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REZUMAT

Muzicoterapia este un tip de artterapie – ex-
presivă, care folosește muzica pentru a îmbunătăți și 
menține o bună stare fi zică, psihologică și socială. 

OBIECTIVE: Evaluarea difi cultăţilor de re-
glare a emoţiilor adolescenților (Chestionar DERS – 
Scala Difi cultăților de Reglare a Emoțiilor) în relație 
cu gradul de funcționalitate a familiei (Scor Apgar al 
familiei) și infl uența muzicii asupra acestora. 

MATERIAL ȘI METODĂ: Lotul de studiu este 
format din 90 (test fi nal 85) de elevi ai claselor a X-a 
de la un liceu tehnologic din Tîrgu Mureș, fete 60% 
(52%), băieți 40% (48%), mediu urban 39% (41%), 
rural 61% (59%), vârsta medie 16,02 ani. Studiul 
se desfășoară în perioada 15.02.2016 – 31.03.2016. 
Testare chestionare individuale, anonime Scor DERS 
și Apgar familial (inițial 15.0228.02.2016, fi nal 
1-5.04.2016), aplicăm muzicoterapie receptivă ( frag-
mente de muzică clasică, fi șier prestabilit, comun), 1/
oră/zi, 5zile/săptămână, fond muzical la diverse ore 
de curs, după un program prestabilit (1-31.03.2016). 
Metodele statistice: procente, minim, maxim, media 
aritmetică, deviația standard, chitest, coefi cient de co-
relație Pearson (r) (vezi tabel 3). 

REZULTATE ȘI DISCUȚII: Apgar familial 
scor mediu inițial 6,07 (fi nal 4,88), familii cu func-
ționalitate bună 30%(19%), disfuncționalitate medie 
46%(32%), disfuncționalitate severă 24%(49%); sub-
scale Adaptare scor 0-1-2: 23%-42%-35%(21%-44%-

35%)(p=0,0000001), Parteneriat 13%-49%-38% 
(11%-41%47%)(p=0,00000004), Creștere 13%-48%-
39%(16%-40%-44%)(p=0,0004), Afecțiune 22%-
41%-37%(22%-38%-40%)(p=0,0000001), Rezolvare 
20%-27%-53%(9%-45%-46%)(p=0,000000001); 
Scala DERS scor mediu inițial 101,51, SD=9,12(fi nal 
104,12), subscalele DERS: Claritate 14,93 SD=3,17 
(14,86), Conștientizare 20,07 SD=4,65 (18,82), 
Obiectiv14,68=SD 4,07 (14,47), Impuls15,93 SD=5 
(16,98), Neacceptare 15,28 SD=4,29 (15,72), Stra-
tegii 20,62 SD=5,63 (23,02). Meloterapia receptivă 
i-a ajutat pe adolescenți să-și conștientizeze mai bine 
propriile stări emoționale, dar în același timp scorul 
Apgar familial general a scăzut, însă cu o îmbunătă-
țire importantă a comunicării cu familia, evidențiată 
pe subscalele Parteneriat, Creștere, Rezolvare. Aceste 
aspecte ar putea fi  explicate prin natura disfuncțională 
a familiilor de proveniență, lipsa exprimării afectivi-
tății familiei resimțită de adolescenți și lipsa strategi-
ilor adaptative ale acestora la mediul social. Conclu-
zii: 1.) Adolescenții din familii disfuncționale au un 
risc mai crescut de a dezvolta blocaje în exprimarea 
emoțiilor, fi ind un factor favorizant pentru compor-
tamentele agresive și dezvoltarea unor boli psihice în 
perioada de adult. 2.) Necesitatea programelor de dez-
voltare a competențelor socio-emoționale în școală. 
3.) Necesitatea intervenției psihologice de tip sistemic 
acolo unde sunt evidențiate disfuncții emoționale la 
elevi, ceea ce presupune și o efi cientizare a servicii-
lor psihologice din școli și a comunicării elev-școală 

ROLUL MUZICII ÎN DEZVOLTAREA 
COMPETENȚELOR SOCIO-EMOȚIONALE 

ȘI REDUCEREA AGRESIVITĂȚII 
LA ADOLESCENȚI – STUDIU PROSPECTIV-

Adriana Neghirlă1, Szalai Martin2, Iacobina Claudia Rus3

1medic primar medicină generală pediatrie, 2psiholog-psihoterapeut, 3asistent medical principal medici-
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– familie. 4.) Muzicoterapia receptivă este o metodă 

terapeutică efi cientă, ușor de utilizat în școală și bine 

acceptată de adolescenți și cadrele didactice, dar nu 

este sufi cientă, atât timp cât problemele din mediul 
familial nu sunt rezolvate.

CUVINTE CHEIE: muzica, adolescent, emo-
ții, agresivitate, DERS

ABSTRACT

Music therapy is a type of art therapy – ex-
pressive, which uses music to improve and maintain a 
wellbeing physical, mental and sociall. 

OBJECTIVES: Evaluation diffi culties regula-
ting emotions adolescents (Questionnaire DERS – Di-
ffi culty Regulating Emotions Scale) in relation to the 
functionality of the family (Family Apgar score) and 
infl uence their by music. 

MATERIAL AND METHODS: The study 
group consists of 90 students (fi nal test 85) of classes 
Xth from a technological high school in Tirgu Mu-
res, girls 60% (52%), boys 40% (48%), urban 39 % 
(41%),rural 61% (59%), mean age 16.02 years. The 
study runs from 02/15/2016 – 31/03/2016. Testing 
individual questionnaires, anonymous, Apgar Family 
Score and DERS (fi rst 15.0228.02.2016, 1-5.04.2016 
fi nal), we apply receptive music therapy (fragments of 
classical music fi le, predetermined, common), 1/hour 
day, 5days / week, fund music from various classes, 
according to a schedule (1-31.03.206). Statistical me-
thods: percentages, minimum, maximum, averrage, 
standard deviation, chitest, Pearson correlation co-
effi cient(r). RESULTS AND DISCUSSION: Family 
Apgar average fi rst score 6.07 (4.88 fi nal), functional 
families 30%(19%), disfunctionality mean 46%(32%), 
severe disfunctionality 24%(49%); subscale score 
0-1-2 for Adaptation: 23% -42% -35% (21% -44% 
-35%)(p=0,0000001), Partnership 13%-49%-38% 
(11%-41%-47%)(p=0,00000004), Growth 13%-48%-
39% (16%-40%-44%)(p=0,0004), Affection 41%-

37%-22% (22%-38%-40%)(p=0,0000001), Resolve 
27%-53%-20%(9%-45%-46%)(p=0,000000001). 
Scala DERS fi rst average score 101.51 SD = 9.12 (fi -
nal 104.12) subscales DERS: Clarity 14.93 SD = 3.17 
(14.86), Awareness 20.07 SD = 4.65 (18 82), Obiectiv 
14,68 SD = 4.07(14.47), Impuls 15,93 SD = 5 (16.98), 
Not accepting 15.28 SD = 4.29 (15.72), Strategies 
20.62 SD=5.63(23.02). Receptive music therapy has 
helped to teenagers more aware of their own emotional 
states, but also family Apgar score decreased overall, 
but with an important improvement of communica-
tion with family, highlighted on subscales Partnership, 
Growth, Resolve. This could be explained by the na-
ture of the dysfunctional families of origin, there has 
been no family affection felt by adolescents and their 
lack of adaptive strategies to the social environment. 
CONCLUSIONS: 1.)The teenagers from dysfunctio-
nal families have a higher risk of developing blocka-
ges in expressing emotions, is a contributing factor for 
aggressive behavior and the development of mental ill-
ness in adulthood. 2.) The need for development pro-
grams socio-emotional skills in school. 3.) The need 
for Systemic psychological intervention where pupils 
are highlighted emotional dysfunction, which requi-
res an effi cient and psychological services in schools 
and a good communication, school-student – family . 
4.) Receptive Music Therapy is a effi cient therapeutic 
method , easy to use and well accepted in school tee-
nagers and teachers, but not suffi cient, as long as the 
family environment issues are not resolved.

KEY WORDS: music, teenager, emotions, 
aggressivity, DERS

Role of Music in Development of Socio-Emotional 
Competences and Decrease Adolescent 

Aggressiveness – study prospectiv-
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INTRODUCERE

Aristoxene relatează faptul că pitagoricienii 
foloseau muzica pentru purifi carea sufl etului și me-
todele medicinii antice pentru purifi carea corpului.[1] 
Kant spunea despre muzică: „Deşi ea vorbeşte numai 
prin senzaţii, fără noţiuni şi deci nu lasă loc medita-
ţiei, aşa cum face poezia, ea răscoleşte totuşi sufl etul, 
e drept, fulgerător, dar mult mai divers şi mai pro-
fund”.[2]

Muzicoterapia este un tip de artterapie – ex-
presivă, care folosește muzica pentru a îmbunătăți și 
menține o bună stare fi zică, psihologică și socială și 
care implică o gamă largă de activități: ascultarea de 
muzică, interpretarea vocală, cântatul la un instrument 
muzical. Acest tip de terapie, facilitată de un terapeut 
antrenat, este adesea folosit în spitale, centre de rea-
bilitare, școli, centre de corecție, sanatorii și aziluri. 
[3,4] Muzicoterapia poate fi  activă, când subiectul 
interpretează sau intonează un pasaj muzical sau re-
ceptivă (pasivă), când subiectul doar ascultă muzica. 
Muzicoterapia activă este recomandată ca formă de 
expresie pentru menținerea sănătății mentale, în com-
baterea efectelor stresului, în tulburările de compor-
tament, boli psihice, dependențe, în boli respiratorii, 
cardiovasculare, etc., dar și în medicina paliativă, de 
asemenea muzicoterapia receptivă poate fi  utilizată în 
terapia durerii acute sau cronice.[3,4,5,6,7] Muzica 
poate îmbunătăți capacitatea de memorare, de ana-
liză și abstractizare, facilitând procesele de învățare.
[5,6,7] Muzicoterapia determină activarea sistemului 
limbic, declanșând modifi cări fi ziologice și reacții de 
autoreglare minte/corp cu infl uențarea emisferei ce-
rebrale dominante, modifi cări ale activății sistemului 
nervos autonom, inducâd astfel relaxarea funcțiilor 
vitale (respirație, presiune sanguină, ritm cardiac), 
reduce nivelul hormonilor de stress, ceea ce explică 
și efectul analgezic și anxiolitic.[3,4,5,6,7] Un anumit 
tip de muzică poate infl uența diferite etaje psiholo-
gice, şi anume: ritmul stimulează procesele instinc-
tuale, melodia pe cele emoționale, armonia sunetelor 
stimulează activitatea cognitivă. S-a demonstrat prin 
tomografi i computerizate cu pozitroni că sub acțiunea 

muzicii sunt activate zone întregi ale scoarței cere-
brale: muzica uşoară sau populară activează sub 50% 
din scoarța cerebrală, muzica clasică ajunge până la 
90%, dar numai Mozart atinge 100%. Sunt specialişti 
care spun că muzica lui Mozart “se mulează” cel mai 
bine şi atunci când îl asculți, scoarța cerebrală parcă 
iți ia foc, dar eu sunt de părere că şi în cazul altor com-
pozitori situația poate fi  similară”(Ion Brad Iaman-
descu)[6,7]. Muzica barocă lentă de 60 de bătăi/minut 
deschide un canal de comunicare spre subconştient, 
extinde memoria şi armonizează emisfera cerebrală 
dreaptă cu cea stânga, relaxează corpul şi alertează 
mintea (Janalea Hoffman, Universitatea din Kansas). 
Sunetele înalte, între 5000 şi 8000 Hz reîncarcă “bate-
riile creierului”, cele mai efi ciente fi ind de frecvențele 
de 8000 Hz, muzica cea mai bogată în sunete de înaltă 
frecvență fi ind cea compusă de Mozart. Tempoul lui 
Mozart la frecvențe înalte, ca fundal pentru citirea 
materialului ce trebuie învățat, dă un puternic impuls 
de energie cortexului cerebral pentru a reîncărca şi 
reechilibra creierul şi corpul. Cercetările au demon-
strat că, după ascultarea muzicii de înaltă frecvență 
o anumită perioadă de timp, mintea se armonizează, 
se încarcă de energie şi se „ascute”. Atunci creierul 
începe să emită semnale corespunzătoare restului 
sistemului şi uşurința înlocuieşte difi cultatea de învă-
tare. Întreaga fi ință se revitalizează (Tomatis). Sune-
tele joase din muzica rock sunt sunete de “drenare a 
creierului” de energie, după Tomatis. [6,7] Frecven-
țele de 1-4 Hz (corespund undelor delta) și cele de 
4-8Hz (corespund undelor theta) induc starea de re-
laxare, meditație și stimulează creativitatea, cele de 
8-12 Hz (corespund undelor alfa) îmbunătățesc me-
moria, iar cele de 8-21 Hz (corespund undelor alfa și 
beta) îmbunătățesc funcționarea cognitivă a copiilor 
cu defi cit de atenție și hiperactivitate. Dr. Ifor Capet 
și Dr. Margaret Patterson de la Marie Curie Cancer 
Memorial Foundation Research Department au arătat 
că frecvențele audio binaurale determină descărca-
rea anumitor neurotransmițători, astfel frecvențele de 
10 Hz stimulează eliberarea de serotonină, cele de 4 
Hz eliberarea de catecolamine, iar cele de 90-110 Hz 
cresc endorfi nele. [6,7,8] (vezi Figura nr.1 și 2)
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OBIECTIVE

Evaluarea difi cultăţilor de reglare a emoţiilor 
adolescenților (Chestionar DERS – Scala Difi cultă-
ților de Reglare a Emoțiilor) în relație cu gradul de 
funcționalitate a familiei (Scor Apgar al familiei) și 
infl uența muzicii asupra acestora.

MATERIAL ȘI METODĂ

Lotul de studiu este format din 90 de elevi ai 
claselor a X-a de la un liceul tehnologic din Tîrgu 
Mureș. Studiul se desfășoară în perioada 15.02.2016 
– 31.03.2016. În perioada 15 – 29.02.2016 s-au apli-
cat chestionare individuale, anonime unui număr de 
90 de elevi. Chestionarele au fost structurate în trei 
părți: date generale (data nașterii, mediul de proveni-
ență – urban/rural, sexul – masculin/feminin), chesti-
onarul DERS și scorul Apgar al familiei. În perioada 
1-31.03.2016, elevii au benefi ciat de meloterapie re-
ceptivă, o oră pe zi, cinci zile din șapte, la una din 
orele de curs, după un orar prestabilit, ca fond mu-
zical. Muzica utilizată a fost aceeași la toate clasele 
și pe tot parcursul studiului. Fișierul muzical selectat 
cu durata de 1oră 31minute, este compus din: Mozart 
– Piano Concerto N. 21, Mozart – Symphony N. 40 
Movt 1 ( 05:32 ), Mozart – Eine Kleine Nacht Movt 
2 ( 13:03 ), Mozart – Marriage of Figaro „Overture” 
( 18:05 ), Mozart -Violin Sonata K378 Rondeaux ( 
22:32 ), Mozart – Horn Concerto Number 3 K447 
Movt 2 ( 26:35 ), Mozart – Clarinet Concerto Movt 

2 ( 30:54 ), Mozart – Magic Flute Opera „Overture” ( 
37:51 ), Mozart – Piano Concerto Number 23 Movt 1 
( 44:59 ), Chopin – Preludio 4 Op. 28 ( 55:45 ), Cho-
pin – Preludio N. 15 „Rain Drop” ( 57:48 ), Chopin 
– Preludio Op. 28 N. 7 ( 01:03:19 ), Chopin – Studio 
Op. 25 ( 01:04:09 ), Chopin – Notturno Op. 9 N. 1 ( 
01:06:33 ), Chopin – Notturno Op. 15 N. 2 ( 01:11:47 
), Costantini – Sonetto in re b ( 01:15:06 ), Costan-
tini – Berceuse ( 01:18:50 ), Costantini – Lindos ( 
01:22:44 ), Enchanted Piano – Heaven ( 01:28:22 ). 
Materiile la care s-a practicat meloterapia au fost di-
verse (psihologie, limba și literatura română, chimie, 
module de specialitate). În perioada 1 – 5.04.2016 a 
avut loc reevaluarea prin aplicarea chestionarelor ini-
țiale. În studiu nu a fost inclus un lot de control deoa-
rece nu am avut un lot similar lotului ca structură de 
vărstă și condiții de școlarizare.

Scala Difi cultăţilor de Reglare a Emoţiilor 
(DERS)(Gratz&Roemer 2003) este formată din 36 
de itemi grupați în 6 subscale și măsoară pe o scală 
Likert de la 1-5 (vezi tabel nr. 4 și anexa 1) [17,18]: 

a) Blocarea clarității emoționale (CLARITATE) 
b) Blocarea conștientizării emoționale (CON-

ȘTIENTIZARE) 
c) Difi cultăți în atingerea unui obiectiv 

(OBIECTIVE) 
d). Difi cultăți de control al impulsurilor (IM-

PULS) 
e.) Neacceptarea reacțiilor emoționale (NEAC-

CEPTARE)

Figura nr. 1: Muzica și ac  vitatea cerebrală[9] Figura 2: Efectul muzicii asupra creierului
Dr. Ronny Enk, cercetator, Max Planck Ins  tute [9]
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f.) Acces limitat la strategiile de reglare emoți-
onală (STRATEGII) 

Scorurile ridicate semnifi că difi cultăți în regla-
rea emoțiilor. 

Scorul Apgar al familiei este format din cinci 
itemi, măsurați pe o scală Likert de la 0-2 și refl ectă 
funcționalitatea sau disfuncțonalitatea unei familii. 
(vezi Tabelele nr.1, 2 și 4)

Tabel nr. 1: Ches  onar pentru Scorul Apgar al familiei și semnifi cația răspunsurilor [19,20] 

SEMNIFICAȚIE INTREBAREA
Adaptation = Adaptarea
– capacitatea de a utiliza și distribui resursele Pot să cer ajutor familiei când am o problemă?

Partenership = Parteneriat 
– rezolvarea problemelor cu familia

Sunt mulțumit de felul cum familia vorbește și împăr-
tășește problemele cu mine?

Growth = Creșterea
– libertatea de a crește și a schimba

Sunt mulțumit de felul cum familia mă susține în de-
ciziile mele sau în abordarea activităților noi?

Affection = Afecțiune
– intimitatea emoțională și interacțiunea în familie

Sunt mulțumit de felul cum familia își exprimă afec-
țiune și răspunde emoțiilor mele?

Resolve = Rezolvarea
– implicarea și interacțiunea celorlalți membri ai familiei Sunt mulțumit de felul cum petrecem timpul împreună?

Tabel nr. 2: Ches  onar Apgar – interpretarea scorurilor

SCOR APGAR AL FAMILIEI 0 – 4 5 – 7 8 – 10
Funcționalitatea familiei Disfuncție severă Disfuncție medie Funcționalitate bună

Metodele statistice utilizate au fost: procente, 
minim, maxim, media aritmetică, deviația standard, 
chitest, coefi cient de corelație Pearson (r) (vezi tabel 

3). Petru prelucrarea statistică a datelor am utilizat 
programele statistice Microsoft Offi ce Professinal 
Plus 2010 – Microsoft Excel.

r CORELAȚIE (Cohen, 1988)
−0.29 la −0.10
0.10 – 0.29 corelaţie slabă

−0.49 la −0.30
0.30 – 0.49 corelaţie medie (normală)

−1.00 la −0.50
0.50 – 1.00 corelaţie mare (puternică)

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Testarea ințială s-a făcut pe un lot de 90 de elevi, 
format din fete 60% (n=54) și băieți 40% (n=36), pro-
venind din mediul urban 39 % (n=35) și rural 61% 
(n=55), cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, media de 
vârstă fi ind 16,02 ani. Retestarea după 4 săptămâni de 
muzicoterapie receptivă s-a făcut pe un lot de 85 de 
elevi (3 elevi absenți, 2 elevi abandon școlar), format 
din fete 52% (n=44), băieți 48% (n=41), provenind 
din mediul urban 41% (n=35) și rural 59% (n=50), cu 
vârsta medie 16,03 ani. 

Scala DERS
Scor Răspuns

1 Aproape niciodată (0–10%),
2 Rar (11– 35%)
3 Uneori (36–65 
4 Frecvent (66–90%)
5 Aproape întotdeauna (91–100%).

Scorul Apgar al familiei
0 Aproape niciodată
1 Uneori
2 Aproape întotdeauna

Scorul Apgar familial a fost înte 0 – 10 la tes-
tarea inițială, cu o medie de 6,07, 30% (n=27) dintre 
elevi provenind din familii cu funcționalitate bună, 
iar 70% (n=63) din familii cu disfuncție medie (n=41) 
sau severă (n=22). Scorul Apgar familial la retestarea 
postmuzicoterapie receptivă a avut scoruri între 0-8 
(nici un scor de 10 și doar un singur 9 ), cu o medie de 
4,88, înregistrându-se o scădere importantă a număru-

Tabel nr. 3: Coefi cient de corelație Pearson (r)                                      Tabel nr.4 : Scala Likert



10

Revista de medicină școlară și universitară

lui familiilor cu o funcționalitate bună la 19% (n=16) 
și a celor cu disfuncționalitate medie 32% (n=27), în 
favoarea celor cu disfuncție familială severă, care au 
crescut la 49% (n=42)(p = 0,002). (vezi Figura nr.3 și 
4, Tabel nr.5 și 6). Valoarea medie a scorului Apgar 
familial la testarea inițială, 6,08 este apropiată de va-
loarea medie de 6,5, obținută într-un studiu efectuat 

de noi în 2014, la un alt liceu tehnologic din Târgu 
Mureș, când au fost evaluați elevi din clasele a XI-a și 
a XII-a, dar cu o altă distribuție a funcționalității fa-
miliei, disfuncțiile medii fi ind asemănătoare, dar cele 
cu disfuncție severă și funcționalitate bună practic în 
raport inversat față de studiul prezent.[10,11] 

Figura nr. 3: Scorul Apgar familial în lotul de studiu testare inițială și fi nală (p = 0,002)

Tabel nr.5: Scor Apgar familial – Rezultate testare inițială și fi nală

Scor 
APGAR FAMILIAL

– testare inițială –
(p=0,03)

ADAPTARE PARTENERIAT CREȘTERE AFECȚIUNE REZOLVARE

n % n % n % n % n %

0 = aproape niciodată 21 23% 12 13% 12 13% 20 22% 18 20%
1 = uneori 38 42% 44 49% 43 48% 37 41% 24 27%
2 = aproape întotdeauna 31 35% 34 38% 35 39% 33 37% 48 53%

– testare fi nală –
(p=0,3)

ADAPTARE PARTENERIAT CREȘTERE AFECȚIUNE REZOLVARE
n % n % n % n % n %

0 = aproape niciodată 18 21% 10 11% 14 16% 19 22% 8 9%
1 = uneori 37 44% 35 41% 34 40% 32 38% 38 45%
2 = aproape întotdeauna 30 35% 40 47% 37 44% 34 40% 39 46%
p 0,0000001 0,00000004 0,0004 0,0000001 0,000000001

Deși la o privire globală media scorului Apgar 
familial a scăzut de la 6,08 (disfuncție familială medie) 
la 4,88 (disfuncție familială severă), analizând sub-
scalele scorului observăm îmbunătățiri importante la 
subscala de PARTENERIAT (rezolvarea problemelor 
prin comunicarea cu familia, p = 0,00000004) unde 
frecvența scorului 2 a crescut de la 38% la 47%, la cea 

de CREȘTERE (libertatea de a crește și a schimba, p 
= 0,0004 ) de la 39% la 44%, precum și la subscala de 
REZOLVARE (implicarea și interacțiunea celorlalți 
membri ai familiei, p = 0,000000001), unde s-a îre-
gistrat o scădere importantă a frecvenței scorului 0 de 
la 20% la 9% și o creștere a frecvenței scorului 1 de la 
27% la 45%. Subscalele de ADAPTARE (capacitatea 
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de a utiliza și distribui resursele, p = 0,0000001) și cea 
de AFECȚIUNE (intimitatea emoțională și interacțiu-
nea în familie, p = 0,0000001) nu au suferit modifi cări 
importante.(vezi Figura nr.3 și Tabelul nr. 5).

Scala DERS, creată de Gratz& Roemer în 2004 
(v. Anexa I), a fost folosită ințial în context clinic și a 
fost corelată cu existența diferitelor forme de agresi-
vitate, autovătămare, agresarea partenerului intim, cu 
schimbările în reglarea emoțională a consumatorilor 
de cocaină în perioada de abstinență, a dependenți-
lor de alcool, cu sindromul de stress posttraumatic, 
cu tulburările de anxietate generalizată și îngrijorare 
cronică, dar prin valorile preclinice pe care le măsoară 
poate fi  folosită și la persoane neclinice, pentru identi-
fi carea problemelor emoționale și intervenție precoce 
țintită, pentru monitorizarea adolescenților cu mani-
festări de agresivitate ridicată, care se manifestă des-
chis sau indirect. [12,13,14,15] Weinberg & Klonsky 
în studiile de validare a scalei DERS pentru adoles-
cenți au obținut corelații foarte bune între aceasta și 
problemele psihologice determinate de difi cultățile 
de reglare emoțională specifi ce depresiei, anxietății, 
ideației suicidale, tulburărilor de comportament ali-
mentar, consumului de alcool și droguri. [15]

Rezultatele obținute de noi la testarea inițială 
au arătat scoruri DERS crescute, o medie de 101,52 
(SD = 19,12), peste media valorilor scalei originale 
(Gratz& Roemer 79,3, SD = 19,7), a celei pentru 
adolescenți (Weinberg & Klonsky 78,9, SD 23,2) și 
a celei adaptate și validate pentru adolescenți în Ro-
mânia (Ciuluvică 81, SD = 21,26), arătând difi cultăți 
importante în reglarea emoțională a elevilor din gru-
pul studiat, îndreptăndu-se spre zona de scoruri cu 
semnifi cație subclinică. Subscalele DERS de evaluare 
a clarității emoționale, a conștientizării emoțiilor, im-
puls, neacceptare și strategii, au arătat de asemenea 
valori peste medie. Media scorurilor de evaluare a di-
fi cultăților de atingere a obiectivelor a fost apropiată 
de valorile scalei originale și a celei validate pentru 
România. (vezi tabelele nr. 6 și nr.7) [12,13,15]

Subscala CLARITATE refl ectă capacitatea de 
a-și recunoaște, înțelege și conștientiza emoțiile pe 
care le trăiesc și sunt siguri de aceasta (ei știu și sunt 
siguri). Gradul de blocare a clarității emoționale la 
lotul nostru are un scor de 14,93 (SD 3,17), peste va-

lorile celorlate trei studii la care ne raportăm (Gratz& 
Roemer 10,7, SD = 3,7; Ciuluvică 10,28 SD = 3,6; 
Weinberg & Klonsky 11,1 SD = 4,3), iar după cele 4 
săptămâni de muzicoterapie receptivă scorul a rămas 
aproape neschimbat 14,86 (SD = 3,12). [12,13,15]

Subscala CONȘTIENTIZARE refl ectă capa-
citatea de a fi  prezent, de a-ți recunoaște și înțelege 
propriile emoții; scorul mediu la testarea inițială a fost 
mult peste medie 20,2 (SD = 4,65), ), cu o ușoară scă-
dere a valorilor la testarea fi nală la 18,82 (SD = 4,22) 
(Gratz& Roemer 15,3, SD = 4,6; Ciuluvică 14,38 SD 
= 3,6; Weinberg & Klonsky 15,5 SD = 4,9). [12,13,15]

Subscala OBIECTIVE este specifi că pentru di-
fi cultăție de concentrare și realizare a sarcinilor atunci 
când subiectul trăiește emoții negative. Pe această 
subscală valorile obținute de noi atât la testarea ini-
țială cât și la cea fi nală 14,68 (SD = 4,07), respectiv 
14,86 (SD = 4,45) au fost asemănătoare cu celelate 
studii (Gratz& Roemer 14,4, SD = 5,0; Ciuluvică 
14,25 SD = 3,6; Weinberg & Klonsky 15,8 SD = 5,3). 
[12,13,15]

Subscala IMPULS măsoară difi cultățile în con-
trolul comportamentului atunci când sunt trăite emoții 
negative, iar valorile obținute de noi au fost crescute 
la ambele testări 15,93 (SD = 5), respectiv 16,98 (SD 
= 4,45) (Gratz& Roemer 11,2, SD = 4,5; Ciuluvică 
13,6 SD = 5,7; Weinberg & Klonsky 11,9 SD = 5,69). 
[12,13,15]

Subscala NEACCEPTARE măsoară reacțiile 
emoționale negative secundare emoțiilor negative ale 
altei persoane, blocajele în acceptarea stresului altei 
persoane, lipsa de toleranță, iar scorurile studiului 
nostru sunt de asemenea peste medie la ambele tes-
tări, fără să fi e infl uențate semifi cativ de muzicotera-
pia receptivă, 15,28 (SD = 4,29), respectiv 15,72 (SD 
= 4,57) (Gratz& Roemer 11,6, SD = 4,5; Ciuluvică 
11,5 SD = 5,49; Weinberg & Klonsky 11,3 SD = 5,3). 
[12,13,15]

Subscala STRATEGII relevă blocajele în a mai 
regla propriile emoții negative odată ce au fost de-
clanșate, iar scorurile au fost crescute la cele două tes-
tări, inițial 20,62 (SD = 5,63), fi nal 23,02 (SD = 6,62) 
(Gratz& Roemer 16,2. SD = 6,2; Ciuluvică 17,45 SD 
= 6,5; Weinberg & Klonsky 15,6 (SD = 7). [12,13,15] 
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Tabel nr. 6: Tabele sta  s  ce descrip  ve – Scor Apgar familial și Scala DERS

SCALE SCORURI
TEST INIȚIAL TEST FINAL

MEDIU ST.DEV MEDIU ST.DEV
APGAR FAMILIAL 0 – 10 6,07 2,61 4,88 3,13
CLARITATE 5 – 25 14,93 3,17 14,86 3,12
CONȘTIENTIZARE 5 – 30 20,07 4,65 18,82 4,22
OBIECTIVE 5 – 25 14,68 4,07 14,47 2,44
IMPULS 5 – 30 15,93 5,00 16,98 4,45
NEACCEPTARE 5 – 30 15,28 4,29 15,72 4,57
STRATEGII 5 – 40 20,62 5,63 23,02 6,62
DERS – TOTAL 30 – 180 101,51 19,12 104,12 22,4

După cele 4 săptămâni de meloterapie recep-
tivă testările ne-au relevat scoruri DERS care s-au 
menținut ridicate, atât pentru DERS total, cât și pentru 
subscalele de claritate, impuls, neaccepare și strategii, 
cu o scădere a scorului pentru conștientizare, dar cu 
menținerea lui peste valorile de reper.

Meloterapia receptivă i-a ajutat pe adolescenți 
să-și conștientizeze mai bine propriile stări emoțio-
nale, dar în același timp scorul Apgar familial general 
a scăzut, însă cu o îmbunătățire importantă a comuni-
cării cu familia, evidențiată pe subscalele Parteneriat, 
Creștere, Rezolvare. Aceste aspecte ar putea fi  expli-
cate prin natura disfuncțională a familiilor de proveni-
ență, lipsa exprimării afectivității familiei resimțită de 
adolescenți și lipsa strategiilor adaptative ale acestora 
la mediul social. 

Studiile efectuate la adolescenți au arătat că 
scoruri DERS înalte pentru impuls, claritate, strategii 
și obiective se corelează cu o creștere a agresivității 
manifestată prin furie și ostilitate, iar scoruri DERS 
înalte pentru impuls, strategii și obiective se corelează 
cu o creștere a agresivității manifestată prin agresi-
vitate verbală, furie, ostilitate (Ciuluvică, 2011). [12]

Agresivitatea este o însușire a acelor tipuri de 
comportament care sunt orientate în sens distructiv, 
comportamente ce provoacă daune materiale, morale, 
psihologice. Prin urmare, comportamentul agresiv 
poate viza obiecte (casa, mașina etc.), fi ința umană 
(individul, grupul, etnia etc.) sau ambele. [16,17,18] 
Clasifi carea agresivității se face după diferite criterii, 
astfel [16,17]:

1. În funcție de agresor: 
a) agresivitatea tânărului și agresivitatea adultului;

b) agresivitatea masculină și agresivitatea fe-
minină;

c) agresivitatea individuală și agresivitatea co-
lectivă;

d) agresivitatea spontană și agresivitatea pre-
meditată

2. În funcție de mijloacele folosite pentru fi na-
lizarea actului agresiv:

a) agresivitatea fi zică și agresivitatea verbală;
b) agresivitatea directă (cu efecte directe asupra 

victimei) și agresivitatea indirectă (când între agresor 
și victimă există intermediari).

3. În funcție de obiectivele urmărite prin „prac-
ticarea agresivității”:

a) agresivitatea care urmărește obținerea de be-
nefi cii (psihologice sau materiale);

b) agresivitatea ce urmărește predominant răni-
rea și/sau chiar distrugerea victimei.

4. În funcție de forma de manifestare a agresi-
vității:

a) agresivitate violentă și agresivitate nonviolentă;
b) agresivitate latentă și agresivitate manifestă.
Inteligenţa emoţională reprezintă un set de 

factori înnăscuţi și include 4 tipuri de abilități: per-
ceperea, utilizarea, înțelegerea și gestionarea emo-
țiilor. Componentele inteligenței emoționale sunt 
autocunoașterea, autocontrolul, conștiința socială și 
managementul relațiilor interpersonale. Competenţele 
emoţionale reprezintă capacitatea de a adopta acele 
comportamente care duc la performanţă. Emmerling 
& Boyatzis le defi neau în 2012 ca un set de com-
portamente organizate în jurul unui construct numit 
«intenţie»; comportamentele sunt manifestări alterna-
tive ale intenţiei, potrivite situaţiei sau momentului. 
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Inteligența socială are elemente ale inteligenței emo-
ționale (conștiința de sine, automanagement) organi-
zate în 2 mari categorii: conștiința socială (empatie 
primară, precizia empatică, ascultarea, cogniția soci-
ală) și dezinvoltura socială/managementul relațiilor 
(sincronie, imagine de sine, infl uență, preocupare). 
Competenţele sociale reprezintă modalitatea de a ad-
ministra şi de a construi relaţii sociale într-un anumit 
context. (Murakami, Murray, Sims &Chedzey, 2009). 
Competenţele socio-emoţionale sunt produsul dezvol-
tării emoţionale şi al învăţării sociale care pot avea 
loc într-un cadru educaţional (Wang, Wilhite, Wyatt, 
Young,), reprezintă abilitatea personală de a utiliza 
informaţiile emoţionale, comportamentele şi trăsă-
turile pentru a facilita rezultatele dezirabile social 
(Seal, Naumann, Scott &Royce-Davis, 2011), presu-
punând abilităţi precum auto-motivarea şi persistarea 
în faţa frustrărilor, controlarea impulsurilor şi amâna-
rea gratifi cărilor, reglarea stărilor proprii, empatia şi 
speranţa (Stewart & Chisholm, 2012). Competenţele 
emoţionale prezic performanţa la nivel personal sau 
profesional, dar competenţele socio-emoţionale con-
duc la obținerea acestor performanțe. Competenţele 
socio-emoţionale pot fi  dezvoltate (Spencer, 2001; 
Boyatzis & al., 2002) [19, 20, 21, 22]

Familia reprezintă un factor important în dez-
voltarea abilităților de gestionare a emoțiilor la ado-
lescenți, iar infl uențele acesteia încep încă din pri-
mele zile de viață. Reglarea emoțională se dezvoltă 
în funcție de calitatea relațiilor timpurii copil-părinte. 
Relația copilului cu familia sa va sta la baza prototi-
pului relațiilor pe care acesta le va avea cu alte per-
soane de-a lungul vieții. Neglijarea maternă, lipsa de 
afecțiune maternă, dar și o mamă hiperprotectivă vor 
determina o infl uență negativă asupra copilului care 
va experimenta trăiri de confuzie, o conștiință re-
dusă a propriilor nevoi, emoții, valori. Tatăl joacă de 
asemenea un rol important în transmiterea regulilor 
sociale, al deschiderii spre lume. Absența tatălui în 
exercitarea acestui rol important va duce la difi cul-
tăți de înțelegere a regulilor societății și de adaptare 
la acestea. Adolescența reprezintă o vârstă de trecere 
la o nouă etapă de viață, de dezvoltare fi zică, fi ziolo-
gică, psihoemoțională și intelectuală, relațiile cu pă-
rinții lor devin mai difi cile și discuțiile mai complexe, 
ceea ce face ca adolescenții să fi e mai vulnerabili. 
Inhibarea, suprimarea și controlul emoțiilor negative 

devin factori de risc pentru deteriorarea stării de să-
nătate fi zice și psihice. Lipsa afectivității din partea 
familiei, raportate de 22% dintre adolescenții din lo-
tul nostru de studiu (subscala Afecțiune – scor 0) și 
un procent asemănător 21% la subscorul Adaptare, se 
constituie ca un factor de risc pentru acumularea frus-
trărilor și dezvoltarea comportamentelor agresive, dar 
și un factor de stress suplimentar care va sta în calea 
dezvoltării sale personale, un factor favorizant pentru 
adoptarea comportamentelor de risc și al prejudicie-
rii sănătății psihologice și mentale. În studiul nostru 
8,9% (n=8) elevi erau în evidență cu diferite afecțiuni 
neuropsihice (tulburări de comportament, anxietate, 
ș.a), 12,2% (n=11) cu difi cultăți de adaptare școlară 
(repetenție, transferuri repetate între unități de învă-
țământ din motive de neadaptare, absenteism școlar 
crescut), iar 2,2% (n=2) au abandonat școala. Un stu-
diu efectuat de noi în 2013, într-un alt liceu tehnologic 
ne-a arătat că 20% (n=17) dintre adolescenți resimt 
lipsa afectivității familiei (Subscala Afecțiune – scor 
0), iar același studiu relevă că preocupările cele mai 
importante ale adolescenților sunt în sfera familială 
și a școlii, dar acestea sunt percepute ca factori de 
stress. Terapia familiei este un factor decisiv în re-
glarea emoțiilor adolesceților și prevenirea comporta-
mentelor agresive/autoagresive și comportamentelor 
de risc ale acestora, precum și în prevenirea bolilor 
psihice. În 2002, UNESCO a emis o declarație cu 10 
principii pentru implementarea educației socio-emo-
ționale în școli. În 2005, Roger Weissberg publică o 
metaanaliză a 668 de studii de evaluare a programelor 
de educație psihoemoțională, din unitățile de învăță-
mânt de la grădiniță la liceu, relevând o îmbunătățire 
semnifi cativă a prezenței la cursuri, îmbunătățirea 
performanțelor școlare (50%), 63% dintre elevi au 
avut un comportament mult îmbunătățit, incidentele 
determinate de comportamente inadecvate au scăzut 
cu 27-44%. (10, 17, 19, 23, 24). 

CONCLUZII

1. Adolescenții din familii disfuncționale au un 
risc mai crescut de a dezvolta blocaje în exprimarea 
emoțiilor, fi ind un factor favorizant pentru compor-
tamentele agresive și dezvoltarea unor boli psihice în 
perioada de adult.
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2. Necesitatea programelor coerente de dezvol-
tare a competențelor socio-emoționale în școală.

3. Necesitatea intervenției psihologice de tip 
sistemic acolo unde sunt evidențiate disfuncții emo-
ționale la elevi, ceea ce presupune și o efi cientizare a 
serviciilor psihologice din școli și a comunicării elev-
școală – familie.

4. Muzicoterapia receptivă este o metodă te-
rapeutică efi cientă, ușor de utilizat în școală și bine 
acceptată de adolescenți și cadrele didactice, dar nu 
este sufi cientă, atât timp cât problemele din mediul 
familial nu sunt rezolvate.

ANEXA 1: Chestionar DERS 
(Gratz&Roemer 2003)

a) Blocarea clarității emoționale (CLARI-
TATE) 

1R. Îmi este clar ceea ce simt .
4. Nu am nici o idee despre cum mă simt. 
5. Mi-e greu să înțeleg ceea ce simt. 
7. Stiu exact cum mă simt
9. Sunt confuz în legătură cu ceea ce simt. 

b) Blocarea conștientizării emoționale 
(CONȘTIENTIZARE) 

2R. Sunt atent la ceea ce simt. 
6R. Sunt atent la sentimentele mele. 
8R. Îmi pasă de felul în care mă simt. 
10R. Când sunt supărat, îmi recunosc emoțiile. 
17R. Când sunt supărat, cred că sentimentele 

mele sunt bine întemeiate şi importante. 
34R. Atunci când sunt supărat, îmi fac timp să 

înțeleg ce simt de fapt. 

c) Difi cultăți în atingerea unui obiectiv 
(OBIECTIVE) 

13. Când sunt supărat, îmi este greu să mă ocup 
de ceea ce am de făcut.

18. Când sunt supărat, mi-e greu să mă concen-
trez asupra altor lucruri. 

20R.Când sunt supărat, pot totuşi să-mi desfă-
șor activităţile. 

26. Când sunt supărat, îmi este greu să mă con-
centrez. 

33. Când sunt supărat, mi-e greu să mă gândesc 
la orice altceva.

d). Difi cultăți de control al impulsurilor 
(IMPULS) 

3. Traiesc emoțiile ca fi ind copleșitoare și în 
afara controlului meu. 

14. Când sunt supărat, îmi pierd controlul.
19. Când sunt supărat, simt că îmi pierd con-

trolul.
24. Când sunt supărat, simt că pot să-mi contro-

lez comportamentul
27. Când sunt supărat, îmi este greu să-mi con-

trolez comportamentul.
32. Când sunt supărat, îmi pierd controlul asu-

pra comportamentului meu.

e.) Neacceptarea reacțiilor emoționale (NE-
ACCEPTARE)

11. Când sunt supărat, devin furios pe mine în-
sumi pentru că mă simt astfel. 

12 Când sunt supărat, devin jenat pentru că mă 
simt astfel. 

13. Când sunt supărat, îmi este ruşine de mine 
pentru că mă simt astfel

23. Când sunt supărat, mă simt ca și când aș fi  
un om slab. 

25. Când sunt supărat, mă simt vinovat pentru 
că mă simt astfel. 

29. Când sunt supărat, mă enervez pe mine în-
sumi pentru că simt astfel. 

f.) Acces limitat la strategiile de reglare emo-
țională (STRATEGII) 

15. Când sunt supărat, cred că voi rămâne aşa 
pentru mult timp.

16. Când sunt supărat, cred că voi ajunge să mă 
simt foarte deprimat. 

22R. Când sunt supărat, ştiu că pot găsi o cale 
pentru ca, până la urmă, să mă simt mai bine. 

28. Când sunt supărat, cred că nu pot face nimic 
ca să mă simt mai bine. 

30. Când sunt supărat, încep să am o impresie 
foarte proastă despre mine. 

31. Când sunt supărat, cred că doar mă complac 
în această stare. 

35. Când sunt supărat, îmi ia timp până să mă 
simt mai bine

36. Când sunt supărat, simt că emoțiile mă co-
pleșesc. 
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Scorurile ridicate semnifi că difi cultăți în regla-
rea emoțiilor. Itemii marcați cu „R” sunt cei cu scoruri 
inversate (revers score). 
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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

COMPORTAMENTUL ALIMENTAR ŞI ACTIVITATEA 
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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-
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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.)
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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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Rezumat

Articolul descrie un design experimental cu un 
singur subiect care permite testarea comparativă a efi -
cienței a două sau mai multe tratamente asupra unui 

singur pacient. Sunt prezentate principiile de bază ale 
acestui design, procedurile concrete de implementare, 
variațiuni ale structurii experimentale de bază precum 
și principalele avantaje și limitele metodologice.
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Comparative testing of treatments efficacy through the 
single-case alternating treatments experimental design

Abstract

The article describes a single-case experimen-
tal design which allows the comparative testing of 
two or more treatments upon a single patient. There 

are presented the main principles of this research de-
sign, their actual implementation procedures, variati-
ons of its basic experimental structure along with the 
main advantages and methodological limits. 

Introducere

În mod clasic, atunci când vorbim despre testa-
rea comparativă a două sau mai multe intervenții/tra-
tamente, ne gândim la un experiment de tipul studiu-
lui clinic randomizat, care utilizează eșantioane/gru-
puri pentru compararea condițiilor de control cu cele 
experimentale, respectiv a condițiilor experimentale 
între ele. În contextul în care ceea ce ne interesează 
este doar dacă o intervenție funcționează pe unul și 

același subiect mai bine decât alte intervenții, apelăm 
la designul experimental cu un singur subiect.

Așa cum am discutat și într-o altă lucrare de-
dicată design-urilor reversibile [1], o modalitate prin 
care putem compara efi ciența a două sau mai multe 
intervenții prin cercetare experimentală cu un singur 
subiect este una din variațiunile design-ului reversibil, 
cel de forma ABAC, în care A reprezintă nivelul de 
bază iar B și C sunt două intervenții diferite sau varia-
țiuni ale aceleiași intervenții. Desigur că un asemenea 
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design nu poate fi  implementat decât dacă variabila 
dependentă (ex. comportamentul pacientului, simpto-
mul) este una reversibilă. De asemenea, o astfel de 
abordare nu este lipsită de neajunsuri, succesiunea 
ABAC neimplicând nici o replicare a secvențelor AB 
respectiv AC. Un alt neajuns este acela că pot apă-
rea efecte de ordine ale succesiunii temporale B-C, 
acestea putând fi  totuși controlate prin utilizarea unor 
subiecți multipli pe care ordinea intervențiilor B și C 
să fi e variată aleatoriu. De asemenea, tot pentru con-
trolul efectelor de ordine, succesiunea ABAC poate fi  
dublată într-o altă secvență temporală (ex. săptămâni 
diferite, zile diferite, momente diferite ale zilei etc), 
pe același subiect, cu o succesiune de tip ACAB.

Dincolo de această posibilitate, în această lu-
crare prezentăm un nou tip de design, designul cu 
alternarea intervențiilor, cunoscut și sub numele de 
design inter-serial [2], design cu elemente multiple 
[3], design cu intervenții simultane [4], sau design 
cu planifi care multiplă [5]. Acest tip de design tes-
tează efectele a două sau mai multe intervenții asupra 
unei singure variabile dependente (en. outcome). In-
tervențiile sunt alternate (relativ) rapid pe o periodă 
care nu este dinainte determinată [6,7,8,9]. În acest 
context sunt demne de precizat câteva nuanțări legate 
de această defi niție care poate oferă aparent un anu-
mit grad de ambiguitate. Astfel, faptul că se specifi că 
testarea intervențiilor asupra unei singure variabile 
dependente nu înseamnă măsurarea exclusiv a unei si-
gure variabile, ci doar centrarea pe o singură variabi-
lă-țintă, în funcție de evoluția căreia experimentatorul 
ia decizii privind continuarea sau sistarea măsurării 
nivelului de bază, continuarea sau încheierea secven-
ței de alternare a intervențiilor, momentul continuării 
măsurării sub infl uența unei intervenții selectate etc. 
Desigur, în plan secund, în experiment pot exista și 
alte variabile de interes, însă ele vor fi  doar monitori-
zate separat, fără a deveni criterii de decizie. De ase-
menea, alternarea rapidă a intervențiilor se referă mai 
degrabă la măsurarea imediată a efectului generat de 
acestea asupra variabilei dependente decât la intervale 
scurte de timp interpuse între intervenții. Aceasta nu 
înseamnă însă că nu există și situații experimentale în 
care intervalele de timp sunt într-adevăr scurte, cum 
ar fi  zile diferite, momente diferite ale zilei sau chiar 
minute între aplicările alternante ale intervențiior, așa 
cum vom discuta și în cele ce urmează.

În ce constă procedura?

Sintetic, modul de desfășurare a unui experi-
ment cu alternarea intervențiilor se prezintă astfel: 
în cele mai multe cazuri (deși nu este obligatoriu), în 
prima fază se măsoară un nivel de bază ca și în cazul 
celorlalte tipuri de experiment cu un singur subiect. 
Ulterior nivelului de bază inițial se introduc alternativ 
intervențiile, în ordine aleatoare, prestabilită. În mo-
mentul în care devine evidentă superioritatea uneia 
dintre intervenții asupra celorlalte, sau faptul că oricât 
de mult ar continua secvența de alternare a intervenți-
ilor efectul acestora este similar, se sistează secvența 
de alternare [10]. Experimentul se poate încheia în 
această fază, însă de foarte multe ori (din nou, fără 
a fi  obligatoriu pentru validitatea internă a cercetă-
rii), atunci când se poate dovedi superioritatea unei 
intervenții asupra celorlalte se continuă experimentul 
printr-o a treia secvență, cea în care sunt sistate in-
tervențiile mai puțin efi ciente și se continuă doar cu 
intervenția dovedită a fi  superioară. 

Principii de bază ale designului 
cu alternarea intervențiilor

Așa cum am afi rmat mai sus, nu întotdeauna 
este necesară o măsurare a nivelului de bază înaintea 
începerii secvenței de alternare a intervențiilor. Speci-
fi cul situației de cercetare poate impune sau nu o ase-
menea secvență inițială [11]. Desigur că, din punct de 
vedere științifi c prezența unei asemenea măsurări este 
în principiu de dorit, ea oferind un plus de validitate 
internă cercetării experimentale [8,10]. 

Pe de altă parte însă, în situațiile în care una din-
tre intervenții este deja validată științifi c sau reprezintă 
tratamentul standard (en. treatment as usual) adminis-
trat pentru o anumită problemă/tulburare, acesta din 
urmă funcționează ca o condiție de control, obiecti-
vul în acest context fi ind doar dovedirea superiorită-
ții noilor intervenții. Un alt motiv serios de eludare a 
măsurării unui nivel de bază este generat de situația 
în care problema subiectului experimentului pretinde 
o intervenție de urgență, care nu suferă amânare (ex. 
comportamente autodistructive, intolerabile în familie 
sau grupul celor apropiați etc.). În alte situații, pur și 
simplu nivelul de bază este imposibil de măsurat. Un 
astfel de exemplu este cel în care vrem să vedem dacă 
robotul social ca partener de intercațiune al copilului 
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cu autism reușește să-i genereze copilului performanțe 
sociale mai bune decât o poate face partenerul uman. 
Într-o asemenea situație, dacă concepem cele două ti-
puri de partener de interacțiune ca intervenții alterna-
tive, nu putem concepe un nivel de bază în care copilul 
să nu interacționeze cu nimeni, o asemenea situație in-
validând tocmai conceptul de interacțiune socială.

De asemenea, de data aceasta dintr-o perspec-
tivă mai degrabă pragmatică, adăugarea unei secvențe 
inițiale de măsurare a nivelului de bază acolo unde 
acesta nu este neapărat necesar prelungește durata 
experimentului și crește numărul de măsurători, situ-
ație care expune experimentul nu doar la riscul unor 
efecte de frustrare din partea subiecților (generate de 
amânarea intervenției), ci și la cel al familiarizării cu 
instrumentele de măsură (ex. cazul măsurătorilor au-
to-raportate), al declinului calităților psihometrice ale 
acestora etc.

Ceea ce mai merită precizat în acest context este 
faptul că, indiferent dacă s-a măsurat sau nu un nivel 
de bază inițial, acesta poate fi  măsurat și în secvența 
de alternare a intervențiilor [12]. Desigur că o parte 
din neajunsurile prezentate în paragraful anterior ră-
mân, însă nu toate. Astfel, efectele numărului mare 
de măsurători rămâne valabil, însă nu și frustrarea 
generată de amânarea intervenției, întrucât măsurarea 
nivelului de bază alternează în acest caz cu interven-
țiile administrate. Practic, nivelul de bază alternat cu 
intervențiile este tratat în felul acesta ca o intervenție 
în sine: intervenție zero sau fără intervenție.

O ultimă precizare legată de măsurarea nivelu-
lui de bază inițial este aceea că, în cazul în care nivelul 
de bază este măsurat și în alternanță cu intervențiile, 
problema stabilității acestuia în faza inițială sau a 
identifi cării unui patern de variație nu se pune la fel 
de stringent ca și în cazul designurilor reversibile sau 
al designului cu niveluri de bază multiple [7]. Cu alte 
cuvinte, chiar dacă nu s-a identifi cat inițial un nivel 
de bază stabil, se poate trece la secvența de alternare. 
Ce trebuie înțeles aici însă, e faptul că nivelul de bază 
alternat cu intervențiile nu e întotdeauna același cu cel 
măsurat inițial, cel alternat putând suferi infl uențe ge-
nerate de succesiunea intervențiilor [13,14,15].

În ceea ce privește secvența de alternare a inter-
vențiilor, ordinea în care sunt administrate interven-
țiile respectiv măsurarea nivelului de bază (dacă s-a 
decis includerea lui în alternanță) se stabilește întot-

deauna a priori și prin randomizare [7]. Argumentul 
pentru aceasta este evitarea unor efecte de ordine sau 
favorizarea uneia sau alteia dintre intervenții prin de-
cizii arbitrare ale experimentatorului. În acest context 
se pune următoarea problemă: ce dimensiuni ar tre-
bui să aibă seria succesiunii aleatoare predeterminate 
a intervențiilor pentru secvența de alternare? Practic, 
experimentatorul nu știe dinainte numărul exact de 
aplicări ale intervențiilor necesar pentru a putea pune 
în evidență superioritatea uneia dintre ele, în așa fel 
încât să poată stabili dinainte numărul de alternări din 
studiu. În aceste condiții, pornind de la argumente 
teoretice și eventuale studii empirice preexistente, 
cercetătorul trebuie să determine un număr sufi cient 
de mare de alternări aleatoare, astfel încât acesta din 
urmă să nu se termine înaintea decelării clare a unui 
efect sau a absenței unei diferențe de efect.

De asemenea, o serie de autori afi rmă necesi-
tatea ca numărul de implementări ale intervențiilor 
comparate trebuie să fi e egal [7,16]. Desigur, putem 
fi  în principiu de acord cu această sugestie, însă prag-
matica cercetării experimentale cu alternarea inter-
vențiilor ne poate oferi câteva nuanțări necesare. Ast-
fel, pentru ușurința discuției să presupunem că este 
vorba despre două intervenții alternate. Așa cum ară-
tam mai sus, succesiunea intervențiilor este predeter-
minată aleator la o dimensiune ce depășește numărul 
de măsurători teoretic necesar pentru a dovedi supe-
rioritatea uneia dintre intervenții. Succesiunea fi ind 
aleatoare, practic la momentul la care devine evident 
că una dintre intervenții este superioară celeilalte, este 
posibil ca numărul de aplicări să fi e inegal distribuit 
între intervenții. Așadar, în principiu numărul de apli-
cări trebuie să fi e egal, însă practic această situație e 
doar un caz particular din setul celor posibile.

De asemenea, așa cum anticipam mai devreme, 
în funcție de specifi cul domeniilor de cercetare și a fi -
ecărei intervenții în parte, intervalele dintre măsurăto-
rile corespunzătoare fi ecărei intervenții (valoarea pro-
priu-zisă măsurată și evidențiată grafi c) pot varia de la 
minute la zile [17]. Astfel, măsurarea poate fi  făcută 
la intervale temporale mai lungi (ex. săptămâni, luni) 
sau mai scurte (ex. zile, momente ale zilei, minute). 
În unele cazuri, tot experimentul poate dura câteva 
minute sau zeci de minute. Astfel, de exemplu, într-o 
cercetare în care variabila dependentă este recunoaș-
terea corectă a emoțiilor unui partener de interacțiune 
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la copiii cu tulburare din spectrul autist, intervențiile 
pot fi  diverse contexte mai mult sau mai puțin facili-
tatoare pentru recunoaștere (ex. prezența sau absența 
unui personaj care să ghideze activitatea de recunoaș-
tere a emoțiilor, să ofere sugestii, să imite amplifi când 
expresia emoției-țintă). Într-o asemenea situație, o 
măsurare se poate înregistra la intervale de câteva se-
cunde, în care copilul este expus la exprimarea unei 
emoții, solicitându-i-se o identifi care (ex. emoție po-
zitivă vs. negativă). Practic, durata totală într-un ase-
menea experiment, incluzând măsurarea nivelului de 
bază inițial, se poate încadra în câteva zeci de minute.

Într-o altă situație de cercetare, în care de 
exemplu se investighează problematica refuzului 
alimentar la copiii în vârstă de 2-3 ani, intervențiile 
pot consta în diverse strategii (ex. narative, proceduri 
mecanice etc.) prin care copiii să fi e stimulați să ac-
cepte o proporție mai mare din fi ecare masă oferită 
de către părinți. Într-un asemenea context, unitatea de 
înregistrare poate fi  fi ecare masă a copilului, în felul 
acesta intervențiile putând alterna în momente diferite 
ale zilei. În alte studii în care problematica comporta-
mentului alimentar este investigată la adolescenți sau 
adulți, unitatea de înregistrare și implicit măsurarea 
poate fi  zilnică sau săptămânală pentru variabile de-
pendente precum numărul de calorii consumate sau 
lunară pentru variabile precum greutatea corporală în 
studiile pe problematica obezității sau anorexiei.

Tipuri de design cu alternarea intervențiilor

Pornind de la principiile de bază ale designului 
cu alternarea intervențiilor, mai precis de la prezența/
absența unui nivel de bază, de la prezența/absența 
unui nivel de bază alternat cu intervențiile respectiv 
de la prezența/absența unei secvențe de tip follow-up 
în care se continuă cu administrarea cele mai bune 
intervenții, putem distinge trei categorii mari de ex-
perimente, fi ecare încorporând diverse subcategorii: 
alternare de intervenții fără nivel de bază inițial, ni-
vel de bază urmat de alternare de intervenții respectiv 
nivel de bază inițial, urmat de alternare de intervenții 
și secvență de follow-up.

Designuri cu alternare de intervenții fără nivel 
de bază inițial

Așa cum arătam anterior, există o serie de situ-
ații concrete de cercetare experimentală cu un singur 
subiect în care măsurarea unui nivel de bază inițial 
nu este necesară sau este chiar indezirabilă. Amâna-
rea intervenției, declinul proprietăților psihometrice 
ale instrumentului de măsurare, statutul de intervenție 
standard a uneia dintre intervențiile testate sunt doar 
câteva rațiuni care legitimează absența măsurării unui 
nivel de bază inițial. În fi gura de mai jos ilustrăm o 
primă subcategorie a designului cu alternare de inter-
venții fără nivel de bază inițial și anume designul fără 
nivel de bază alternat cu intervenții.

Figura 1. Design fără nivel de bază inițial și fără nivel de bază alternat cu intervențiile
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Așa cum se poate observa din grafi cul de mai 
sus, acest tip de design implică o singură secvență de 
măsurători, obținute în urma alternării aleatoare a mai 
multor intervenții, fără nivel de bază inițial și fără ni-
vel de bază alternat cu intervențiile. În acest context, 
nivelul de performanță mai bun obținut sistematic de 
către una dintre intervenții sprijină ideea superiori-
tății intervenției. În exemplul fi ctiv de mai sus, pre-
supunând că performanța este dezirabil să crească în 
condițiile intervenției, se poate observa superioritatea 

intervenției 1. Desigur, discuția asupra criteriilor după 
care analizăm datele în experimentul cu un singur su-
biect este mai complexă. Ne limităm în acest context 
doar la o simplă analiză vizuală, neghidată grafi c, 
urmând ca într-o lucrare viitoare să discutăm mai pe 
larg problema analizei datelor longitudinale.

Cea de-a doua subcategorie pe care o discutăm 
aici este designul fără nivel de bază inițial dar cu nivel 
de bază alternat cu intervențiile. În fi gura de mai jos 
ilustrăm și acest tip de design.

Figura 2. Design fără nivel de bază inițial dar cu nivel de bază alternat cu intervențiile
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Așa cum se poate observa și din fi gura de mai 
sus, și în acest caz lipsește un nivel de bază măsurat 
inițial, însă acesta intră în secvența de randomizare a 
alternării intervențiilor ca și cum ar fi  o intervenție în 
sine. Această situație oferă posibilitatea evidențierii 
efi cienței fi ecărei intervenții în parte prin raportarea 
acestora la măsurările obținute în condiția fără inter-
venție, precum și comparativ, diferența de efi ciență 
dintre intervenții.

Designuri cu alternare de intervenții și nivel de 
bază inițial

Așa cum arată și titlul secțiunii, în această cate-
gorie intră designurile care implică și măsurarea ini-
țială a nivelului de bază. Utilizarea acestuia se poate 
face doar atunci când impedimentele măsurării nive-
lului de bază inițial, expuse în secțiunea anterioară 
nu sunt prezente. Într-o asemenea situație, distingem 
două subcategorii: designul cu nivel de bază inițial 
dar fără nivel de bază alternat respectiv designul cu 
nivel de bază inițial și nivel de bază alternat.

Prima categorie este ilustrată în fi gura de mai 
următoare.
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Acest tip de design benefi ciază de un nivel ri-
dicat de validitate internă tocmai datorită faptului că 
măsoară nivelul de bază înaintea aplicării succesiunii 
de intervenții. Avantajul acestui design, comun cu cel 
în care nivelul de bază e măsurat doar în alternanță 
cu intervențiile, este că permite atât decelarea efec-
telor brute ale intervențiilor prin raportare la nivelul 
de bază cât și diferența de efi ciență dintre intervenții. 
Spre deosebire de designul în care nivelul de bază este 

măsurat doar alternat cu intervențiile, în care măsură-
torile din condiția fără intervenție pot fi  distorsionate 
de eventuale efecte reziduale ale intervențiilor, desig-
nul cu nivel de bază inițial permite o identifi care mai 
acurată a efectelor fi ecărei intervenții.

Cea de-a doua subcategorie o reprezintă de-
signul care măsoară nivelul de bază atât inițial cât și 
în alternanță cu intervențiile. O ilustrare a acestui tip 
este prezentată în fi gura de mai jos.
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Figura 3. Design cu nivel de bază inițial și fără nivel de bază alternat cu intervențiile

Figura 4. Design cu nivel de bază inițial și nivel de bază alternat cu intervențiile
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Designul care măsoară nivelul de bază atât ini-
țial cât și în alternanță cu intervențiile oferă pe lângă 
avantajele descrise deja, posibilitatea de a identifi ca 
eventuale efecte reziduale ale intervențiilor. Acestea 
pot fi  identifi cate prin raportarea nivelului de bază din 
secvența de alternare la nivelul de bază măsurat inițial. 

Design cu nivel de bază inițial, nivel de bază 
alternat cu intervențiile și secvență de follow-up

Practic, acesta este designul cel mai complex 
dintre cele prezentate până acum în acest capitol. 
El nu este altceva decât designul anterior la care se 
adaugă o ultimă secvență în care, intervențiile dove-
dite inferioare în secvența de alternare sunt sistate iar 
performanța subiectului este măsurată în continuare 
în condițiile aplicării intervenției superioare. Tipul 
acesta este ilustrat în fi gura de mai jos.
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Figura 5. Design cu nivel de bază inițial, nivel de bază alternat cu intervențiile

Această formă de design include toate elemen-
tele discutate până acum și implicit avantajele aces-
tora pentru validitatea internă a cercetării. În afară de 
acestea, designul aduce și un avantaj de natură etică, 
și anume acela că pacientul/subiectul benefi ciază în 
urma testării de intervenția care s-a dovedit cea mai 
efi cientă în raport cu particularitățile acestuia.

Problema validității interne 

Designul cu alternarea intervențiilor este un de-
sign cu un nivel ridicat de validitate internă. În primul 
rând, la aceasta contribuie o serie de elemente care 
sunt în general comune cercetării experimentale cu 
un singur subiect: măsurarea continuă și standardizată 
a variabilei dependente atât în absența intervențiilor 
cât și în prezența acestora, controlul variabilelor ex-
terne, controlul manipulării variabilei independente 
etc. Dincolo de acești factori comuni, un element spe-
cifi c de control este aplicarea intervențiilor în ordine 
aleatoare, predeterminată. În felul acesta, efectele de 

ordine sunt controlate, precum și posibile distorsiuni 
generate de decizia arbitrară a experimentatorului cu 
privire la ordinea implementării intervențiilor.

Totuși, ca și în cazul designurilor experimen-
tale prezentate până aici, toată construcția logică a 
inferenței pe baza experimentului cu alternarea inter-
vențiilor se întemeiază pe respectarea unor asumpții. 
În măsura în care aceste asumpții nu sunt respectate, 
toată construcția argumentativă întemeiată pe ele se 
invalidează.

Astfel, prima asumpție a acestui tip de design 
este că intervențiile alternate sunt distincte [10]. În 
măsura în care intervențiile conțin aceeași compo-
nentă activă sau își manifestă efectul asupra variabilei 
dependente prin intermediul aceluiași mecanism al 
schimbării, analiza comparativă a acestora nu își are 
rostul, neputând decela diferențe de efi ciență.

Cea de-a doua asumpție afi rmă ideea ca fi ecare 
dintre intervențiile testate prin acest tip de design 
să-și poată manifesta efectul asupra variabilei depen-
dente de la o sesiune la alta sau de la o aplicare la 
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alta [10,15]. De ce este această asumpție importantă? 
Să presupunem că, dintr-o eroare, într-un design cu 
alternarea a două intervenții A și B, una dintre ele, 
intervenția B, are nevoie de mai multe aplicări suc-
cesive pentru a-și manifesta efectul asupra comporta-
mentului, sau pur și simplu, are o latență mai mare a 
schimbării. Dat fi ind faptul că ordinea în care sunt im-
plementate intervențiile în secvența de alternare este 
predeterminată aleator, este foarte probabil ca efectul 
intervenției B să apară la un moment ulterior imple-
mentării ei, mai precis la un moment la care măsura-
rea se face în condițiile intervenției A. Consecințele 
nerespectării acestei asumpții pot fi  multiple: 1. Inter-
venția B are efect dar pentru că apare cu o latență mai 
mare, pe baza măsurătorilor imediate vom spune că 
nu are efect (efectul falsului negativ). 2. Intervenția A 
nu are efect real, dar la momentul măsurării în această 
condiție se manifestă efectul latent al intervenției B, 
ceea ce duce la concluzia falsă că intervenția A are 
efect (efectul falsului pozitiv). 3. Intervenția A are un 
efect real, însă suprapunerea acestui efect la momen-
tul măsurării cu efectul latent al intervenției B duce 
la o supraestimare a efectului intervenției A (efectul 
intervenției A va fi  în realitate un efect de agregare al 
celor două intervenții).

Avantaje şi limite ale designului 
cu alternarea intervențiilor

În ceea ce privește avantajele designului cu al-
ternarea intervențiilor, cel mai evident dintre acestea 
este probabil posibilitatea testării comparative a două 
sau mai multe intervenții, din acest punct de vedere 
oferind avantaje similare designului reversibil de tip 
ABAC.

Un alt avantaj major este nivelul ridicat de va-
liditate internă de care benefi ciază, mai ales în forma 
lui cea mai complexă, în care există nivel de bază 
inițial, nivel de bază alternat cu intervențiile și sec-
vență de follow-up. De asemenea, acest tip de design 
dispune de o fl exibilitate ridicată prin diversitatea de 
sub-categorii incluse, care oferă multe opțiuni de im-
plementare experimentatorului. Caracterul opțional 
al măsurării unui nivel de bază inițial, lipsa obligati-
vității unui nivel inițial stabil, posibilitatea măsurării 
acestuia în alternanță cu intervențiile, fac ca designul 

cu alternarea intervențiilor să fi e o opțiune atractivă 
din punct de vedere pragmatic pentru cercetători.

Nu în ultimul rând este demn de menționat că 
în forma lui completă cu nivel de bază inițial și sec-
vență de follow-up, acest design respectă aspectele 
etice ale cercetării experimentale cu un singur subiect 
în sensul că la fi nal subiectul benefi ciază de interven-
ția dovedită a fi  cea mai efi cientă pentru el.

Desigur că nici designul cu alternarea inter-
vențiilor nu este lipsit de limite. Ca și în designurile 
discutate în capitolele anterioare, validitatea conclu-
ziilor extrase în urma desfășurării unui experiment cu 
alternarea intervențiilor depinde în foarte mare mă-
sură de respectarea asumpțiilor acestui tip de design. 
Considerăm că problema cea mai serioasă o ridică cea 
de-a doua asumpție a acestui tip de design și anume 
asumpția efectelor imediate ale intervențiilor. Astfel, 
identifi carea unor intervenții care să aibă efecte ime-
diate și care să nu interfereze cu efectele celorlalte 
intervenții testate este o sarcină de multe ori difi cilă, 
necesitând o bună cunoaștere a suportului teoretic și 
a mecanismelor schimbării pe care mizează fi ecare 
intervenție. Așa cum arătam și mai devreme, utiliza-
rea unor intervenții care nu respectă această asumpție 
poate genera distorsiuni în concluziile experimentu-
lui, de tipul falsului pozitiv, falsului negativ sau su-
praestimări ale efectelor intervențiilor.

Rezumând cele prezentate în această lucrare, 
vom spune în primul rând că designul cu alternarea 
intervențiilor este un design experimental ce permite 
compararea efi cienței a două sau mai multe interven-
ții, asemănându-se din acest punct de vedere cu desig-
nurile reversibile de tip ABAC, însă utilizând pârghii 
diferite de asigurare a validității interne.

Procedura designului discutat aici constă în 
măsurarea opțională a unui nivel de bază inițial, al-
ternarea aleatoare a două sau mai multe intervenții, cu 
sau fără nivel de bază inclus printre acestea, respectiv 
secvență opțională de follow-up în care se continuă 
doar implementarea intervenției dovedite a fi  mai efi -
ciente. Este vorba așadar despre un design fl exibil, în 
care măsurarea nivelului de bază și încheierea prin 
secvență de follow-up sunt incluse sau nu în func-
ție de particularitățile fi ecărei situații de cercetare în 
parte respectiv de tipurile de intervenție administrate. 
De asemenea, ca funcție a acelorași particularități, 
durata unui asemenea experiment, generată implicit 
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de intervalele de timp dintre măsurători și de numărul 
acestora, poate varia de la minute la zile, săptămâni 
sau luni.

Mai trebuie reținut în acest context că toată 
construcția logică în argumentarea efi cienței superi-
oare a unei intervenții sau a lipsei unor diferențe de 
efi ciență se întemeiază pe anumite asumpții ale aces-
tui tip de design. Acestea sunt caracterul distinct al 
intervențiilor comparate și calitatea acestora de a/și 
manifesta efectul de la o aplicare la alta. În primul 
caz este vorba despre mecanisme diferite ale schim-
bării, situație care permite identifi carea diferențelor 
de efi ciență. În cel de-al doilea caz este vorba des-
pre modifi cările imediate pe care intervențiile trebuie 
să le imprime variabilei dependente, o latență mare a 
schimbării, așa cum arătam mai sus, putând genera 
atribuiri greșite ale efectelor sau ignorarea acestora. 
Dacă asumpțiile acestea nu sunt respectate, validitatea 
concluziilor unui asemenea studiu experimental este 
dubitabilă.

În încheiere, vom spune că designul cu alterna-
rea intervențiilor reprezintă o opțiune atractivă pen-
tru cercetători, prin avantaje precum fl exibilitatea și 
avantajele etice, impunându-se totuși o atenție sporită 
măsurii în care asumpțiile acestui tip de design sunt 
respectate și implicit validității interne condiționate 
de respectarea acestor asumpții.
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REZUMAT

Fenomenul bullying în şcoală reprezintă o 
problemă internaţională, o ameninţare serioasă pen-
tru dezvoltarea sănătoasă a copilului agresor dar şi 
a victimelor acestui tip de comportament. Manifes-
tarea acestei forme de agresiune în rândul elevilor 
poate avea consecinţe negative atât pe termen scurt 
cât şi pe termen lung (poate persista chiar şi la vârsta 
adultă) putând afecta starea de bine fi zică, psihologică 
şi socială a agresorilor cât şi a celor care devin ţinta 
bullying-ului.

O atenţie sporită trebuie acordată victime-
lor-agresori, deoarece acestea prezintă un risc crescut 
de a avea probleme atât socio-emoţionale cât şi com-
portamentale. 

Şcoala, care are un rol important în dezvoltarea 
copiilor şi tinerilor, alături de familie şi societate, tre-
buie să aibă în vedere o permanentă monitorizare şi 
accesul la strategii de control ale comportamentelor cu 
risc pentru sănătatea fi zică şi mentală, cu scopul men-
ţinerii unui nivel optim al stării de bine al copiilor.

Cuvinte cheie: violenţă şcolară, bullying, 
stare de bine psiho-socială, prevenţie
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Bullying behavior in school – specific form 
of school violence

ABSTRACT

Bullying in schools represents an international 
problem, a serious threat to the healthy development 
of the child aggressor and of the victims of this beha-
vior alike. The manifestation of this form of aggres-
sion amongst school aged children can have short and 
long term negative consequences (that can manifest 
even into adulthood), affecting the physical, psycho-
logical and social wellbeing of both the aggressors 
and victims of bullying. 

An increased attention should be given to vic-
tims-aggressors, because these individuals have an in-

creased risk of developing socio-emotional and beha-
vioral disorders. 

The school, through its important role in chil-
dren and youth development, alongside with the fa-
milies and the society, have to consider a permanent 
monitoring of and access to strategies to control risk 
behaviors for physical and mental health, with the aim 
of maintaining an optimum level of wellbeing for the 
children.

Key-words: school violence, bullying, psyc-
ho-social wellbeing, prevention 
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INTRODUCERE

Violenţa şcolară este un fenomen complex da-
torită multitudinii de forme, cauze şi alte aspecte spe-
cifi ce care au constituit obiectul mai multor studii de 
specialitate din diverse domenii: psihologie, pedago-
gie, sociologie, medicină etc.

În momentul de faţă este acceptată o defi niţie 
largă a violenţei şcolare, care include pe lângă delinc-
venţă şi fapte care scapă semnalărilor judiciare [1]. 
Sub eticheta “violenţă” se pot identifi ca o diversitate 
de forme de conduită. Potrivit lui Roşan [2] „defi ni-
ţia violenţei şcolare include pe lângă comportamentul 
agresiv şi alte tipuri de comportament violent, cum 
ar fi  bătaia, abuzul sexual, portul de arme şi violenţa 
bandelor”. 

Comportamentul de tip „bullying” poate fi  în-
cadrat în sfera conceptului general de violenţă şco-
lară ca fi ind o formă specifi că a acesteia. Totodată 
este considerat de Olweus [3] drept „o subcategorie 
a comportamentului agresiv” care se caracterizează în 
funcţie de trei criterii: (1) este un comportament agre-
siv sau o acţiune de a face rău intenţionat; (2) este un 
comportament care se repetă în timp; (3) relaţiile in-
terpersonale se caracterizează printr-un dezechilibru 
de putere. Mai mult, comportamentul de tip bullying 
poate să se manifeste fără nici o provocare, iar acţiu-
nile negative pot fi  realizate prin contact fi zic, cuvinte, 
gesturi obscene, excludere intenţionată dintr-un grup. 

Creşterea interesului şi a numărului cercetări-
lor din acest domeniu au condus la identifi carea mai 
multor forme care pot include diferite comportamente 
reunite sub umbrela termenului de bullying. 

FORME ALE COMPORTAMENTU-
LUI DE TIP BULLYING

Cele mai comune forme de manifestare ale 
bullying-ului [4, 5] sunt: 

Forme verbale: ameninţarea, insulta, tachina-
rea, provocarea, jignirea, poreclirea şi bârfi rea.

Forme fi zice: lovirea, îmbrâncirea, distrugerea 
sau furtul obiectelor personale.

Forme ascunse: gesturi obscene şi mimarea 
victimei în spatele acesteia, răspândire de zvonuri 
false, glume răutăcioase cu intenţia de a umili vic-
tima, privire fi xă, excluderea victimei dintr-un grup, 
manipularea prieteniilor, criticarea manierei victimei 

de a se îmbrăca sau a altor markeri sociali semnifi ca-
tivi pentru victimă (incluzând religie, rasă, dizabili-
tate, înălțime, aspect, greutate etc.). Comportamentele 
adoptate de agresor sunt menite să prejudicieze repu-
tația victimei. Formele ascunse sunt cel mai frecvent 
utilizate deoarece sunt mai greu identifi cate de adulţi. 
De cele mai multe ori adulţii nu ştiu că există astfel de 
situaţii în şcoală. 

Izolarea socială: se referă la situaţia în care 
agresorul încurajează colegii victimei să o ignore sau 
să o înlăture în timpul pauzelor de recreere sau al unui 
joc organizat. Tratată ca un proscris de către colegii 
ei, victima va avea difi cultăţi de socializare şi mai 
mult poate fi  predispusă la izolare socială mai târziu 
în viaţă. Agresorul poate amenința complicii lui cu o 
soartă similară dacă ar încerca să sprijine victima. 

Cyberbullying: poate avea loc prin mesaje text 
sau prin internet și poate fi  cunoscut numai de vic-
timă și de făptuitor, ceea ce îl face difi cil de controlat. 
Această situaţie poate să apară oriunde și în orice mo-
ment, datorită afl uxului de tehnologie atât la școală 
cât și acasă. Agresorii virtuali sunt adesea victime ale 
agresiunii din lumea reală care îşi descarcă frustrările 
asupra victimelor lor, din spatele unui ecran de calcu-
lator sau de telefon celular.

Centrul Naţional pentru Statisticile Educaţiei, 
Statele Unite ale Americii, clasifi că [6] comportamen-
tul de tip bullying după gradul de deschidere, în două 
categorii: comportamentul de tip bullying direct – 
deschis (implică agresiunea fi zică şi unele forme ver-
bale – amenințarea, insulta, tachinarea, provocarea, 
jignirea, poreclirea) şi indirect – ascuns, relaţional 
(implică formele ascunse şi implicit izolarea socială, 
e-mail-uri ameninţătoare).

Formele de manifestare ale comportamentului 
de tip bullying variază în funcţie de sex.

Olweus [7] a studiat natura bullying-ului la 
persoane de acelasi sex şi a descoperit că fetele au o 
probabilitate mai mare decât băieţii să atace utilizând 
excluderea socială. 

Un alt studiu [8] a arătat că probabilitatea de a 
agresa (bullying), atât fi zic cât şi verbal şi relaţional, 
alţi elevi este de cel puţin 1,5 ori mai mare în cazul bă-
ieţilor decât în cazul fetelor. Acelaşi studiu a precizat 
că în cazul băieţilor şansa de a fi  agresat fi zic este de 
3,5 ori mai mare decât în cazul fetelor. Pe de altă parte 
probabilitatea de a fi  victimizat relaţional sau verbal 
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de către alţi elevi este uşor crescută la băieţi compara-
tiv cu fetele, dar nesemnifi cativ statistic. 

Într-un studiu [9] privind sănătatea psihosoci-
ală a victimelor şi agresorilor de tip bullying direct 
şi indirect s-a arătat că, victimizarea de tip bullying 
direct a avut un efect semnifi cativ statistic pe depresie 
şi idee de suicid la fete dar nu şi la băieţi. Agresa-
rea directă, reprezintă un factor de risc mult mai mare 
pentru comportamentul delincvent decât agresarea in-
directă atât la băieţi cât şi la fete. Concluzia studiului 
a fost că, asocierea dintre bullying şi sănătatea psi-
hosocială diferă notabil între fete şi băieţi precum şi 
între formele directe şi indirecte ale bullyingului. Mai 
mult, autorii au sugerat că intervenţiile care au ca scop 
stoparea comportamentelor de tip bullying trebuie să 
ţină cont de aceste diferenţe pentru a fi  efi ciente. 

Frecvenţa manifestărilor agresive (bullying) şi 
a victimizării descreşte odată cu înaintarea în vârstă 
[8, 10]. Elevii mai mari au o probabilitate mai mică 
să-şi agreseze colegii decât elevii mai mici. În ceea ce 
priveşte victimizarea s-a raportat o tendinţă evidentă, 
constantă de scădere a acesteia la clasele mai mari 
faţă de clasele mici. 

COMPORTAMENTUL DE TIP 
BULLYING ÎN ŞCOALĂ, O 
PROBLEMĂ INTERNAŢIONALĂ

Fenomenul de tip bullying în şcoală reprezintă o 
problemă cu care se confruntă multe state ale lumii [11].

Un studiu internaţional [12] efectuat în 25 de 
ţări (22 din Europa, Israel, SUA şi Canada) a arătat că 
implicarea în comportamente de tip bullying la tineri 
variază de la o ţară la alta, între 9% şi 15%. Concluzia 
studiului a fost că, deşi fenomenul bullying este o pro-
blemă comună la nivelul ţărilor luate în studiu, totuşi 
compararea directă a prevalenţei nu este posibilă de-
oarece metodologia variază între ţările studiate.

O difi cultate întâmpinată de studiile internaţio-
nale care au ca scop compararea la nivelul mai mul-
tor ţări a unor aspecte ale fenomenului bullying, este 
aceea a comparării terminologiei. 

Numeroase studii care au avut ca temă feno-
menul bullying au specifi cat că acest termen nu este 
uşor de tradus, mai ales în limbile romanice care nu au 
o traducere directă a termenului (termenul „bullying” 
fi ind familiar în limbile Germanice şi Scandinavice 

incluzând Anglia, precum şi alte culturi vorbitoare de 
limbă engleză cum este SUA) [13]. 

Smith şi colaboratorii săi, [13] au comparat ter-
meni din 14 limbi care sunt folosiţi pentru a descrie 
comportamentul bullying şi au ajuns la concluzia că, 
potrivirea exactă a termenilor din limbi diferite în ceea 
ce priveşte comportamentul bullying este un ideal ne-
realizabil. In cadrul aceluiaşi studiu s-a sugerat că, deşi 
există difi cultăţi în găsirea unor termeni perfect simi-
lari din diverse limbi, care să descrie cu exactitate ter-
menul de bullying, este necesar de ştiut cum ar putea 
fi  comparaţi termenii şi dacă ei diferă, pe care dimen-
siune sau criteriu (ex. fi zic/psihologic, direct/indirect, 
grup/individual) apar în primul rând diferenţe.

Fenomenul de bullying există pe toate conti-
nentele lumii – Europa [8], SUA [10], Australia [14], 
Asia [15], Africa [16]. 

Semnalarea din ce în ce mai frecventă a cazu-
rilor de bullying în şcolile din România a condus la 
creşterea interesului pentru acest domeniu şi implicit 
la realizarea mai multor studii de specialitate axate pe 
tema fenomenului bullying în şcolile din România. 

Un studiu important realizat în şcolile din Ro-
mânia [17] care a avut ca obiectiv să identifi ce preva-
lența implicării în comportamente de tip bullying (ca 
agresor, victimă și victimă-agresivă) precum și ten-
dințele acestora în timp, la un eșantion reprezentativ 
de elevi români cu vârste de 10, 13 şi 15 ani, a identi-
fi cat o creştere a prevalenţei fenomenului bullying din 
2006 până în 2010 urmată de o descreştere semnifi ca-
tivă din 2010 până în 2014 pentru cele trei categorii de 
comportamente studiate. 

CARACTERISTICILE PROTAGO-
NIŞTILOR IMPLICAŢI ÎN ACTE 
AGRESIVE DE TIP BULLYING

Fenomenul “bullying” în şcoli afectează nega-
tiv atât existenţa victimelor cât şi a agresorilor. Cerce-
tările au descoperit legături semnifi cative între com-
portamentul de tip bullying şi starea de bine fi zică, 
psihologică şi socială a copiilor. 

Agresorii

Cercetătorii au identifi cat câteva caracteristici 
generale ale copiilor care îşi agresează (bully) colegii. 
Aceşti copii tind să aibă personalităţi dominante, să 
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fi e impulsivi şi irascibili, devin frustraţi cu uşurinţă, 
întâmpină difi cultăţi în respectarea regulilor; agresorii 
băieţi sunt mai puternici în general faţă de ceilalţi bă-
ieţi şi în particular faţă de victime [18]; au o atitudine 
pozitivă faţă de violenţă [19, 20]; au un nivel mediu 
sau peste medie a stimei de sine [21]; par să-şi facă 
prieteni cu mai mare uşurinţă decât ceilalţi copii [10].

Într-un studiu longitudinal [22] vizând relaţia 
dintre stabilitatea în timp a comportamentului de tip 
bullying, victimizării şi adaptarea socială în copilărie 
şi adolescenţă, s-a precizat că elevii care au fost agre-
sori atât în copilărie cât şi în adolescenţă au fost mai 
puţin plăcuţi şi mai mult neplăcuţi de colegi pe peri-
oada copilăriei şi totodată mai agresivi atât în copilă-
rie cât şi în adolescenţă; copiii care au fost agresori 
numai în copilărie nu diferă (în ce priveşte adaptarea 
socială) în adolescenţă de cei neimplicaţi în compor-
tamente de tip bullying.

Comportamentul de tip bullying este asociat cu 
diverse probleme de sănătate mentală: defi cit de aten-
ţie, depresie, tendinţe suicidare şi tulburare de condu-
ită de tip opoziţionist [23, 24].

Într-un studiu longitudinal [25] care a avut ca 
scop clarifi carea relaţiei de tip cauză sau consecinţă 
dintre comportamentul de tip bullying şi probleme 
psihopatologice a concluzionat că problemele sociale, 
agresiunea şi problemele de externalizare sunt con-
secinţe ale comportamentului agresiv de tip bullying.

Frecvent, comportamentul de tip bullying a fost 
relaţionat pozitiv cu diverse forme ale devianţei şco-
lare [10, 26].

Elevii agresori manifestă o aversiune faţă de me-
diul şcolar în ciclul gimnazial [10] ca atare există o pro-
babilitate semnifi cativ mai mică să manifeste o mare 
adaptare sau ataşament faţă de mediul şcolar [27].

Copiii care îi agresează pe alţii suferă adesea 
consecinţe pe termen lung datorită comportamentului 
lor de tip bullying.

Cercetările au descoperit că, la vârsta adultă, 
adesea agresorii afi şează comportamente de externali-
zare şi hiperactivitate [28]. 

Utilizând informaţii despre ofensele criminale 
din registrele poliţiei [29] s-a arătat că 1/3 dintre toate 
infracţiunile juvenile ale adolescenţilor cu vârste cu-
prinse între 16-20 ani au fost săvârşite de către cei 
care au manifestat frecvent comportamente de tip 
bullying sau au fost victime agresive la vârsta de 8 

ani. Studiul precizează că doar acei copii care mani-
festă comportamente agresive de tip bullying şi toto-
dată prezintă simptome psihiatrice grave la vârsta de 
8 ani prezintă un risc crescut de a deveni delincvenţi 
mai târziu. Comportamentul de tip bullying prezice 
de asemenea şi alte tipuri de comportamente agresive 
precum, distrugerea proprieţăţii, conducerea maşinii 
sub infl uenţa alcoolului şi agresivitate în trafi c.

Cercetările sugerează faptul că adulţii care au 
fost agresaţi în copilărie tind să aibă copii care devin, 
la rândul lor, agresori [20]. Astfel, comportamentele 
agresive pot continua de la o generaţie la alta prin 
contagiune. 

Victimele pasive 

Potrivit lui Olweus (1993) [30] victimele pa-
sive tind să fi e copii prudenţi, sensibili, mai mici de 
statură şi mai slabi decât elevii agresori, nesiguri, 
cărora le este greu să se facă auziţi de către colegi. 
Alte cercetări realizate asupra copiilor cu dizabilităţi 
sugerează că acei copii care au anumite dizabilităţi 
precum balbismul [31], tulburările motorii, distrofi a 
musculară sau hemiplegia [32] ar putea fi  ţinte mult 
mai probabile ale bullying-ului. 

Unele caracteristici ale victimelor pasive pot fi  
privite atât ca factori care contribuie la victimizare, 
cât şi drept consecinţe ale acesteia [3]. De exemplu, 
nesiguranţa unui copil poate fi  considerată ca factor ce 
contribuie la abuz sau nesiguranţa unui copil agresat 
periodic poate fi  o consecinţă a bullying-ului. 

Bullying-ul poate afecta serios funcţionarea 
psiho-socială, munca şcolară şi sănătatea fi zică ale 
copiilor care devin ţinta bullying-ului. Pe baza unor 
studii realizate pe parcursul a două decenii, Hawker 
şi Boulton [33] au întocmit o meta-analiză referitoare 
la relaţia dintre victimizare şi inadaptare psiho-soci-
ală. Rezultatele au arătat că victimizarea apare con-
comitent cu depresia, singurătatea, anxietatea socială, 
precum şi stima de sine scăzută atât la nivel social 
cât şi în ansamblu. Efectele cele mai intense au fost 
observate pentru depresie.

O altă meta-analiză [34] a arătat că victimiza-
rea este legată de evitarea activităţilor şcolare, rezul-
tate şcolare slabe şi lipsa plăcerii de a participa la acti-
vităţile şcolare, numărul scăzut de prieteni şi calitatea 
scăzută a prieteniilor. 
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Salmivalli [35] a investigat posibile legături 
între trei tipuri de probleme ce afectează relaţiile în 
cadrul grupului: victimizarea, respingerea şi lipsa pri-
etenilor precum şi percepţia copiilor asupra propriei 
persoane şi a copiilor de aceeaşi vârstă. Rezultatele au 
indicat faptul că victimizarea era asociată cu o părere 
din ce în ce mai proastă despre colegi. Cu cât un copil 
era mai agresat cu atât mai mult acesta începea să per-
ceapă copiii de aceeaşi vârstă ca fi ind ostili, nedemni 
de încredere, cu intenţii rele etc. Victimizarea nu a avut 
nici o infl uenţă asupra părerii despre sine, însă o părere 
proastă despre sine era în mod clar un antecedent al 
victimizării (precum şi alte probleme de relaţionare, 
precum respingerea şi lipsa prieteniilor reciproce).

Unele consecinţe ale victimizării pot persista 
şi la vârsta adultă. Mulţi dintre adulţii care au fost 
victime ale comportamentului de tip bullying în co-
pilărie au declarat că cel mai mult le-au fost afectate 
relaţiile personale în viaţa adultă [31]. Aceştia erau 
mai deprimaţi şi aveau o stimă de sine mai scăzută 
decât cei care nu fuseseră agresaţi [18]. În unele situa-
ţii, fostele victime au dus la îndeplinire acte de răzbu-
nare, inclusiv crimă, împotriva foştilor agresori [20]. 
Atunci când fostele victime au copii, pot să reacţio-
neze exagerat la comportamente pe care le consideră 
ca fi ind bullying, contribuind la un ciclu al protejării 
exagerate între generaţii. Acest lucru poate să inhibe 
dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a confl ictelor la 
copii, supunându-i unui risc crescut de a deveni urmă-
toarea generaţie de victime [36].

Victimele-agresor

Aceşti copii catalogaţi victime-agresor, îi agre-
sează pe alţii şi sunt agresaţi la rândul lor. Victime-
le-agresor au multe caracteristici ale victimelor pa-
sive, dar tind de asemenea să fi e hiperactive [24].

Mai multe cercetări [10, 27] sugerează exis-
tenţa unui motiv aparte de îngrijorare în privinţa 
victimelor-agresor, deoarece acestea demonstrează 
frecvent nu doar problemele socio-emoţionale ale co-
piilor vicitimizaţi, ci şi problemele comportamentale 
ale agresorilor. 

Aceşti tineri par să reprezinte un grup cu un 
risc deosebit de ridicat, caracterizat printr-o mai slabă 
funcţionare psiho-socială şi şcolară decât a victime-
lor şi a agresorilor [27]. Pe lângă faptul că se simt 

mai singure şi au mai multe probleme cu colegii, dar 
şi rezultate şcolare mai slabe, victimele-agresor sunt 
adesea implicate în comportamente cu risc pentru să-
nătate (consum mai mare de alcool şi ţigări) compara-
tiv cu colegii lor [10]. 

Agresorii/victime, au o mai mare probabilitate 
să sufere simptome psihosomatice precum dureri de 
umeri şi gât, dureri în zona lombară, dureri de stomac, 
senzaţii de tensiune şi iritare, „explozii emoţionale”, 
difi cultăţi în a adormi şi a se trezi, dureri de cap şi ex-
tenuare comparaţiv cu elevii neimplicaţi în bullying, 
cu victimele şi cu agresorii [37].

Numeroase studii au avut ca obiectiv observa-
rea efectelor pe termen lung ale victimizării şi agresă-
rii de tip bullying asupra copiilor. Acestea au arătat că 
acei copii care devin victime – agresive la vârste mici 
nuau doar mai multe simptome psihiatrice comparativ 
cu alţi copii (chiar şi agresori sau victime) ci şi mai 
multe simptome psihiatrice mai târziu în viaţă (depre-
sie, anxietate, simptome psihosomatice, tulburări de 
alimentaţie şi probleme de sănătate mentală corelate) 
[23, 28] precum şi un risc semnifi cativ de a consuma 
alcool şi droguri în adolescenţă [24].

CAUZE ŞI FACTORI DE RISC 

Există multiple cauze şi factori care pot infl u-
enţa implicarea copiilor şi adolescenţilor în compor-
tamente de tip bullying atât ca agresor şi victimă cât 
şi ca victimă-agresor.

Pe lângă factorii de risc de ordin personal (tră-
săturile specifi ce elevului) care pot fi  implicaţi în apa-
riţia comportamentului de tip bullying, au fost iden-
tifi caţi şi factori de risc din mediul familial şi social. 

Inconsecvenţa părinţilor (excesiv de protectori 
şi neglijenţi) şi uneori abuzul asupra copilului sunt 
factori de predicţie ai transformării ulterioare în vic-
time-agresori [38]. Implicarea excesivă a părinţilor în 
activitatea şcolară [10]; o relaţie părinte-copil carac-
terizată printr-o apropiere excesivă [39]; relaţia ostilă 
între copil şi mamă [40] reprezintă factori de predicţie 
ai victimizării ulterioare pentru copil.

Utilizarea unor metode bazate pe forţă pentru 
controlarea comportamentelor; lipsa căldurii, impli-
cării şi supravegherii din partea părinţilor; permisivi-
tate; inconsecvenţă, reprezintă factori de predicţie ai 
implicarii copiilor în comportamente de tip bullying 
ca agresori [18, 21, 30, 41]. 
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Statutul socio-economic scăzut reprezintă de 
asemenea un factor de risc implicat atât în agresivitate 
de tip bullying cât şi în victimizare; etnia poate con-
stitui un factor de risc implicat în victimizare, mino-
rităţile etnice fi ind predispuse să devină victime [42].

Totuşi cauzele şi condiţiile incriminate în apa-
riţia comportamentului de tip bullying nu trebuie luate 
în considerare separat ci aşa cum precizează Preda [43] 
„în cercetarea genezei agresivităţii, a violenţei şi în ge-
neral, în studierea etiologiei comportamentului infrac-
ţional, trebuie să se pornească de la o concepţie interac-
ţionistă, sistemică”. Autorul consideră că este necesară 
o abordare plurifactorială ţinându-se seama de: cauze 
şi condiţii de nivel societal (economice, politice, orga-
nizatorice, socio-culturale, morale, etc.); cauze de nivel 
psihoindividual (toleranţă scăzută la frustrare, autocon-
trol defi citar, egocentrism, impulsivitate şi agresivitate, 
subestimarea gravităţii greşelilor şi a actelor disociale 
şi antisociale comise, sentimente morale insufi cient 
dezvoltate, indiferenţă şi dispreţ faţă de activităţile so-
ciale utile, evitarea activităţilor voluntare, dorinţa de a 
obţine rezultate fără efort, aversiune faţă de normele 
juridice şi morale, stimă de sine scăzută şi aderarea la 
statutul de delincvent etc.); cauze şi condiţii de nivel 
psihosocial (factori de natură familială: divergenţa 
metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinţilor, 
atitudinea „rece-indiferentă” a părinţilor, atitudinea 
autoritară, tiranică a părinţilor, atmosfera confl ictuală 
şi perturbarea climatului moral al familiei, dezorga-
nizarea familiei; factori extrafamiliali: inadaptare sau 
dezadaptare şcolară, infl uenţa grupurilor delictogene, 
infl uenţele mass-mediei asupra delincvenţei).

Glew şi colaboratorii săi [19] oferă o diagramă 
(a se vedea Figura 1) referitoare la modul în care mul-
tipli factori contribuie la apariţia problemelor de tip 
bullying la elevi, sugerând totodată la ce nivel este ne-
cesar a se interveni pentru a stopa aceste manifestări. 
Autorii precizează că această schemă reprezintă un ma-
terial informativ proiectat cu scopul de a ajuta familiile 
să înţeleagă că fenomenului bullying în şcoală este o 
problemă şi că permiterea acestui tip de comportament 
poate să conducă la multiple consecinţe negative. 

MĂSURI DE PREVENŢIE ŞI INTERVENŢIE

Au fost implementate numeroase programe 
care au urmărit ameliorarea fenomenului bullying în 

şcoli. Aceste programe au fost evaluate în ţări şi în 
condiţii diferite. Cu toate că literatura de specialitate 
conţine descrieri şi evaluări ale programelor şi com-
ponentelor lor, totuşi este difi cil să se stabilească care 
programe sunt cele mai efi ciente pentru o anumită 
populaţie şcolară (din ţările în care nu au fost imple-
mentate astfel de programe) deoarece există diferenţe 
sociale şi culturale între ţări.

Limber [7] consideră că cele mai efi ciente şi 
cuprinzătoare strategii sunt cele care implică întreaga 
şcoală pentru a schimba climatul şcolar şi normele de 
comportament, cum este programul lui Olweus im-
plementat în câteva sute de şcoli din întreaga lume.

Pe baza programului menţionat anterior, au fost 
dezvoltate alte programe. Unul dintre acestea este 
„Programul de intervenţie anti-bullying din şcolile 
fl amande” [44] care include: activităţi de interven-
ţie – pentru părinţi si profesori, ca acţiune la nivel de 
şcoală; activităţi pentru grupurile de colegi, ca acţi-
une la nivel de clase; activităţile legate de curriculum 
pentru grupurile de elevi; activităţi individuale cen-
trate atât pe elevii agresori cât şi pe cei victimizaţi. 
În urma aplicării programului s-a obţinut o scădere a 
frecvenţei comportamentelor de tip bullying la clasele 
mici, dar nu şi la cele mari. Alte proiecte antibullying 
importante care au fost evaluate în şcoli sunt „DEF 
Sheffi eld Bullying Project” [45]; „Proiectul bullying” 
a lui Davis [46]. Un proiect important realizat recent 
în Europa este „Ghidul European de Bune Practici 
Anti-bullying” [47] în cadrul căruia a participat şi Ro-
mânia. Proiectul a avut ca scop stabilirea unui sistem 
integrat de gestionare a informațiilor, oferind posibili-
tatea de a identifi ca și disemina cele mai bune practici.

În literatura de specialitate sunt precizate unele 
strategii de intervenţie [48], care pot fi  utile în mo-
delarea unei culturi şcolare care promovează respec-
tul, recunoaşterea, învăţarea, siguranţa şi experienţele 
pozitive pentru toţi elevii: acordarea de ajutor victi-
melor; încurajarea participării active a părinţilor şi a 
altor adulţi, în fi ne a comunităţii; supravegherea ele-
vilor în timpul pauzelor, mai ales în curte, la toalete 
şi pe coridoarele aglomerate; stabilirea şi aplicarea de 
reguli şi consecinţe clare pentru comportamentele de 
tip bullying; implicarea claselor în discuţii şi activităţi 
legate de bullying. 

Necesitatea implicării grupului de copii (clasă 
sau şcoală) în discuţii şi activităţi legate de bullying este 
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susţinută de ideea conform căreia, comportamentul de 
tip bullying are infl uenţe negative nu doar asupra fi ecă-
rui copil în parte ci şi asupra grupului (ex. Elevii dintr-o 
clasă). Intervenţiile efi ciente trebuie să se concentreze 
nu doar asupra agresorilor, ci şi asupra spectatorilor 
care mai degrabă încurajează (în mod activ sau pasiv) 
decât să descurajeze comportamentul agresorului [35]. 

Şcoala ca instituţie de dezvoltare primară a so-
cietăţii are un important rol in dezvoltarea copilului. 
Este vital ca aceasta să fi e susţinută de societate şi îm-
preună să rezolve problema bullying-ului deoarece în 
fi nal „agresiunea şi victimizarea sunt probleme care 
afectează pe toată lumea” [49].

Figura 1. Factorii care pot contribui la apariția problemelor de  p bullying și nivelurile 
la care se poate interveni (după Glew, Rivara și Feudtner, 2000).

Copilul victimă a agresiunii de tip bullying
– Anxios
– Nesigur
– Tăcut
– Timid
– Pasiv
– Stimă de sine scăzută

Victimele
– Nu discută despre agresiune
– Poartă un sentiment de ruşine şi jenă
– Se simt izolaţi

Agresorii
– Persistă lipsa empatiei
– Nici o direcţie pozitivă
– Nu le pasă de sancţiunile sociale
– Pot merge până la a comite crime

Şcoala şi comunitatea
– Comportamentul de tip bullying este acceptat
–  Ignoranţă în ceea ce priveşte extinderea comportamentelor de tip bullying
– Sancţiuni neclare
– Lipsa educaţiei anti-bullying pentru elevi

Confruntarea cu evenimente de tip bullying
– Copilul victimizat plânge şi se retrage
– Agresorul nu este empatic
–  Elevii spectatori la scene de tip bullying nu se implică sau chiar recompen-

sează într-un fel pe agresor, de teamă să nu fi e chiar ei agresaţi.

Copilul agresiv
– Agresiv
– Recompensat de infl uenţa socială 
– Imagine de sine bună sau medie
– Încrezător
– Nivel scăzut al empatiei sau anxietăţii

Familia
Nu este conştientă de 
ceea ce se întâmplă
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Rezumat

Traumele afective și fi zice din copilăria timpu-
rie au importante consecințe negative pe termen lung, 
cu debut în adolescență sau la vârsta adultă. Experin-
țele adverse din copilărie includ abuzul emoțional, fi -

zic sexual, violența intrafamilială, destrămarea fami-
liei, separarea de părinți, abandonul familial, infracți-
onalitatea în familie
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Consequences of adverse childhood experiences 
on mental and physical health

Abstract

Affective and physical trauma from early chil-
dhood have important negative consequences upon 
health on a long term, starting from adolescence or 
adult age. Adverse childhood experiences include emo-

tional, physical or sexual abuse, family violence, di-
vorce, separation from parents, abandon, delinquency.

Keywords: physical and mental abuse, vio-
lence, childhood

Experiențele adverse din copilărie și rolul lor în 
declanșarea unor afecțiuni de ordin fi zic sau psihic pe 
parcursul vieții, fi e în adolescență, fi e la vârsta adultă 
au fost adeseori studiate în ultimii ani, dovedindu-se 
tot mai mult rolul lor determinant asupra stării de 
sănătate. Experiențele adverse în copilărie, așa cum 
sunt ele operaționalizate în studii, includ abuz emoți-
onal, fi zic sau sexual, neglijare emoțională sau fi zică, 
violență intrafamilială (în special violență asupra 
mamei), consumul de către părinți de substanțe psi-
hoactive, divorțul sau separarea părinților, alte pier-
deri parentale, decesul unui părinte, comportament 
infracțional al părinților/al unui membru al familiei 
și altele. Din păcate, experiențele adverse în copilărie 
sunt mult mai frecvente decât se recunoaște.

Corelația cu psihopatologia

Una din cercetările importante în acest dome-
niu a fost realizată de către Organizația Mondială a 
Sănătății în 21 de țări membre ale Organizației și a ur-
mărit corelația dintre 12 tipuri de experiențe adverse 
în copilărie și debutul a douăzeci de tulburări men-
tale (diagnosticate conform DSM-IV) [1]. Studiul a 
abordat aceste probleme prin cercetarea prevalenței și 
asocierilor dintre adversitățile din copilărie raportate 
retrospectiv și debutul unui spectru larg de tulburări 
mentale de-a lungul diverselor etape de viață. Eșanti-
onul de persoane participante la studiul epidemiologic 
a cuprins 51 945 de adulți. Experiențele adverse în 
copilărie au avut o prevalență mare și un grad mare 
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de intercorelare. Adversitățile din perioada copilăriei 
asociate cu funcționarea familială maladaptativă (de 
exemplu, tulburare mentală a unui părinte, abuzul sau 
neglijarea) au fost cei mai importanți predictori ai 
tulburărilor psihice. Concluziile cercetării au scos în 
evidență faptul că adversitățile din copilărie prezintă 
asocieri puternice cu multiple clase de tulburări psi-
hice în toate stadiile vieții, în toate grupurile de țări in-
cluse în cercetarea Organizației Mondiale a Sănătății. 
Experiențele adverse în copilărie au fost responsabile 
pentru 29.8% din totalul tulburărilor mentale în toate 
cele 21 de țări cuprinse în cercetare. 

Și alte studii au demonstrat asocieri semnifi ca-
tive între experiențele adverse în copilărie și tulbură-
rile mintale la vîrsta adultă, prin studii epidemiologice. 
Pentru debutul unei tulburări mentale, cea mai puter-
nică corelație s-a dovedit a fi  în legătură cu adversită-
țile din copilărie grupate în clusterul ”disfuncționali-
tate familială” (tulburare mentală parentală, tulburări 
legate de substanțele psihoactive, infracționalitate, 
violență familială, abuz, neglijare) [2]. De asemenea, 
s-a dovedit existența unei asocieri între trăirea unor 
experiențe de tipul maltratării și a altor evenimente 
stresante de viață înainte de pubertate (în mod spe-
cial în primii ani de viață) și între debutul precoce al 
consumului problematic de alcool sau dependența de 
alcool și droguri în perioada de adult tânăr [3]. 

Corelația cu afecțiunile fi zice

Experiențele traumatizante în copilărie nu afec-
tează doar starea de sănătate psihică la vârsta adultă, ci 
și starea de sănătate fi zică. De exemplu, experiențele 
adverse familiale au fost asociate cu percepția unei 
stări de sănătate afectate, limitări funcționale, diabet 
și infarct miocardic (într-un studiu realizat asupra 52 
250 adulți între 18-64 de ani) [4]. Un studiu important 
care a urmărit corelația între expunerea în copilărie 
la experiențele adverse și diverse patologii la vârsta 
adultă a fost realizat de Felitti & colaboratorii săi și 
a cuprins 9508 adulți. Persoanele cu multiple tipuri 
de experiențe adverse în copilărie au prezentat un risc 
mai mare de a avea ulterior în viață multipli factori de 
risc pentru principalele cauze de mortalitate ale adul-
ților, existând o relație graduală cu prezența la maturi-
tate a unor afecțiuni (cardiopatie ischemică, cancere, 
boli cronice pulmonare, fracturi, afecțiuni hepatice). 

Persoanele care au avut patru sau mai multe tipuri de 
expunere la experiențe adverse în copilărie au avut un 
risc de patru până la 12 ori mai mare de a suferi de 
alcoolism, dependență de droguri, depresie și tenta-
tive de suicid, în comparație cu cei care nu au raportat 
nici o experiență adversă în copilărie, un risc de 2-4 
ori mai mare de a fi  fumător sau de a raporta o stare 
de sănătate nesatisfăcătoare, și un risc de 1,4 – 1,6 ori 
mai mare de sedentarism și obezitate severă compara-
tiv cu persoanele care nu au menționat nici o experi-
ență traumatică de tipul celor luate în considerare în 
studiu. Categoriile de experiențe adverse în copilărie 
s-au dovedit a fi  puternic intercorelate [5].

În alt studiu, publicat recent, probabilitatea de 
a raporta o boală coronariană și accident vascular ce-
rebral a fost semnifi cativ crescută la cei care au rapor-
tat între patru și nouă tipuri de experiențe adverse în 
copilărie. Riscul de diabet a fost mai mare pentru cei 
care au raportat între una și șase tipuri de experiențe 
adverse în copilărie [6].

O altă cercetare, cu date colectate de la 17 337 
adulți a evaluat corelația dintre experiențele adverse 
în copilărie și riscul de boală coronariană ischemică și 
impactul factorilor tradiționali de risc pentru această 
afecțiune (fumat, sedentarism, obezitate, diabet, hi-
pertensiune arterială) cât și a factorilor psihologici 
asociați cu experiențele adverse din copilărie, asupra 
acestei corelații. Studiul de cohortă retrospectiv a uti-
lizat metode de regresie logistică cu ajustare pentru 
vârstă, sex, rasă și educație pentru a estima intensita-
tea corelației precum și impactul factorilor de risc asu-
pra acesteia. A fost identifi cată o relație între aproape 
toate tipurile de experiențele adverse în copilărie și 
boala coronariană ischemică precum și o relație de tip 
doză-răspuns între aceste adversități trăite în copilărie 
și afecțiunea studiată. Factorii psihologici se pare că 
au o importanță mai mare decât factorii de risc tradi-
ționali în medierea relației dintre experiențele adverse 
în copilărie și riscul de cardiopatie ischemică [7]. 

În privința riscului de diabet de tip 2 pentru per-
soanele care au trăit adversități în copilărie, două me-
taanalize au ajuns la concluzii asemănătoare. Acestea 
susțin existența unei asocieri semnifi cative între expe-
riențe adverse în copilărie și riscul crescut de diabet 
de tip 2 la vârsta adultă: prima a inclus șapte studii 
(patru studii de cohortă și trei studii transversale) cu 
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un total de 87 251 participanți și 5879 cazuri incidente 
de diabet de tip 2. Expunerea la experiențele adverse 
în copilărie a fost asociată pozitiv cu riscul de diabet, 
cea mai importantă asociere fi ind cu adversități de tip 
neglijare, urmate de cele de tip abuz fi zic și sexual 
[8]. A doua metaanaliză privind impactul experiențe-
lor adverse din copilărie asupra diabetului a trecut în 
revistă treizeci și opt de studii, luând în considerare 
și expunerea la alte traume și diagnosticul de stres 
posttraumatic. Spre deosebire de veteranii de război, 
unde stresul posttraumatic cronic sau ca și comorbidi-
tate a fost corelat cu riscul crescut de diabet, la eșanti-
oanele comunitare, un predictor sufi cient pentru riscul 
de diabet a fost expunerea la traumă [9]. 

În afară de afecțiunile menționate mai sus în le-
gătură cu care au fost efectuate cercetări, se pare că și 
boala pulmonară cronică obstructivă are o probabili-
tate mai mare de apariție la persoanele care au suferit 
în copilărie adversități în cadrul familiei, iar femeile 
sunt mult mai afectate decât bărbații în această pri-
vință [10]. De asemenea, a fost dovedită asocierea 
dintre prezența adversităților din copilărie cu somnul 
insufi cient la vârsta adultă. Riscul de a avea frecvent 
un somn insufi cient a fost de 2,5 ori mai mare la per-
soanele cu cinci sau mai multe tipuri de experiențe 
adverse în copilărie comparativ cu cei care nu au ra-
portat asemenea experiențe [11]. 

Corelația cu probleme în sfera sănătății 
reproducerii

În privința riscului de sarcină la adolescentele 
care au trăit experiența unui abuz sexual în copilărie, 
o metaaanaliză a 21 de studii a concluzionat că acest 
factor de risc (abuzul sexual) crește de mai mult de 
două ori riscul unei sarcini în adolescență, iar o ana-
liză suplimentară a arătat că 4,5 din zece adolescente 
gravide este posibil să aibă un istoric de abuz sexual 
[12].Corelația dintre impactul cumulativ al expunerii 
la abuzuri în copilărie și disfuncționalități familiale 
asupra sarcinii la adolescente este de asemenea do-
cumentată prin studii. Unul dintre acestea, realizat pe 
9159 femei (studiu retrospectiv de cohortă) a demon-
strat faptul că relația dintre experiențele adverse în 
copilărie și sarcinile la adolescente este puternică și 
graduală. Mai mult, consecințele psihosociale nega-
tive și decesele fetale atribuite în mod normal sarcinii 

apărute în adolescență par să rezulte mai degrabă din 
acele experiențe adverse din copilărie decât din sar-
cina propriu-zisă [13].

Există dovezi și în privința legăturii dintre stre-
sorii prezenți în copilărie și tulburările ciclului men-
strual sau difi cultățile privind fertilitatea. Efectul stre-
sului din copilărie ar putea fi  mediat prin disfuncții 
ale axului hipotalamo-hipofi zo-adrenal, care ar putea 
acționa prin suprimarea fertilității ca răspuns la cir-
cumstanțe reproductive suboptimale [14].

Transmiterea transgenerațională

Din păcate experiențele adverse din copilărie au 
efect negativ pe termen lung nu doar asupra persoanei 
care le-a suferit. Există dovezi în legătură cu transmi-
terea de la o generație la alta, în special în familiile 
sever dezavantajate. Rezultatele studiilor indică fap-
tul că numărul de adversități trăite de părinți este un 
predictor pentru adversitățile pe care le vor trăi copiii 
acestora. Altfel spus, cu cât numărul de experiențe 
adverse (maltratare, disfunționalități familiale) trăite 
în copilărie de părinți este mai mare, cu atât este mai 
mare probabilitatea ca numărul de adversități trăite de 
copiii acestora să fi e mai mare [15]. 

Studii neuroimagistice și mecanisme 
neuroendocrine

Experiențele adverse în copilărie au fost asoci-
ate cu modifi cări la nivelul mai multor zone cerebrale, 
evidențiate prin studii de neuroimagistică. De exemplu, 
traumele în primii ani de viață s-au dovedit a infl uența 
negativ controlul afectiv și atenția la vârsta adultă, fi -
ind asociate cu reducerea integrității substanței albe la 
copii și adulți în ariile cerebrale prefrontale [16]. Dar 
traumele din copilărie par să fi e asociate și cu redu-
cerea integrității microstructurale a substanței albe în 
perioada de maturitate și în alte arii cerebrale (corpul 
calos, girusul fusiform occipital stâng). Aceste efecte 
sunt evidente și în absența unor simptome medicale sau 
psihiatrice, ceea ce ar putea reprezenta o vulnerabili-
tate pentru de dezvoltarea unor tulburări mentale după 
experiențele traumatizante din copilărie [17]. O altă 
arie cerebrală importantă care este infl uențată negativ 
de stresul apărut precoce în viață este circuitul dopami-
nergic mezolimbic (al recompensei). Stresul precoce 
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poate avea ca rezultat modifi cări ale exprimării genice 
în circuitul mezolimbic al dopaminei, modifi cări mor-
fologice ale creierului și schimbări permanente neuro-
hormonale și ale funcționării axului hipotalamo-hipofi -
zo-corticosuprarenal, iar aceste schimbări sunt impli-
cate inclusiv în dezvoltarea adicțiilor [3]. 

Stresul induce secreția de hormoni glucocorti-
coizi, iar activarea axului hipotalamo-hipofi zo-corti-
cosuprarenalian, eliberarea de hormon CRH și a siste-
melor catecolaminice periferice ca răspuns la stresul 
acut sunt esențiale pentru supraviețuire, dar activarea 
cronică a acestor sisteme de răspuns la stresul acut 
conduce la un risc crescut pentru multiple afecțiuni 
fi zice, precum și la o vulnerabilitate crescută pentru 
psihopatologie (anxietate, depresie, dependență de al-
cool și droguri) 

Importanța rezilienței

Cu toate acestea, un număr mare de copii care 
au trăit experiențe stresante severe în primii ani de 
viață nu dezvoltă psihopatologie, ceea ce indică faptul 
că factorii de reziliență (inclusiv relațiile cu familia și 
egalii) sunt importanți. De asemenea, capătă tot mai 
multă recunoaștere rolul interacțiunilor dintre facto-
rii genetici și mediu: de exemplu, interacțiunea dintre 
anumite gene (legate de răspunsul la stres prin secre-
ția de glucocorticoizi) și evenimentele stresante pot 
înclina balanța risc-reziliență într-un sens (patologie) 
sau în altul [3]. 

Utilitatea cercetărilor

Cercetările privind experiențele adverse de 
viață subliniază importanța mediului psihosocial din 
copilărie asupra stării ulterioare de sănătate fi zice și 
psihice și evidențiază interconectarea dintre sănătatea 
mentală și cea fi zică. Câteva din benefi ciile recunoaș-
terii adversităților din copilărie și a intervențiilor asu-
pra acestora sunt: 

- Recunoașterea de către profesioniștii din do-
meniul sănătății a indiciilor comportamentale care 
sugerează experiențe adverse trăite de către copii pot 
contribui la furnizarea unor intervenții ulterioare adec-
vate [18] (de exemplu, intervenții precoce în familie), 
cu scopul protejării copiilor și pentru evitarea unor con-
secințe negative ulterioare asupra sănătății acestora. 

- Prevenirea cardiopatiei ischemice sau a al-
tor afecțiuni cardiovasculare a fost focalizată până 
în prezent spre intervenții comportamentale, cum ar 
fi  renunțarea la fumat, promovarea activității fi zice și 
adoptarea unor comportamente alimentare sănătoase, 
intervenții care sunt deseori difi cil de realizat. Cerce-
tările privind adversitățile din copilărie aduc în aten-
ție faptul că angajarea în anumite comportamente care 
sunt factori de risc pentru cardiopatia ischemică poate 
fi  o compensare pentru stresul cronic cauzat de acele 
adversități, frecvent nerecunoscute. Identifi carea, tra-
tamentul și prevenirea adversităților din copilărie care 
stau la baza factorilor de risc se pot dovedi importante 
pentru prevenirea cardiopatiei ischemice și pot crește 
efi ciența intervențiilor de sănătate publică[7]. 

- Clinicienii din domeniul diabetologiei (și nu 
numai) ar putea lua în considerare screeningul pentru 
experiențele adverse în copilărie pentru a utiliza seve-
ritatea și frecvența diverselor tipuri de abuz ca un pre-
dictor pentru debutul diabetului și pentru severitatea 
complicațiilor acestuia [8]. Acest screening ar putea fi  
utilizat și în diagnosticul și tratamentul altor afecțiuni 
care s-au dovedit a fi  corelate cu experiențele adverse 
din copilărie.
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REZUMAT

Abordările naționale privind alimentația ele-
vilor în Europa este diferită. Promovarea mâncării 
la pachet pe parcursul afl ării elevilor la ore în școală 
poate fi  ca o alternativă a alimentației elevilor. În urma 
studierii conținutului cantitativ și calitativ a mâncării 

la pachet în Europa au apărut Ghiduri cu liste de pro-
duse alimentare recomandate special pentru mâncarea 
la pachet și cerințele igienice față de casolete și sălile 
de luare a hranei.

Cuvinte-cheie: mâncarea la pachet, elevi, ali-
mentația sănătoasă
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Lunchbox Promotion as an Alternative of Pupils 
Feeding during School Hours, part. I (General Report)

ABSTRACT

National approaches on pupil’s feeding in Eu-
rope are different. The promotion of lunchbox during 
the school hours can be an alternative for pupil’s fe-
eding. After studying the quantitative and qualitative 

content of lunchbox in Europe have appeared Guides 
with lists of recommended foods for special lunchbo-
xes and hygiene requirements for boxes and for rooms 
where pupils can have lunch.

Keywords: lunchbox, pupils, healthy feeding

Promovarea unei alimentații sănătoase în școli 
este o cauză de dezbateri publice de mai mulți ani la 
nivelul Consiliului Europei. Cei mai importanți ac-
tori din domeniu sunt: educatorii școlari în nutriție și 
sănătate, şcoala, autoritățile publice locale, părinţii, 
elevii și guvernele. Probleme cele mai discutate sunt: 

creșterea prevalenței excesului de greutate legate de 
alegerea alimentelor și a modelelor de activitate fi zică 
a elevilor, oferirea alimentelor sănătoase în școli, li-
bera alegere sănătoasă a elevilor de gustări și băuturi 
în școală, companii private sau publice de promovare 
a alimentației sănătoase în școală, furnizarea meselor 
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calde în școală, mâncarea sănătoasă la pachet și stra-
tegii naționale pe care guvernele ar trebui să le dez-
volte [1].

Organizația Mondială a Sănătății recunoaște că 
copiii care dezvoltă mai devreme obiceiuri alimen-
tare sănătoase au mai multe șanse de a menține aceste 
obiceiuri și la vârsta de adult, ceea ce reduce riscul 
de boli cronice viitoare, cum ar fi  bolile cardiovas-
culare, hipertensiunea, accidentul vascular cerebral, 
cancerul, diabetul zaharat non-insulino-dependent și 
osteoporoza. Sănătatea și starea de nutriție bune sunt 
esențiale pentru o bună performanță școlară. În același 
timp, nivelul de educație al unui individ infl uențează 
sănătatea, capacitatea și motivația de a menține un 
stil de viață sănătos. Bine proiectate și administrate, 
programele de educație în nutriție, la costuri relativ 
scăzute, pot modifi ca comportamentul nutrițional la 
copiii din școală. Cu toate acestea, de foarte multe ori 
aceste programe nu refl ectă furnizarea de alimente în 
școli, esențială pentru crearea unui mediu alimentar 
sănătos în școală [2].

Datele studiului Consiliului Europei și Institu-
tului de cercetări danez în alimentație, privind alimen-
tația copiilor din clasele primare pe parcursul orelor la 
școală, demonstrează că abordările naționale privind 
alimentația elevilor în Europa este diferită:

sunt state în care toți elevii claselor primare 
primesc gratuit o masă caldă la cantina școlară, iar 
elevii nu au dreptul să aducă cu ei mâncare la pachet 
de acasă (Finlanda și Suedia); 

există state în care toți elevii claselor pri-
mare primesc gratuit o masă caldă, însă ei au dreptul 
să aducă mâncare la pachet de acasă (Scoția, Anglia, 
Franța, Luxemburg, Cehia, Republica Moldova, Cro-
ația, Slovenia și Slovacia);

în alte state, elevii pot mânca la cantină, dar 
pot aduce cu ei de acasă mâncare sau pot cumpăra 
ceva de la bufetul școlar (Olanda, Belgia, Germania, 
Danemarca, Italia, Portugalia, Lituania, Turcia, Polo-
nia și Spania). 

și un al patrulea grup de state în care elevii 
cumpără alimente de la bufetul școlar, aduc mâncare 
cu ei la pachet de acasă sau mănâncă în unele pro-
grame speciale, fără ca școlile să dispună de cantine 
(Norvegia, Islanda, Albania, Cipru, Elveția, Austria și 
Irlanda) [3].

Un alt studiu demonstrează că europenii au trei 
tipuri de mâncare la pachet adusă de elevi la școală: 

primul tip este cel pregătit de părinți acasă, 
care este de obicei servit rece și conține o tartină, mai 
rar fructe și legume; 

tipul doi sunt cutiile servite centralizat de 
anumite fi rme de catereeng care la dorința părinților 
la o anumită oră aduc întregii clase pungi cu mâncare 
la pachet;

și o a treia formă a mâncării la pachet este cea 
cumpărată de la magazine gata ambalată și pregătită 
pentru a fi  servită de copii, dar ea conține în exces 
produse alimentare bogate în sare, zahăr și grăsimi, și 
o cantitate extrem de mică de fructe [4].

Un studiu transversal a fost realizat în regiunea 
Hunter din New South Wales (Australia). Rezultatele 
arată că majoritatea copiilor din studiu aduc mâncarea 
la pachet de acasă (86%). Cu toate acestea, majorita-
tea copiilor din studiu se folosesc de cantina școlii și 
de obicei achiziționează alimente mai puțin sănătoase 
și băuturi cu conținut sporit de zahăr. Acest studiu 
confi rmă ipoteza că de multe ori cantina școlii poate 
fi  un mijloc de a infl uența obiceiurile alimentare ale 
copiilor [5]. În școlile australiene, majoritatea elevilor 
au cu ei zilnic mâncare la pachet de acasă, și doar 14% 
din elevi cumpără alimente de la cantina școlii [6].

Studiul efectuat de către Hudson și Walley pe 
problema siguranței alimentare a mâncării la pachet 
denotă că aproximativ 60% din elevii din Marea Bri-
tanie mănâncă prânzul la pachet în mod regulat [7]. 

În Republica Moldova mâncarea la pachet a 
elevilor este mai puțin studiată, însă un studiu pe un 
liceu privat din municipiul Chișinău efectuat de către 
specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică, a 
constatat că o cotă impunătoare de elevi (34,3%) iau 
mâncare la pachet cu ei de acasă la școală, aceasta fi -
ind foarte variată: fructe autohtone și exotice, plăcinte 
și alte produse de patiserie, tartine sau unele produse 
lactate.

La o analiză a conținutului caserolelor în care 
își aduc elevii mâncarea la pachet (Australia) s-a con-
statat că 80,1% elevi au în ele pâine și produse cere-
aliere, 57,2% biscuiți, 67,7% fructe, 68,1% produse 
alimentare cu conținut de grăsimi (unt, margarină, 
unt de cocos), 27,9% produse din carne și ouă, 12,8% 
legume, 10,6% produse fast-food, 27,0% ciocolată 
și produse alimentare cu conținut sporit de zahăr și 
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30,0% brânză, fructe uscate și nuci. Din băuturi în ca-
serole elevii aveau 33,8% apă, 32,4% suc de fructe 
(deseori extrem de îndulcit), și 2,5% lapte. Mâncarea 
școlară furnizează în medie 3087±26 kJ. Aproximativ 
10% din copii au folosit cantina școlii și acești copii 
au obținut mai multă energie și mai multă energie to-
tală de la prăjituri, fast food-uri și băuturi răcoritoare 
decât copiii care au avut mâncare la pachet (P<0.001). 
Cu toate acestea, peste 90% dintre copii au mâncat 
snack-uri, produse alimentare sărace în micronutrienți 
însă cu o densitate energetică înaltă [8].

Mâncarea la pachet în Australia este dată și co-
piilor de la grădinițele cu program prelungit. A fost 
surprinzător faptul că părinții le-au pus preșcolarilor 
în caserole tartine gătite de casă (93,0%), pâine și ce-
reale (92,0%), fructe (75,3%) și apă (47,1%), produse 
alimentare cu cantitate energetică înaltă (68,7%), bă-
uturi cu cantitate energetică înaltă (68,7%) și chipsuri 
și fast food-uri (15,0%), iar legume au primit doar 
5,4% [9].

Conform unui studiu efectuat de Asociația Irish 
Food Board (Bord Bia) mai mult de jumătate din pă-
rinții americani (55%) au afi rmat că au inclus chipsu-
rile în mâncarea la pachet a copiilor și aproximativ ju-
mătate din părinții englezi (46%) susțin același lucru. 
O cotă extrem de mică susțin același lucru din țările 
europene ca Olanda (1%), Germania (2%) și Irlanda 
(5%) [10, 11].

Mâncarea la pachet este o practică răspândită 
și în Statele Unite ale Americii unde copiii aduc mân-
care la pachet, în special, în taberele de zi care sunt 
în lunile de vară. Un studiu efectuat de cercetătorii 
Universității Carolina de Sud timp de 3 ani de analiză 
a alimentelor care sunt aduse la pachet de către elevi, 
în special a consumului de fructe, legume și apă, a 
demonstrat că în primul an de studiu înainte de in-
tervenție și în ultimul an de studiu, după intervenție 
s-au obținut succese impunătoare asupra consumu-
lui unor grupe de alimente. Intervențiile au fost niște 
cursuri interactive citite copiilor, părinților și educa-
torilor despre alimentația sănătoasă. După intervenție 
cota legumelor din caserolele copiilor a crescut de 6 
ori, consumul de fructe a crescut de 2 ori, consumul 
de apă în favoarea băuturilor îndulcite a crescut de 
la 41,9% la 61,3%. Au scăzut semnifi cativ consumul 
de băuturi cu coloranți și conservanți și a scăzut la 

jumătate consumul alimentelor de tip fast-food și a 
chipsurilor [12,13].

În Marea Britanie este mai puțin întâlnită mân-
carea la pachet, deoarece școlile sunt prevăzute cu 
cantine școlare, însă în școlile din Irlanda unde lip-
sesc cantinele școlare elevii aduc cu ei zilnic mâncare 
la pachet. Școala de psihologie a Universității Bongor 
a emis o intervenție prin care copiii se uitau la un fi l-
muleț interactiv despre alimentația sănătoasă o dată 
la 8 zile, în pauza de masă și ca recompensă primeau 
unele fructe sau legume. Astfel, s-a observat că lotul 
supus intervenției timp de 12 luni a avut îmbunătățiri 
semnifi cative la calitatea și cantitatea mâncării aduse 
la pachet de către elevi, crescând raportul fructelor și 
legumelor, față de lotul control unde pe parcursul stu-
diului acestea, din contră, au scăzut. În urma studiilor, 
Irlanda a propus Ghiduri pentru părinți și profesori 
despre mâncarea sănătoasă la pachet, efectuând inter-
venții permanente în întreaga țară [14].

Mâncarea la pachet este o practică răspândită 
în întreaga lume, inclusiv în Africa de Sud, unde stu-
diile demonstrează că 69% dintre elevii din 16 școli 
primare din Western Cape au cu ei zilnic mâncare la 
pachet, iar 49% dintre elevi achiziționează zilnic cel 
puțin un produs de la magazinele din școală. Cele mai 
multe caserole aduse de acasă conțineau pâine albă cu 
carne procesată, în timp ce cel mai frecvent aliment 
cumpărat de la magazin au fost chipsurile. Studiul 
din Africa de Sud a constatat că copiii care au cu ei 
mâncare la pachet la școală au o mai mare diversi-
tate dietetică și un consum de mese mai regulat pe 
zi, comparativ cu cei care nu au mâncare la pachet la 
școală [15].

O cercetare de la Universitatea din Leeds arată 
că doar 1% din prânzurile la pachet respectă stan-
dardele nutriționale dure care au fost stabilite pentru 
prânzurile din cantinele școlare. 85% din prânzurile la 
pachet au fost prevăzute cu o tartină, 19% cu legume, 
54% cu fructe, 17% cu brânză, 44% cu un desert pe 
bază de lapte, 82% cu gustări restricționate (chipsuri 
sau produse de cofetărie) și 61% cu o băutură îndul-
cită [16]. În primul studiu de acest gen, echipa de cer-
cetare Leeds, din Foods Standard Agency, a constatat 
că 82% din caserole cu mâncare a elevilor conțineau 
alimente bogate în grăsimi saturate, sare și zahăr, cu 
alimentele alese de părinți, inclusiv chipsuri, dulciuri 
și biscuiți [17, 18].
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Potrivit recensământului Departamentului Edu-
cației din 2008, peste 127.000 de elevi din Irlanda de 
Nord (42% din elevii prezenți) au luat cu ei la școală 
mâncare la pachet [19]. Un studiu care a cuprins în-
treaga insulă (2005) verifi că echilibrul nutrițional a 
peste 2.500 de prânzuri la pachet a elevilor, în urma 
căruia a constatat că 9 din 10 cutii de prânz (92%) 
conținea alimente bogate în grăsimi și zahăr. Aproape 
jumătate din toate prânzurile la pachet (47%) nu au 
avut porții de fructe și legume și peste două treimi 
din caserolelor de prânz (71%) nu îndeplinesc stan-
dardele obligatorii meselor școlare pentru Irlanda de 
Nord [20].

Țările Europene unde nu sunt prevăzute cantine 
sunt dotate cu niște săli speciale pentru luarea mesei, 
unde copiii pot veni în pauze și servi mâncarea lor la 
pachet (Italia, Spania, Irlanda). Pentru respectarea ce-
rințelor de igienă, aceste clase sunt dotate cu lavoare 
și săpun unde elevii își spală mâinile înainte și după 
masă. În țările unde sunt cantine, copiii pot veni cu 
mâncarea la pachet la cantină pentru a lua masa. În 
școlile unde sunt amplasate bufete școlare, este pre-
văzut un spațiu cu mese unde elevii mănâncă și nu 
întotdeauna sunt dotate cu lavoare unde să-și spele 
mâinile [21].

A fost investigat rolul caserolelor ca un vehi-
cul efectiv potențial de contaminare încrucișată. La 
fel, s-a efectuat măsurarea temperaturii din caserolele 
tipice folosite pentru transportarea și păstrarea mân-
cării la pachet pe termen de o zi de școală pentru a 
furniza informații cu privire la profi lul de temperatură 
de-a lungul ciclului de utilizare de zi cu zi. Studiul a 
constatat că în timp ce majoritatea părinților au fost 
conștienți de riscurile potențiale de siguranță alimen-
tară asociate cu caserolele în care dau mâncare la pa-
chet copilului lor, ei au recunoscut că controlul slab 
al temperaturii în timpul unei zile de școală a crescut 
riscul de siguranță alimentară, dar ei nu au luat întot-
deauna măsuri adecvate pentru a gestiona acest risc. 
În ciuda faptului că microbiologia a dat doar rezultate 
negative, astfel neavând nici o dovadă directă a riscu-
rilor imediate de siguranță alimentară în acest studiu, 
controlul temperaturii a fost o problemă-cheie de si-
guranță alimentară, deoarece temperatura la care era 
supusă mâncarea la pachet pe parcursul zilei de școală 
variază foarte mult [8].

Ghidurile pentru instruirea părinților referitoare 
la pregătirea mâncării la pachet, din Irlanda, Australia 
și Canada conțin sfaturi despre curățarea, împacheta-
rea, transportarea și păstrarea mâncării la pachet până 
când copilul o mănâncă. Astfel, se recomandă ca pă-
rinții să arunce orice alimente perisabile care nu au fost 
mâncate până la sfârșitul zilei și neapărat să spele cu 
apă caldă și săpun zilnic caserolele din masă plastică 
sau sticlă reutilizabile și să le usuce. Ghidurile propun 
învelirea caserolelor într-o pungă cu gheață, după care 
să fi e introduse în husa pentru mâncarea la pachet. 
Pentru fructele proaspete specialiștii recomandă spă-
larea lor și învelirea doar în hârtie de bucătărie. Pentru 
elevi ghidurile recomandă ca pachetul să nu fi e păstrat 
într-un loc cald, cum ar fi  în apropierea radiatoarelor 
sau în lumina directă a soarelui [22, 23, 24, 25].

Concluzii: 

Strategiile de promovare a unei alimentații 
sănătoase în rândul elevilor pe timpul în care se afl ă la 
școală ar trebui să fi e orientate spre conținutul mâncă-
rii la pachet și în special a celui pregătit acasă.

Promovarea mâncării la pachet poate: să în-
curajeze interesul elevilor în a face alegeri alimentare 
sănătoase; oferă părinților informații relevante cu pri-
vire la aspectele legate de produse alimentare și de 
sănătate; crește contactul dintre școală și familie; să 
încurajeze școala să abordeze o alimentație sănătoasă; 
să sprijine organele responsabile în implementarea și 
respectarea standardelor nutriționale pentru prânzu-
rile școlare [25]. 
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Rezumat

Există o serie de dovezi științifi ce internați-
onale și naționale care demonstrează relația directă 
dintre alimentația neechilibrată și dezvoltarea bolilor 
netransmisibile precum bolile cardiovasculare, dia-
betul zaharat, unele tipuri de cancer, afecţiunile mus-
culo-scheletale, unele afecţiuni mintale, etc. Potrivit 
“Global Status Report on non-communicable disea-
ses”, circa 60% din numărul total de cazuri de deces 
la nivel global sunt cauza dezvoltării bolilor netras-
misibile. În Europa, bolile netransmisibile constituie 
circa 86% din numărul total de cazuri de mortalitate 
şi 77% din povara globală a bolilor, solicitând un efort 
tot mai mare de la sistemele de sănătate şi devenind 

o povară în creştere pentru dezvoltarea economică şi 
bunăstarea populaţiei. Potrivit datelor Organizației 
Mondiale a Sănătății, în Republica Moldova, în anul 
2011, bolile netransmisibile au defi nit 87% din tota-
litatea deceselor. Bolile cardiovasculare sunt cauza a 
55-57% din decesele înregistrate anual, cancerul este 
cauza a circa 14% din decese, bolile aparatului di-
gestiv sunt cauza a circa 10% din decese, iar diabetul 
zaharat deține o cotă de 46-48% din totalul de boli 
endocrine. În acest context elucidarea rolului facto-
rilor de risc în dezvoltarea bolilor legate de nutriție 
prezintă un subiect relevant și util pentru domeniul de 
cercetare și inovare. 

Cuvinte-cheie: factori de risc, boli, nutriție
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The Role of the Risk Factors in Development 
of the Diseases Related to Diet (literature review)
Abstract

There is a large number of international and 
national scientifi c evidence that show the direct re-
lationship between unbalanced diet and development 
of non-communicable diseases such as cardiovascular 
diseases, diabetes, some types of cancer, musculos-
keletal disorders, some mental disorders, etc. Accor-
ding to the „Global Status Report on Non-communi-
cable diseases”, about 60% of all the deaths that occur 
globally are due to the development of non-coomuni-
cable diseases. In Europe, noncommunicable diseases 
are about 86% of all the cases of mortality and 77% 
of the global burden of diseases, requiring greater 

effort from all the health systems and becoming an 
increasing burden for the economic development and 
welfare of population. According to the World Health 
Organization, in the Republic of Moldova in 2011, 
non-communicable diseases have defi ned 87% of all 
the deaths. Cardiovascular diseases are the cause of 
55-57% of annual deaths, cancer accounts for about 
14% of deaths, digestive diseases are about 10% of all 
the deaths and diabetes has a share of 46-48% of the 
total of endocrine diseases. In this context, evaluation 
of the role of risk factors in the development of the di-
seases related to diet presents a signifi cant and useful 
topic for the research and innovation fi eld.

Key words: risk factors, diseases, diet
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Rezultate 

Bolile cardiovasculare sunt cauza a 55-57% din 
decesele înregistrate anual, cancerul este cauza a circa 
14% din decese, bolile aparatului digestiv sunt cauza a 
circa 10% din decese, iar diabetul zaharat deține o cotă 
de 46-48% din totalul de boli endocrine. În acest con-
text, elucidarea rolului factorilor de risc în dezvoltarea 
bolilor legate de nutriție prezintă un subiect relevant 
și util pentru domeniul de cercetare și inovare [1, 2].

Consumul de produse alimentare cu conținut 
sporit de sare, zahăr și grăsimi, al băuturilor nealco-
olice îndulcite precum și consumul redus de fructe 
și legume reprezintă cauzele principale în apariția și 
dezvoltarea bolilor legate de dietă, subnutriție și defi -
ciențele nutriționale. [3]

Conform Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS), se recomandă un consum de până la 5 g sare/
zi (2000 mg de sodiu), însă există o semnifi cativă 
diferență legată de aceste recomandări în mai multe 
țări. Actualmente, la nivel global se consumă, în me-
die, 9-12 g de sare pe zi ceea ce reprezintă dublul 
față de nivelul maxim recomandat. Potrivit specia-
liștilor, reducerea consumului global de sare la nive-
lul recomandat ar preveni 2,5 milioane de decese pe 
an. Consumul zilnic de produse alimentare bogate în 
sare duce la apariția hipertensiunii arteriale, a bolilor 
cardiovasculare, a osteoporozei, a bolilor renale, etc. 

Astfel, conform studiului din anul 2003, o reducere de 
4,6 g pe zi de sare (1840 mg de sodiu) scade nivelul 
tensiunii arteriale cu 5.0/2.7 mm Hg la hipertensivi. 
De asemenea, savanții demonstrează că reducerea 
consumului de sare este asociată cu scăderea bolilor 
cardiovasculare în populație. Astfel, un exemplu sem-
nifi cativ îl aduce Finlanda care începând cu anii 1970 
a reușit să obțină succes în micșorarea mortalității da-
torate infarctului miocardic și bolilor coronariene cu 
75-80%. În acest mod, a sporit și speranța de viață de 
la 5 la 10 ani. Asemănător, în Japonia timp de 10 ani, 
campaniile de reducere a aportului excesiv de sare au 
reușit să micșoreze consumul de la 13,5 g/zi la 12,1 g/
zi de sare, fapt ce a contribuit la reducerea nivelului de 
mortalitate prin bolile cardiovasculare. De asemenea, 
conform cercetărilor realizate de oamenii de ştiinţă de 
la Şcoala de Medicină Harvard în colaborare cu cei de 
la Institutul Broad din cadrul Institutului de Tehnolo-
gie Massachusetts, s-a demonstrat că excesul de sare 
favorizează creşterea nivelului unor celule care au le-

gătură cu bolile autoimune precum: scleroza multiplă, 
artrita reumatoidă şi psoriazul. [4, 6, 7]

Studiile OMS demonstrează că zaharurile 
sunt consumate în cantități diferite în funcție de țară. 
Cea mai mare cantitate consumată în Europa a fost 
înregistrată în Portugalia – 25%, urmată de Spania 
și Marea Britanie – 16%. Cele mai mici cantități de 
zaharuri consumate au fost înregistrate în Ungaria și 
în Norvegia – 7%. Consumul excesiv de zahăr are o 
strânsă legătură cu riscul de a suferi boli cardiovas-
culare. Cei al căror consum de zahăr reprezintă între 
17% şi 21% din numărul total de calorii au un risc 
cu 38% mai mare de a suferi boli cardiovasculare în 
comparaţie cu cei al căror consum de zahăr reprezintă 
doar 8% din numărul total de calorii. De asemenea, 
consumul sporit de zahăr contribuie la dezvoltarea 
obezității, a hipertensiunii arteriale, a diabetului za-
harat, a cirozei, a demenţei, etc. Un reviu care a inclus 
30 de studii științifi ce, 7895 de studii clinice rando-
mizate și 38 de studii de cohortă a demonstrat relația 
dintre creșterea indicelui de masa corporală și consu-
mul de produse alimentare cu un conținut sporit de 
zahăr. De asemenea, analizând experiența generală în 
literatura de specialitate, putem constata o evidenți-
ere clară a infl uenței negative a consumului sporit de 
băuturi nealcoolice îndulcite asupra apariției și dez-
voltării obezității în rândul copiilor și adolescenților. 
Băuturile îndulcite contribuie la dezvoltarea obezității 
pentru că au un nivel ridicat de calorii, dar nu satisfac 
apetitul. Populația care le consumă, nu reduce apor-
tul de calorii din alimente solide pentru a compensa 
cu cele în formă lichidă și în rezultat apare problema 
creșterii Indicelui de masă corporală. Consumul zilnic 
al băuturilor răcoritoare cu conținut sporit de carbo-
hidrați afectează atât statutul ponderal al persoanei, 
cât și o serie de organe și sisteme ale organismului 
precum sistemul osos, gastro-intenstinal, renal, etc. 
Astfel, în anul 2010, cercetarea (NYPANS) efectuată 
de CDC în rândul elevilor de clasa 9-12, a relevat fap-
tul că 16,1% din copii preferă băuturile energizante 
și 24,3% consumă băuturi răcoritoare îndulcite. În 
acest context, problema consumului sporit de băuturi 
îndulcite este una actuală și semnifi cativă din cauza 
impactului negativ asupra stării de sănătate a popu-
lației. Un alt studiu desfășurat în rândul a 1163 copii 
cu vârsta de 1-7 ani a demonstrat că, copiii care con-
sumă cantități medii și mari de suc la vârsta de 1 an 
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au un indice de masă corporală înalt. Datele publicate 
de OMS în anul 2010 arată că 78% dintre decesele 
legate de consumul sucurilor îndulcite cu zahăr s-au 
produs în ţările cu venituri reduse spre medii per lo-
cuitor. În anul 2010, aproximativ 132.000 de decese 
provocate de consumul sucurilor dulci, sucurilor de 
fructe sau a băuturilor energetice pentru sportivi au 
survenit în urma diabetului zaharat, circa 44.000 de 
decese au fost provocate de bolile cardio-vasculare 
şi 6.000 de cazuri de decese prin cancer. Din rândul 
celor mai populate 20 de țări, Mexicul a avut cea mai 
mare rată de mortalitate atribuită băuturilor îndulcite 
cu zahăr (405 decese la milion, adică circa 24.000), 
fi ind urmat de Statele Unite (125 de decese la milion, 
circa 25.000 de decese). Impactul acestor băuturi va-
riază mult între populații: între sub 1% la japonezii 
peste 65 de ani și 30% la mexicanii sub 45 de ani. În 
Mexic, 12% din decese sunt cauzate de consumul de 
băuturi îndulcite cu zahăr. De asemenea, în prestigi-
oasa revistă științifi că Circulation, publicată de Ame-
rican Heart Association s-a stabilit că în România, 
816 persoane decedează anual din cauza consumului 
de băuturi îndulcite cu zahăr. Dintre aceștia, 568 mor 
prin boli cardiovasculare, 210 – prin diabet și 37 – 
prin cancer. De asemenea, e important de menționat, 
cariile dentare reprezintă una din cele mai răspândite 
boli netransmisibile cauzate și de consumul băuturilor 
îndulcite. În țările dezvoltate cheltuielile pentru trata-
mentul cariilor dentare constituie aproximativ 5-10% 
din buget [4, 5, 8-11].

Cercetările de specialitate au constatat că grăsi-
mile saturate sporesc riscul apariției obezității, al boli-
lor cardiovasculare, al maladiilor coronariene, al ata-
cului vascular cerebral, etc. Potrivit studiului publicat 
în Clinical Pediatrics, copiii cu vârstele cuprinse între 
10 şi 12 ani care consumă frecvent alimente de tip 
fast-food, înregistrează rezultate mai slabe la învăţă-
tură. Consumul de burgeri, chifteluţe şi cartofi  prăjiţi, 
responsabil pentru rata puternic ascendentă a obezită-
ţii în rândul copiilor, este asociat cu scăderea perfor-
manţelor intelectuale, manifestate la orele de citire, 
matematică şi ştiinţe. De asemenea, s-a demonstrat că 
adolescenții subestimează numărul de calorii din pro-
dusele de tip fast-food. Cercetătorii au descoperit 
că 80 % dintre adolescenți subestimează caloriile 
din produsele consumate. Cei care au avut o masă 
echivalentă cu aproximativ 1.000 de calorii au su-

bestimat-o cu o valoare medie de 350 de calorii, în 
timp ce elevii care au avut o masă de 1.500 de calorii 
au presupus un consum echivalent cu doar 700 de 
calorii [12, 13].

Un alt studiu desfășurat în iunie 2012, a încer-
cat să descopere care este legătura dintre alimentele 
consumate de anumite persoane și apariția astmului, 
a rinitei și eczemei. Studiul a fost efectuat în rândul 
a 500.000 de copii din 31 de țări divizați în 2 grupe 
de vârstă – 6-7 ani și 13-14 ani. În ambele grupuri s-a 
observat că acei copii care consumau fast food de trei 
ori pe săptămână aveau un risc mult mai ridicat pentru 
dezvoltarea astmului, a rinitei și eczemei. Adolescen-
ții prezentau un risc mai crescut cu 39%, iar cei mici 
cu 27%. Tot din acest studiu a rezultat faptul că doar 
trei porții de fructe pe săptămână au redus conside-
rabil riscul de apariție al afecțiunilor menționate mai 
sus. Cercetarea, publicată în anul 2013, a relatat că 
adolescenții și copiii consumă mult mai multe calo-
rii în restaurantele de tip fast-food decât acasă. Di-
ferența între alimentele consumate acasă și cele din 
restaurantele fast-food a fost între 160-310 calorii/zi. 
Această cantitate este foarte mare dacă e vorba despre 
un copil cu vârsta de 8-9 ani [14 – 17].

Un alt factor de risc pentru apariția bolilor ne-
transmisibile legate de nutriție este reprezentat de 
consumul de fructe și legume. Persoanele care includ 
în alimentația zilnică fructele și legumele au un risc 
mai redus de obezitate, diabet zaharat, anumite tipuri 
de cancer, etc. Raportul “Health at a Glance: Europe 
2012” demonstrează că în România și Bulgaria, tinerii 
cu vârsta între 15 și 24 de ani consumă cea mai redusă 
cantitate de fructe la nivel european. Specialiștii con-
sideră că acest fapt depinde și de nivelul educațional 
și fi nanciar al familiei. Potrivit studiilor desfășurate 
de către experții de la University College London cei 
care mănâncă cel puțin șase porții de fructe și legume 
proaspete zilnic își micșorează riscul de deces prema-
tur, de dezvoltare a bolilor cardiovasculare și a cance-
rului cu circa 42%, 31% și respectiv 25%. De aseme-
nea, un reviu al literaturii de circa 8 studii științifi ce în 
care au participat 1026 de subiecți a stabilit faptul că 
promovarea consumului crescut de fructe și legume, 
în absența unei recomandări specifi ce pentru a reduce 
consumul de alimente nesănătoase precum cele bo-
gate în sare, zahăr și grăsimi, pare puțin probabil să 
reducă masa corporală. Circa 16 studii prospective de 
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cohortă analizate pe o perioadă de circa 4.6-26 ani au 
evaluat circa 56,423 de decese (11,512 datorate boli-
lor cardiovasculare și 16,817 datorate cancerului) în 
rândul a 833,234 de subiecți. În rezultat, s-a stabilit că 
aportul sporit de fructe și legume a fost asociat cu un 
risc redus de apariție și dezvoltare a bolilor netransmi-
sibile, în special a celor cardiovasculare. [18-22]

Luând în considerare toate aspectele prezen-
tate, este necesar a întreprinde un șir de măsuri.

Pentru reducerea consumului de sare în popula-
ție, OMS a creat o serie de recomandări care ar putea 
genera un an suplimentar de viaţă sănătoasă pentru 
costuri mai mici decât media venitului anual per capita 
în ţările cu venituri mici şi mijlocii dintre care: poli-
ticile guvernamentale inclusiv politici și reglementări 
pentru a asigura producerea, accesibilitatea și disponi-
bilitatea de produse alimentare sănătoase; colaborarea 
cu sectorul privat pentru a îmbunătăți disponibilitatea 
și accesibilitatea produselor alimentare cu conținut re-
dus de sare; sensibilizarea consumatorilor prin inter-
mediul marketingului social pentru a spori gradul de 
conștientizare și responsabilitate al populației față de 
necesitatea reducerii consumului de sare; crearea unui 
mediu propice pentru reducerea sării prin intermediul 
politicilor locale și promovarea produselor alimentare 
sănătoase în instituțiile de învățământ, la locurile de 
muncă, în comunități și orașe; monitorizarea aportului 
de sare, identifi carea surselor de sare și determinarea 
nivelului de cunoștințe, atitudini și a comportamen-
tului în rândul populației legate de consumul sporit 
de sare pentru a informa factorii de decizie. Dovezile 
științifi ce au demonstrat că una din prioritățile actu-
ale în reducerea consumului zilnic de sare rămâne a fi  
educația populației. Programele educaționale trebuie 
adaptate nivelului de pregătire și receptivității popula-
ției țintă, astfel încât să posede ca rezultat schimbarea 
comportamentului alimentar pentru prevenirea bolilor 
netransmisibile. E necesar a desfășura activități de in-
struire privind evitarea adaosului de sare la pregătirea 
și consumul bucatelor în timpul mesei precum și achi-
ziționarea produselor alimentare cu conținut redus de 
sare. Totodată, un rol important în reducerea aportului 
excesiv de sare în rândul populației îl au producătorii 
şi furnizorii de alimente. Luând în considerație, inci-
denţa crescută a bolilor cardiovasculare în Europa şi 
în Republica Moldova, prin reformularea produselor 
alimentare s-ar reduce impactul acestor boli. [3, 4, 7]

Rezultatele studiilor privind infl uența băuturi-
lor nealcoolice îndulcite asupra stării de sănătate au 
motivat propunerea implementării taxei pe băuturile 
carbogazoase şi alte băuturi îndulcite, lucru care ar re-
duce consumul acestora. În 15 ţări există deja această 
taxă. Ideea de a taxa băuturile şi dulciurile bogate în 
calorii a câştigat din ce în ce mai multă popularitate 
în rândul nutriţioniştilor, deși în ultimii ani, nu se în-
tâmplă acelaşi lucru şi în rândul consumatorilor. De 
asemenea, OMS stipulează faptul că cantitatea de 
zahăr trebuie să reprezinte nu mai mult de 10% din 
numărul total de calorii consumate într-o zi, dar este 
inclus procentul de 5% ca fi ind recomandarea bene-
fi că pentru sănătate. 10 % din numărul total de calo-
rii înseamnă aproximativ 50 g de zahăr pe zi pentru 
o persoană adultă, cu o greutate normală. În această 
cantitate este inclus orice tip de zahăr, inclusiv cel 
prezent în miere, siropuri, mâncare, sucuri de fructe 
şi altele [5, 6].

Majoritatea țărilor care sprijină ideea de redu-
cere a consumului de grăsimi în rândul populației se 
axează pe strategiile care vizează publicul larg și con-
sumatorii, prin intermediul educației publice și spori-
rea nivelului de conștientizare a populației. Astfel, în 
Mauritania, Bulgaria și Bhutan strategiile de reducere 
ale consumului de grăsimi alimentare prevăd măsuri 
fi scale, colaborarea cu industria alimentară pentru re-
formularea produselor precum și stabilirea și punerea 
în aplicare a standardelor alimentare. Doar în Mauri-
tania, Bulgaria, Fosta Republică Iugoslavă a Macedo-
niei, Iran și Mongolia, strategiile specifi ce de reducere 
a consumului de grăsimi alimentare au fost orientate 
către sectorul privat. De asemenea, este important de 
menționat faptul că, în Mauritania, Cambogia și Iran 
s-a propus monitorizarea consumului de uleiuri reu-
tilizabile prin intermediul cercetărilor științifi ce. Pe 
când în 6 țări (Mauritania, Bulgaria, Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Malaiezia și 
Vietnam) au fost stabilite limitele naționale de admi-
sie pentru grăsimile alimentare [23 – 32].

Comparativ cu alți factori de risc, sporirea ni-
velului de consum de fructe și legume a avut cea mai 
mare acoperire: 31% dintre politicile internaționale 
revizuite. Principalele acțiuni pentru a asigura dis-
ponibilitatea și accesibilitatea de fructe și legume au 
inclus: promovarea grădinăritului la școală și acasă 
precum și dezvoltarea agriculturii în mediul urban. 
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Majoritatea documentelor de politici (75%) privind 
consumul de fructe și legume s-au axat pe educație 
și demonstrații publice pentru a promova creșterea 
fructelor și a legumelor. Malaiezia s-a bazat pe dez-
voltarea de cărți cu rețete speciale. Strategiile din Sri 
Lanka și Mongolia au fost orientate spre dezvoltarea 
serviciilor de catering în instituțiile de învățământ 
pentru a asigura includerea fructelor și legumelor în 
meniul zilnic al copiilor. De menționat faptul că, toate 
documentele de politici analizate s-au axat pe educa-
ția populației [3, 4, 33, 34].

Concluzii

1. Cercetările internaționale și naționale de-
monstrează infl uența consumului de produse alimen-
tare cu conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi, bău-
turi nealcoolice îndulcite precum și consumul insufi -
cient de fructe și legume asupra apariției și dezvoltării 
bolilor netransmisibile legate de nutriție.

2. Rezultatele cercetărilor în domeniu indică 
ponderea înaltă pe care o dețin produsele alimentare 
cu conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi, băuturi 
nealcoolice îndulcite precum și consumul insufi cient 
de fructe și legume în rația alimentară zilnică.

3. Pentru a preveni apariția și dezvoltarea boli-
lor netransmisibile legate de dietă e necesar a fi  luate 
un set de măsuri ce se vor axa pe informarea, educarea 
și sensibilizarea consumatorilor, a sectorului privat și 
a factorilor de decizie.
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se comunică autorului dacă articolul a fost acceptat 
spre publicare în forma iniţială, dacă sunt necesare 
modifi cări sau dacă articolul a fost respins. 

Lucrările care întrunesc punctajul pentru publi-
care vor apărea în revistă în ordinea înscrierii pe lista 
de publicare.

Lucrările care întrunesc un punctaj mai mic şi 
pot fi  publicate doar după efectuarea unor modifi cări 
de către autori sunt returnate autorilor însoţite de re-
comandările referenţilor ştiinţifi ci şi vor fi  reevaluate 
după efectuarea modifi cărilor. 

Lucrările care nu întrunesc criteriile ştiinţifi ce 
minime vor fi  respinse.

Creditare

Autorii de articole ştiinţifi ce publicate în re-
viste care apar on-line (aşa cum este Revista de Medi-
cină Şcolară şi Universitară) sunt creditaţi de Colegiul 
Medicilor din România cu 20 puncte EMC. Dovada 
publicării se face prin prezentarea la CMR a copiilor 
după prima copertă interioară a revistei şi după prima 
pagină a articolului. 

Abonamente

Abonamentul la Revista de Medicină Şcolară şi 
Universitară este creditat de CMR cu 5 credite.

Abonamentul la Revista de Medicină Şcolară 
şi Universitară este creditat de OAMGMAMR cu 5 
credite.

Costul unui abonament pentru anul 2016 este 
de 50 lei/an şi poate fi  achitat prin ordin de plată sau 
transfer bancar în contul Societăţii Medicilor din Co-
lectivităţile de Copii şi Tineri, IBAN RO85 BTRL 
RONC RT00 W212 8103, deschis la Banca Transil-
vania Cluj.

Adresa pe care trebuie trimisă revista va fi  co-
municată ulterior pe adresa de mail:

redactiarmsu@gmail.com



www.medicinascolara.ro
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