate bronşică, 
creşterea predispoziţiei pentru infecţii res pi-
ratorii, creşterea incidenţei astmului bronşic); 

 – la nivel metabolic (rezistenţă la insulină, hi-
per insulinism, diabet zaharat de tip 2, disli pi-
demie prin creşterea trigliceridelor şi scă de-
rea HDL-colesterol, hiperuricemie);

 – la nivelul aparatului reproducător (la fete: an-
ovulaţie, infertilitate, hiperandrogenism, sin -
dromul ovarului polichistic; la băieţi: hipo-
gonadism hipogonadotrofi c, pubertate pre-
coce); 

 – la nivel endocrinologic (hipotiroidie, tiroidită 
autoimună, sindrom Cushing); 

 – la nivel cutanat (intertrigo – bacterii, fungi –, 
acanthosis nigricans, hirsutism, celulită, ac-
cnee juvenilă, prurit, rash); 

 – la nivel osteoarticular (osteoartrită, coxa vera, 
boala Blount şi boala Legg-Calvé-Perthes – 

necroză aseptică de cap femural, lumbago 
cronic, scăderea mobilităţii, edeme şi dureri 
ale membrelor inferioare după ortostatism 
pre lungit); 

 – oncologice (cancer endometrial, prostatic, al 
veziculei biliare, mamar, colonic); 

 – psihologice (respect de sine scăzut, imagine 
negativă asupra propriei persoane, sentimente 
de inferioritate şi respingere din partea co-
piilor de aceeaşi vârstă, izolare, abandon 
şcolar, anxietate, depresie, automutilare, ten-
dinţă suicidală).

Medicul de familie este cel care trebuie să ia de-
cizia iniţială în evaluarea şi tratarea obezităţii co-
pilului şi adolescentului, dar şi să iniţieze consilierea 
specifi că. Medicul de familie trebuie să cunoască şi 
să caute semnele şi simptomele corespunzătoare 
pen tru evoluţia spre complicaţii a obezităţii, să ia 
de cizia pentru diagnosticul, monitorizarea şi tra-
tamentul copilului sau adolescentului cu exces de 
greutate.


