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REZUMAT

INTRODUCERE: Obezitatea în ultimele de-
cade, a devenit una din cele mai frecvente boli de nu-
triţie din lume, având amploarea unei pandemii, con-
form raportului OMS 2011, fi ind considerată boala 
secolului XXI. Nutriţia sănătoasă şi combaterea obe-
zităţii la copil sunt priorităţi de sănătate publică. 

OBIECTIVE: Cercetarea a presupus urmărirea 
stilului de viaţă (comportament alimentar şi activitate 
fi zică) al copiilor preşcolari proveniţi dintr-o grădiniţă 
din Craiova, precum şi identifi carea şi analiza facto-
rilor de risc ce au determinat apariţia supraponderii şi 
obezităţii. 

METODE: S-au completat chestionare de eva-
luare: ancheta alimentară, infl uenţa factorilor de me-

diu, ancheta activităţilor fi zice, relaţia activitate fi zică 
– aport alimentar. 

REZULTATE: La copiii preşcolari, cu supra-
pondere şi obezitate, am observat un consum crescut 
de dulciuri concentrate, băuturi dulci (cu aport caloric 
şi de zaharuri crescute), alimente cu conţinut energe-
tic crescut (mâncare de tip fast-food), carne şi deri-
vate din carne (alimentaţie hiperproteică), scăderea 
consumului de cereale, lapte, fructe şi legume. Copiii 
petrec mai mult timp în faţa televizorului/computeru-
lui/tabletei decât efectuând activitate fi zică. 

CONCLUZII: Formarea unor obiceiuri alimen-
tare sănătoase de la vârstă mică este importantă pentru 
păstrarea sănătăţii pe termen lung şi prevenirea obe-
zităţii.

CUVINTE CHEIE: obiceiuri alimentare, se-
dentarism, obezitate, preşcolar
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Alimentary Behaviour and Physical Activity 
at Preschool Children

ABSTRACT

BACKGROUND: In the last decades, obesity 
turned into one of the most frequent nutritional disea-
ses in the world, resembling a pandemy, according to 
the WHO’s Report in 2011; it was considered the 21st 
century disease. Healthy nutrition and obesity preven-
tion in children represent public health priorities. 

AIMS: The research aimed at monitoring the 
lifestyle (alimentary behaviour and physical activity) 
of the preschool children from a kindergarten in Cra-
iova, as well as at identifying and analysing the risk 
factors which caused the occurrence of obesity and 
overweight. 

METHODS: Assessment questionnaires were 
fi lled in: alimentary inquiry, the infl uence of environ-

Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol III, Nr. 3, iulie 2016



17

Articole științifi ce 

mental factors, physical activity inquiry, the connec-
tion between physical activity and food intake. 

RESULTS: We noticed, in the obese and 
overweight preschool children, an increase in the con-
sumption of concentrated sweets, sweet drinks (with 
increased amount of calories and sugar content), fast-
food, meat and meat products (high protein diet), and 
a decrease in the consumption of cereals, milk, fruit, 

and vegetables. Children spend more time in front of 
the TV/computer/tablet screen instead of doing some 
physical activity. CONCLUSIONS: Developing heal-
thy alimentary habits from the very beginning is very 
important in order to have a good, long-term health 
and to prevent obesity. 

KEYWORDS: alimentary habits, seden-
tarism, obesity, preschool child

INTRODUCERE

Obezitatea este o boală plurifactorială, apariţia 
sa presupunând interacţiuni multiple între factori ge-
netici, sociali, comportamentali, psihologici, metabo-
lici, celulari şi moleculari, în urma cărora se produc 
modifi cări ale balanţei energetice [1].

Obezitatea la copil şi adolescent reprezintă un 
factor de risc pentru boli cardiovasculare, hipertensi-
une arterială, diabet zaharat tip 2, sindrom de apnee 
în somn, depresii şi unele forme de cancer [2,3]. Li-
teratura de specialitate şi studiile efectuate au semna-
lat o dublare a prevalenţei obezităţii la copil, în lume, 
în ultimii 30 de ani, atât în ţările dezvoltate, puter-
nic industrializate, cât şi în cele în curs de dezvoltare 
[4]. Conform unui studiu efectuat în 79 de ţări, OMS 
(Organizaţia Mondială a Sănătăţii) apreciază că există 
250 de milioane de obezi în lume, din care se esti-
mează că 22 de milioane sunt copii cu vârsta mai mică 
de 5 ani, subliniindu-se ideea că 50% din copiii obezi 
vor deveni adulţi obezi [5]. 

Creşterea la nivel global a prevalenţei obezităţii 
şi supraponderii se datorează, pe de o parte, creşterii 
aportului energetic, în special de alimente cu densitate 
calorică crescută, bogate în grăsimi, zaharuri, iar pe de 
altă parte, scăderii activităţii fi zice ca urmare a creş-
terii sedentarismului. Riscul copiilor care au dezvol-
tat obezitate în primii ani de viaţă de a deveni adulţi 
obezi este de 80% pentru cei cu ambii părinţi obezi şi 
de 40% pentru copiii cu un singur părinte obez [6,7]. 
Pe un teren genetic predispozant acţionează factorii 
de mediu sau ambientali (socio-economici, culturali, 
educaţionali şi psihologici) care determină compor-
tamentul individului faţă de obiceiurile alimentare şi 
activitatea fi zică [6,8]. 

În 95-98% din cazuri, obezitatea copilului este 
primară (comună, idiopatică, esenţială), familială 
(comportament alimentar abuziv, sedentarism, am-

bele); se regăseşte la mai multe generaţii ale familiei, 
debutează precoce la vârsta de sugar, copiii având in-
dicii somatometrici mult peste media pentru vârstă. 
Excesul de proteine în primul an de viaţă este consi-
derat un factor de risc pentru dezvoltarea ulterioară 
a obezităţii şi suprasolicitarea organelor imature [2]. 

OBIECTIVE

Cercetarea a presupus urmărirea stilului de viaţă 
(comportament alimentar şi activitate fi zică) al copii-
lor preşcolari proveniţi dintr-o grădiniţă din Craiova, 
precum şi identifi carea şi analiza factorilor de risc ce 
au determinat apariţia supraponderii şi obezităţii. 

MATERIAL ŞI METODĂ

Populaţia ţintă a fost reprezentată de 99 copii 
preşcolari (vârsta între 2-6 ani) proveniţi din Grădiniţa 
Nr.37 „Dumbrava Minunată”, din Craiova (21 copii 
cu suprapondere, 24 cu obezitate şi 54 normoponde-
rali), din care am selectat lotul de studiu (39 copii) pe 
baza criteriilor de includere şi excludere.

Criterii de includere: 
- copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 6 ani 
- obezitate: IMC (indice de masă corporală) 

≥ percentila 95 (+2DS) pentru sex şi vârstă; copii cu 
obezitate primară (idiopatică, esenţială)

- suprapondere: percentila 85 ≤ IMC < percen-
tila 95 (+2DS) pentru sex şi vârstă 

- normopondere: percentila 5 ≤ IMC < percen-
tila 85 (+2DS) pentru sex şi vârstă (conform nomo-
gramelor CDC 2000) [9]

- semnarea consimţământului de participare la 
studiu de către părinţii copiilor 

Criterii de excludere: 
- obezitatea secundară: de cauză endocrină, 

genetică, neurologică, având examen clinic sugestiv, 
confi rmat prin examene de specialitate,
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- imposibilitatea monitorizării copiilor,
- refuzul părinţilor şi/ sau al copiilor de a par-

ticipa la studiu.
Pentru fi ecare copil s-a completat o fi şă de 

evaluare, cu urmărirea parametrilor: anamnestici, an-
tropometrici şi clinici; un chestionar care cuprinde: 
ancheta alimentară, ancheta activităţilor fi zice (com-
pletate de către părinţii copiilor, pe baza semnării for-
mularului de consimţământ informat).

Ancheta nutriţională cuprinde: 
- chestionar privind stilul de viaţă şi modul de 

alimentaţie a copiilor;
- concepţia mamei în legătură cu alimentaţia; 

atitudinea familiei faţă de anumite alimente;
- tipuri de alimente;
- obiceiuri alimentare: orele, numărul şi frec-

venţa meselor, cantitatea de alimente/masă/zi, mă-
rimea porţiilor de mâncare, planifi carea meselor în 
familie, mâncatul în timpul emisiunilor la televizor, 
hrana copilului la grădiniţă şi acasă; 

- noţiuni despre igiena alimentaţiei. 
Ancheta activităţilor fi zice cuprinde:
- evaluarea activităţii fi zice şi a comportamen-

tului sedentar; 
- tipul de activitate fi zică desfăşurată la grădi-

niţă, dar şi în timpul liber; 
- utilizarea mijloacelor de transport în comun 

(maşină, autobuz); 
- timpul petrecut în faţa televizorului, compu-

terului, jocurilor video, tabletă;

- numărul de ore de somn pe noapte;
Infl uenţa factorilor de mediu: 
- infl uenţa reclamelor comerciale în alegerea 

unui anumit aliment;
- internetul/ televizorul şi infl uenţa lor în com-

portamentul alimentar al copiilor;
- dacă predomină interesul pentru vizionarea 

desenelor animate, emisiunilor la TV, jocurilor pe 
computer, în dauna activităţii fi zice 

Relaţia activitate fi zică – aport alimentar
Prelucrarea statistică şi grafi că a datelor obţi-

nute am efectuat-o cu ajutorul programelor Microsoft 
Excel, EPI info2000. Cercetările din cadrul proiec-
tului s-au desfăşurat respectând normele de etică şi 
deontologie medicală.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Lotul de studiu a cuprins 39 copii preşcolari 
(cu vârsta min.= 2,3 ani, vârsta max.=4,5 ani, vârsta 
medie =3,8±0,6 ani). Pe baza criteriilor de includere, 
lotul de studiu a fost împărţit în: lotul S care cuprinde 
13 copii supraponderali; lotul O cu 11 copii cu obezi-
tate şi lotul N cu 15 copii normoponderali.

La preşcolari nu am înregistrat diferenţe pentru 
suprapondere între fete şi băieţi, dar numărul băieţilor 
cu obezitate a fost aproape de 3 ori mai mare decât al 
fetelor (p<0,05). 

La fete a predominat supraponderea (15,3%), 
iar la băieţi obezitatea (20,5%), p<0,05 (tabel 1).

Tabel 1. Distribuția copiilor în funcție de IMC și sex

categoria Sex LOTUL S
n (%)

LOTUL O
n (%)

LOTUL N
n (%)

Preşcolari
(n= 39)

FETE (n=18) 6 (15,3%) 3 (7,6%) 9 (23,1%)
BĂIEŢI (n= 21) 7 (17,9%) 8 (20,5%) 6 (15,3%)

Greutatea (G) creşte odată cu vârsta, valoa-
rea cea mai mare a fost prezentă la lotul O la băieţi 
(în medie 22,2 Kg), la lotul S şi lotul N nu au fost 
diferenţe semnifi cative între fete şi băieţi (în medie 
fi ind 18,3 Kg). Talia (T) a fost mai mare la preşco-
larii normoponderali (în medie 105 cm) faţă de obezi 
(104 cm) şi supraponderali (102 cm), şi mai mare la 
fete faţă de băieţi. Relaţia dintre talia şi greutatea co-
pilului nu este aceeaşi la toate vârstele şi diferă între 
fete şi băieţi. De aceea, pentru aprecierea corectă a su-

praponderii şi obezităţii la copil se foloseşte IMC-ul, 
existând nomograme pentru vârstă şi sex care permit 
încadrarea în obezitate sau suprapondere în funcţie de 
percentilele IMC. 

IMC-ul creşte odată cu vârsta, cu mici diferenţe 
între fete şi băieţi. Din punct de vedere a clasifi cării 
în funcţie de percentilele IMC pentru vârstă şi sex, 
am obţinut ca rezultate la preşcolari media IMC=17,5 
Kg/m2 pentru suprapondere, media IMC=20,2 Kg/
m2 pentru obezitate, media IMC=16,1 Kg/m2 pentru 
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normopondere (tabel 2). IMC-ul este cel mai bun in-
dicator de evaluare a obezităţii la copil şi se core-
lează semnifi cativ cu masa de ţesut adipos.

Procentul total de ţesut adipos corporal 
(FAT) este un procent calculat din masa de ţesut 
adipos (Kg) împărţit la greutatea corporală (Kg) şi în-
mulţit cu 100. Procentul de ţesut adipos este infl uen-
ţat de creşterea vârstei şi creşterea IMC. FAT variază 
cu creşterea vârstei, valorile normale pentru copiii cu 
vârsta sub 7 ani sunt între 13,8-27%, iar la copiii cu 
vârsta între 7-14 ani, între 15,1–34%. Am determinat 
FAT cu ajutorul aparatului OMRON BF 511 care fo-

loseşte metoda analizei prin impedanţă bioelectrică. 
La preşcolari am întâlnit valori în medie pentru FAT 
la supraponderali de 22,1% şi 23,6% la obezi, faţă 
de normoponderali 20,4%. Am remarcat o creştere a 
valorilor circumferinţei abdominale (CA), odată cu 
creşterea vârstei. La preşcolari valoarea medie a CA a 
fost 51 cm la supraponderali, 53,7 cm la obezi şi 49,6 
cm la normoponderali. Valorile perimetrului mediu 
al braţului (PMB) cresc odată cu creştere vârstei fără 
corelaţie cu creşterea IMC-ului. La preşcolari valoa-
rea în medie a PMB a fost 16,9 cm la supraponderali, 
18,5 cm la obezi şi 17,2 cm la normoponderali. 

Tabel 2. Valorile greutății, taliei și IMC la copiii din studiu

PREŞCOLARI
IMC (Kg/m2) G (Kg) T (cm)

Min. Max. media Min. Max. media Min. Max. media
Lotul S 16,9 18,5 17,5 15 20 18,3 90 107 102
Lotul O 18,4 25 20,2 15 28 22,2 90 112 104
Lotul N 14,9 17,3 16,1 14 22 17,9 90 116 105

PREŞCOLARI
CA (cm) FAT (%) PMB (cm)

Min. Max. media Min. Max. media Min. Max. media
Lotul S 47,3 53,6 51 19,3 24,4 22,1 15,2 19,5 16,9
Lotul O 43 66,5 53,7 20.2 32,6 23,6 13,6 24,5 18,5
Lotul N 43,2 58,2 49,6 18.2 24,8 20,4 14,1 20 17,2

Obezitatea la copil în Europa s-a triplat în ultimii 
20 de ani (European Commission, 2011). În majorita-
tea ţărilor din Europa de Vest, obezitatea are o preva-
lenţă de 10-25%, în ţările din Europa de Est şi în ţările 
mediteraneene frecvenţa fi ind mult mai crescută, ajun-
gând la sexul feminin la 40% [9]. În ţările din Europa 
de Nord, prevalenţa supraponderii la copii este de 10-
20%, în timp ce în Europa de Sud este de 20-35%, pre-
valenţa fi ind în creştere [10,11]. OMS atenţionează că, 
la nivel mondial, în 2015, obezitatea a depăşit ca pre-
valenţă subnutriţia, 18% dintre copii fi ind obezi [10].

În România, conform unui studiu efectuat în 
partea de vest a ţării, la copiii între 3 luni şi 16 ani, 
s-au identifi cat 14,7% copii obezi, frecvenţa obezităţii 
fi ind uşor crescută la fetele de vârstă şcolară [12]. 

Ancheta alimentară

Prelucrarea statistică a rezultatelor oferite de 
părinţii copiilor din studiu, referitor la frecvenţa con-

sumului anumitor tipuri de alimente, arată că, în ge-
neral, indiferent de vârstă, sex şi stare de nutriţie, 
copiii au în alimentaţia lor aproape toate grupele de 
alimente. Ceea ce diferă la copiii din loturile de studiu 
este cantitatea de alimente, frecvenţa administrării şi 
modul de preparare. 

Tipurile de alimente întâlnite în ancheta nutri-
ţională la copiii din studiu, le-am studiat în funcţie 
de clasifi carea lor în cele 6 mari grupe din alcătuirea 
piramidei alimentare: 

Grupa 1: Cereale şi derivate din cereale (pâine, 
cartofi , orez, cereale integrale, paste făinoase, etc.)

Grupa 2: Legume (incluzând proaspete, conge-
late, uscate sau din conserve) 

Grupa 3: Fructe (incluzând proaspete, conge-
late, uscate sau din conserve)

Grupa 4: Lapte şi produse lactate (iaurt, brân-
zeturi, unt, etc.)



20

Revista de medicină școlară și universitară

Grupa 5: Carne şi preparate din carne, ouă, 
peşte, nuci, alune, seminţe

Grupa 6: Dulciuri concentrate, grăsimi ani-
male, uleiuri

În funcţie de această clasifi care, am observat 
în studiul efectuat faptul că preșcolarii consumă ali-
mente din toate grupele, de aceea am evidenţiat din 
punct de vedere statistic doar consumul crescut de ali-
mente din cele 6 grupe alimentare, astfel:

- consumul crescut de cereale a fost prezent la 
22% din cazuri la supraponderali şi 21% la obezi, faţă 
de normoponderali de 68%

- consum crescut de fructe la 31% din supra-
ponderali, 20% din obezi şi 72% din normoponderali

- consum crescut de legume la 19% din supra-
ponderali, 30% din obezi şi 58% din normoponderali

- consum crescut de carne, derivate din carne, 
peşte, ouă, nuci, alune, seminţe la 72% din suprapon-
derali, 87% din obezi şi 45% din normoponderali

- consum crescut de lapte şi derivate din lapte 
la 33% din supraponderali, 57% din obezi şi 43% din 
normoponderali

- consum crescut de dulciuri la 44% din supra-
ponderali, 68% din obezi şi 11% din normoponderali.

Obiceiuri alimentare

În studiul efectuat majoritatea copiilor respectă 
orele de masă, consumă micul dejun şi mâncare gă-
tită, iar planifi carea meselor se realizează în familie, 
fără diferenţe între cele 3 loturi de studiu. 24% din 
părinţii copiilor supraponderali şi 29% din cei ai co-
piilor obezi au considerat că, în alegerea alimentelor, 
este important conţinutul caloric, faţă de normopon-
derali. Majoritatea copiilor consumă porţii medii de 
mâncare. Consumul de porţii mari de mâncare a fost 
asociat cu prezenţa supraponderii şi obezităţii la copil.

Am observat că 45% din părinţii copiilor din 
studiu au fost infl uenţaţi în alegerea alimentelor de re-
clamele comerciale, fără diferenţe semnifi cative între 
loturile de studiu. Preferinţele alimentare ale copiilor 
supraponderali au fost infl uenţate în 87% din cazuri 
de emisiunile TV şi reclamele comerciale. Părinţii co-
piilor cu obezitate (48%), respectiv cu suprapondere 
(19%) au fost infl uenţaţi în alegerea alimentelor de 
către copil, comparativ cu normoponderalii (5%).

Conform unui studiu efectuat în SUA s-a ob-
servat la copiii preşcolari creşterea consumului de ali-

mente de tip fast-food (87%), tendinţa consumului de 
alimente cu conţinut caloric ridicat (67%), porţii mari 
(30%) şi puţine legume şi fructe [13]. 1 din 3 copii 
de vârstă 4-16 ani din SUA consumă zilnic fast-food 
[14]. Studiile au arătat că preferinţele alimentare ale 
copiilor sunt infl uenţate în 75% din cazuri de emisiu-
nile TV şi reclamele comerciale [2].

Harnack a arătat că un consum crescut de su-
curi acidulate, bogate în zaharuri (conţinutul glucidic 
al raţiei care infl uenţează lipogeneza şi lipoliza), dul-
ciuri concentrate generează prezenţa obezităţii la copil 
[15]. Actualele medii alimentare sunt obezigene, fi ind 
bogate în zaharuri şi grăsimi [16,17]. Dintre factorii 
ambientali care au cel mai mare impact asupra statu-
sului nutriţional al copilului este mediul familial, de-
monstrat într-un studiu efectuat de Coleman et al. [17]. 

Activitatea fi zică

Majoritatea copiilor se uită la televizor/se joacă 
la computer /tableta între 2-4 ore în medie pe zi, fără 
diferenţe semnifi cative între loturile de studiu. Vizi-
onarea programelor TV/ jocul la computer/tabletă 
peste 4 ore în medie pe zi asociindu-se cu supra-
ponderea şi obezitatea; fi ind diferenţe semnifi cative 
la copiii supraponderali (28%) şi copiii cu obezitate 
(35%), comparativ cu normoponderalii (15%). Ma-
joritatea copiilor dorm pe noapte între 8-10 ore, fără 
diferenţe semnifi cative între loturile de studiu; 7% din 
copiii supraponderali şi 5% din cei cu obezitate, dorm 
peste 10 ore pe noapte, comparativ cu 2% din normo-
ponderali. Consumul de alimente (dulciuri şi sucuri 
acidulate, mâncare de tip fast-food, legume şi fructe) 
în timpul emisiunilor TV/ jocul la computer/tabletă a 
fost prezent în 44% la supraponderali, 61% la obezi şi 
21% la normoponderali.

Majoritatea copiilor se deplasează la grădiniţă 
cu un mijloc de transport. Motivaţia copiilor şi a pă-
rinţilor a fost că distanţa pe care o au de efectuat este 
mare şi nu au timp sufi cient pentru deplasarea la desti-
naţie. Activităţile sportive desfăşurate de copii în tim-
pul liber au fost variate. Cele mai frecvente tipuri de 
activităţi fi zice la copiii preşcolari au fost: plimbări în 
aer liber, mers cu bicicleta, fotbal, dans de societate, 
karate, tenis de câmp.

83% din copii privesc mai mult de 4 ore zilnic 
la TV, 34% petrec în faţa computerului mai mult de 
4 ore zilnic, 25% din copii sunt complet sedentari şi 
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numai 26% participă la activităţile sportive şcolare, 
conform unui studiu efectuat in SUA pe o perioada de 
10 ani [15,18]. Părinţii ar trebui sa reducă sedentaris-
mul prin evitarea folosirii maşinii ca mijloc de trans-
port şi să limiteze folosirea tabletei/TV la mai puţin 
de 2 ore pe zi, aceste lucruri asociindu-se cu scăderea 
IMC-ului, fapt demonstrat de „National Health and 
Nutrition Examination Survey” într-un studiu cuprins 
între anii 2000-2010. 

Unele studii au arătat că supraponderea şi obe-
zitatea la copil sunt subdiagnosticate şi că ghidurile 
de evaluare clinică, biologică şi de tratament deseori 
nu sunt urmate [10]. La nivel mondial se remarcă o 
creştere alarmantă a prevalenţei obezităţii la copil în 
paralel cu creşterea incidenţei diabetului zaharat tip 2 
(OMS, 2015). Numărul deceselor datorate obezităţii 
şi complicaţiilor sale creşte de la un an la altul, nu 
doar la adult, ci şi la copil, în toată lumea, indiferent 
de nivelul economic.

CONCLUZII

La copiii preşcolari, cu suprapondere şi obezi-
tate, am observat un consum crescut de dulciuri con-
centrate, băuturi dulci (cu aport caloric şi de zaharuri 
crescute), alimente cu conţinut energetic crescut (mân-
care de tip fast-food), carne şi derivate din carne (ali-
mentaţie hiperproteică), scăderea consumului de cere-
ale, lapte, fructe şi legume. Băuturile reci, acidulate, 
dulci şi apa minerală predomină în locul apei plate şi 
al laptelui. Copiii sunt dependenţi de părinţi în procu-
rarea mâncării, iar obiceiurile alimentare ale copiilor 
sunt constrânse şi modelate şi de selecţiile alimentare 
ale părinţilor, care la rândul lor, sunt determinate de 
contextul cultural, economic, incluzând costul, avanta-
jul, gustul şi accesibilitatea alimentului. Copiii petrec 
mai mult timp în faţa televizorului/computer/tableta 
decât efectuând activitate fi zică. Sedentarismul poate 
fi  atât cauză cât şi efect al surplusului ponderal.

Nutriţia sănătoasă şi combaterea obezităţii la 
copil sunt priorităţi de sănătate publică. Formarea 
unor obiceiuri alimentare sănătoase de la vârstă mică 
sunt importante pentru păstrarea sănătăţii pe termen 
lung şi prevenirii obezităţii. Profi laxia obezităţii re-
prezintă o problemă de sănătate publică, ce impune o 
supraveghere atentă a copiilor cu tendinţă de creştere 
în greutate.
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