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ABSTRACT 
Background: Obesity is a major public health problem, being a factor of increased morbidity and 

mortality worldwide, 50% of obese children have the risk to become obese adults. 

Aims: The objective of this paper is to demonstrate the impact that diet and weight of pregnant 

women has on newborn`s status. 

Methods: We studied a sample of 105 subjects, females aged between 15 and 35 years, living in 

Mures county, at term birth or with children aged 0-360 days. 

Results: Of the 105 subjects included in the study, 67,61% were pupils/students aged 15 to 25 

years and 32,38% were females aged between 26 and 35 years. There were visible differences in 

the lifestyles of the subjects in both categories and the average weight gained during pregnancy. 

There was a connection between lifestyle and weight gained during pregnancy, the result were 

statistically significant (p=0.0001) and there was a significant positive association between 

weight gained during pregnancy and newborn`s weight/length (p=0.0001/p=0.0007). 

Conclusions: Eating behavior and lifestyle of pregnant women have statistically significant effect 

on the newborn state in term of weight and length. 
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CORELAŢII ÎNTRE STILUL DE VIAŢĂ AL FEMEII ÎNSĂRCINATE ŞI 
GREUTATEA/LUNGIMEA NOU-NĂSCUTULUI 

 

REZUMAT 
Premize: Obezitatea reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, fiind un factor al creşterii 

morbidităţii şi mortalităţii la nivel mondial, 50% dintre copiii obezi riscă să devină adulţi obezi. 

Obiective: Obiectivul  lucrării este de a demonstra impactul pe care alimentaţia femeii însărcinate 

şi greutatea acesteia îl are asupra statusului nou-născutului. 

Metode: Pentru realizarea studiului s-a folosit un eşantion de 105 subiecţi, persoane de sex 

feminin cu vârste cuprinse între 15 şi 35 ani, domiciliate în judeţul Mureş, cu naştere la termen şi 

copii în vârstă de 0-360 zile.  

Rezultate: Din cei 105 subiecţi incluşi în studiu 67,61% erau eleve/studente cu vârste cuprinse 

între 15 şi 25 ani, iar 32,38% erau persoane de sex feminin cu vârste cuprinse între 26 şi 35 ani. 

S-au observat diferenţe în stilul de viaţă al subiecţilor din cele două categorii, cât şi în media 

greutăţii câştigate în timpul sarcinii. 

S-a observat o legătură între  stilul de viaţă şi greutatea câştigată în timpul sarcinii, rezultatele 

fiind semnificative statistic (p=0,0001) şi o asociere pozitivă semnificativă între greutatea 

câştigată în timpul sarcinii şi greutatea/lungimea nou-născutului (p=0,0001/p=0,0007). 

Concluzii: Comportamentul alimentar şi stilul de viaţă al femeii însărcinate au influenţe 

semnificative statistic asupra stării nou-născutului în ceea ce priveşte greutatea şi lungimea la 

naştere. 
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