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Rezumat

Obezitatea copilului și adolescentului repre-
zintă o problemă importantă de sănătate publică, cu 
care și medicul școlar se confruntă în practica de zi 
cu zi.

Problemele de malnutriție și complicațiile me-
tabolice și cardio-vasculare pe care obezitatea le pre-
supune sunt extrem de importante.

În același timp, consecințele psiho-sociale ale 
obezității la copil și adolescent trebuie luate în consi-
derare în urmărirea acestei boli.

Cuvinte cheie: obezitate, adolescent, compli-
cații
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Abstract

Obesity at children and teenagers is an impor-
tant public health problem that the school physician 
faces in everyday practice.

Problems of malnutrition, metabolic and car-
diovascular complications of obesity are also extre-
mely important.

At the same time, in the follow-up of this di-
sease should be considered the psycho-social con-
sequences of obesity on the child and adolescent.
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INTRODUCERE

Obezitatea – defi nită ca un exces de masă 
grasă – este o boală cronică de nutriţie, multifactori-
ală, produsă prin interacţiunea dintre factori genetici 
şi de mediu. Ea reprezintă o problemă majoră de să-
nătate publică, prevalenţa ei fi ind într-o creştere alar-
mantă în numeroase ţări.

Obezitatea copilului şi adolescentului se în-
scrie, la rândul ei, într-o curbă ascendentă, fi ind con-

siderată ca “o nouă epidemie“. Acest fapt este legat 
de modifi cările modului de viaţă, de mediul familial, 
de un nou echilibru între aportul alimentar şi nevoile 
energetice, ca şi de predispoziţia genetică [1]. 

Probabilitatea ca un tânăr să rămână obez la 
vârsta de adult variază între 20-50% înainte de pu-
bertate şi între 50-70% după pubertate, ceea ce de-
monstrează faptul că obezitatea în adolescenţă este un 
factor predictiv pentru obezitatea la vârsta adultă [2].
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Principalul risc al obezităţii copilului este per-
sistenţa la vârsta de adult, cu complicaţiile metabolice 
şi cardio-vasculare pe care le presupune.

În acelaşi timp, consecinţele de ordin psiho-so-
cial ale supraponderii şi obezităţii la copil şi adoles-
cent, nu pot fi  neglijate. În spatele unei supraponderi 
se poate ascunde o stimă de sine scăzută şi chiar su-
ferinţă psihică.

Datorită particularităţilor legate de vârstă, mo-
delarea atitudinii corecte faţă de alimentaţie şi acti-
vitatea fi zică este difi cilă la copilul de vârstă şcolară 
şi la adolescent. Infl uenţa preponderentă a grupului 
de prieteni este semnifi cativă chiar şi în determinarea 
comportamentului lor alimentar.

În plus, preocuparea faţă de „siluetă“, în special 
în cazul fetelor, duce la adoptarea de comportamente 
nesănătoase pentru controlul greutăţii corporale.

Cu toate că problema obezităţii este dezbătută 
intens în această perioadă în toate ţările lumii, preva-
lenţa obezităţii în populaţia generală a ţării noastre nu 
este cunoscută. De asemenea, nu există studii care să 
furnizeze date legate de nivelul real al supraponderii 
şi obezităţii la copii şi adolescenţi, deşi este de bănuit 
că există o incidenţă din ce în ce mai mare a acestora.

DEFINIȚIE

Starea de nutriţie a copiilor şi adolescenţilor 
poate fi  evaluată prin mai multe metode: măsurarea 
greutăţii, măsurarea pliurilor cutanate, examenul cli-
nic. Însă majoritatea autorilor consideră astăzi indi-
cele de masă corporală (calculat ca raport al greutăţii 
la pătratul înălţimii) ca fi ind criteriul care refl ectă cel 
mai bine proporţiile corporale [3].

Pe baza IMC, adulţii pot fi  încadraţi [4] în ur-
mătoarele categorii:

 subponderali (IMC<18,5)
 normoponderali (IMC=18,5-24,9)
 supraponderali (IMC=25-29,9)
 obezitate grad I (IMC=30-34,9)
 obezitate grad II (IMC=35-39,9)
 obezitate grad III (IMC>40kg/mp) 

Această clasifi care fi xă nu poate fi  aplicată, însă, 
la copii. Pentru aceştia este necesară raportarea IMC 
la curbele percentile, care exprimă schimbările dina-
mice ale IMC în timpul creşterii [5]. Diferite ţări şi-au 
dezvoltat propriile curbe percentile ale IMC; astfel, 

în USA supraponderea se defi neşte ca IMC>percen-
tila 85, iar obezitatea >95; în Marea Britanie defi niţia 
utilizează percentila 90 pentru suprapondere şi cea de 
99 pentru obezitate; în Franţa obezitatea este defi nită 
prin IMC>97, iar supraponderea prin IMC>90 [6].

Evoluţia IMC la copii refl ectă evoluţia ţesutului 
adipos: creşte în primul an de viaţă, apoi scade până 
la 6-7ani, după care creşte din nou. Creşterea IMC la 
vârsta de 6-7ani poartă numele de rebound adipocitar 
fi ziologic.

Curbele IMC prezintă un interes deosebit [3] în 
anumite cazuri:

– în primul an de viaţă, datorită caracterului 
tranzitor al corpulenţei, utilizarea curbelor este în 
mod particular importantă pentru ca sugarii graşi să 
nu rămână graşi, şi pentru că cei slabi pot să se în-
graşe. Curbele permit cuantifi carea nivelului de su-
prapondere şi urmărirea evoluţiei sugarului. Pentru 
sugarii la risc sfaturi nutriţionale simple şi corijarea 
greşelilor pot ameliora evoluţia corpulenţei.

– spre vârsta de 6 ani, datorită variaţiilor fi zio-
logice ale corpulenţei, impresia clinică poate fi , câteo-
dată, înşelătoare. Un copil cu IMC în jurul percentilei 
90 poate părea cu corpolenţă normală. Trasarea curbei 
evidenţiază un eventual exces ponderal. Dacă curba 
IMC creşte, pentru prevenirea instalării supraponderii 
pot fi  propuse măsuri simple de prevenţie vizând acti-
vitatea fi zică şi alimentaţia.

– la copiii obezi – în mod particular copiii cu 
obezitate prezintă o distribuţie androidă a ţesutului 
adipos, ceea ce sporeşte riscul complicaţiilor car-
dio-vasculare

Cu toate că IMC nu poate fi  considerat un mij-
loc exclusiv de diagnostic al obezităţii, deoarece nu 
refl ectă distribuţia masei grase şi nu discriminează 
grăsimea de muşchi, oase, organe vitale [7], rapor-
tat la curbele percentile pentru vârstă şi sex rămâne 
metoda cea mai folosită la copii ca screening pentru 
suprapondere şi pentru depistarea riscului la obezitate 
sau, dimpotrivă, la subpondere [8]. 

EPIDEMIOLOGIE

Supraponderea şi obezitatea sunt într-o creştere 
alarmantă în ţările dezvoltate şi în cele în curs de dez-
voltare.
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Astfel, 21-24% dintre copii sunt supraponderali 
în USA, iar aproape 15% sunt obezi; într-o singură ge-
neraţie prevalenţa obezităţii a crescut cu 50-60% [9].

Un studiu efectuat pe 14500 copii olandezi în 
perioada 1996/1997 comparativ cu 1980, a arătat că 
14-22% dintre aceştia au IMC peste percentila 90 [10].

În Marea Britanie statusul sănătăţii din 2002 
evidenţia existenţa a 5,5% dintre băieţi şi 7,2% dintre 
fetele între 2-15ani cu obezitate. Proporţia suprapon-
derii era de 21,8% la băieţi şi 27,5% la fete. Între 1995 
şi 2002 obezitatea s-a dublat la băieţi (de la 2,9% la 
5,5%) şi a crescut la fete de la 4,9% la 7,2% [11].

Prevalenţa obezităţii la copii a crescut în Franţa 
de la 3% în 1965 la 5,1% în 1980, pentru a atinge 16% 
în 2000. În plus, studiile arată o creştere mai rapidă a 
obezităţii masive, comparativ cu cea moderată [12].

Ultimele date elveţiene vorbesc despre 20-27% 
copii şi adolescenţi supraponderali şi 6-16% cu obezi-
tate (procentaje dependente de vârstă) [13].

În Australia erau 15% dintre băieţi şi 15,8% 
dintre fete cu suprapondere şi obezitate în 1995 [14].

În Japonia se evidenţiază o creştere a obezită-
ţii la copiii şcolari la 10-11% în perioada 1996-2000 
[15], în timp ce în Canada existau 28% copii supra-
ponderali şi obezi în anul 1996 [16]. 

În România există foarte puţine studii epide-
miologice referitoare la situaţia obezităţii; de aceea, 
frecvenţa reală a obezităţii la copii şi adolescenţi în 
ţara noastră nu se cunoaşte în prezent.

ETIOLOGIA OBEZITĂŢII

Obezitatea este o afecţiune multifactorială, re-
zultatul acţiunii factorilor genetici cu dezvoltarea or-
ganismului şi cu infl uenţele factorilor de mediu.

Predispoziţia genetică de stocare a lipidelor 
este datorată anumitor gene care mediază susceptibi-
litatea pentru boală în anumite condiţii.

Factorii genetici exercită infl uenţe atât asupra 
gradului obezităţii cât şi asupra distribuţiei grăsimii 
corporale.

Obezitatea determinată de anomaliile unei 
singure gene este extrem de rară. În mod defi nitoriu 
această tulburare de nutriţie este determinată poli-
genic. Mutaţiile incriminate în producerea obezităţii 
afectează în principal genele al căror efect se exercită 
asupra ingestiei de alimente, pierderilor energetice şi 

repartizării caloriilor de depozit între ţesuturile slabe 
şi ţesutul adipos.

Deşi obezitatea copilului se corelează frecvent 
cu adipozitatea parentală, transmiterea ereditară a fost 
demonstrată la doar 0,2-0,7% din cazurile cu obezi-
tate familială.

Factorii individuali sunt reprezentaţi de factori 
comportamentali (alimentaţie, nivelul activităţii fi -
zice) şi de factori psihogeni.

Factorii de mediu ţin atât de nivelul socio-eco-
nomic cât şi de factorii familiali, iar rolul lor în deter-
minismul obezităţii va fi  discutat ulterior.

FACTORII DE RISC AI OBEZITĂŢII

– alimentaţia: nivelul aportului energetic, com-
poziţia în macronutrienţi a alimentelor şi comporta-
mentul alimentar sunt cei 3 factori nutriţionali respon-
sabili de excesul ponderal la copil [12]. A fost pus 
în evidenţă rolul densităţii energetice ridicate a ali-
mentelor şi consumul rapid sau repetat de alimente în 
procesul de stocare, în special în condiţiile unui nivel 
scăzut de activitate fi zică. Alăptarea la sân ar juca un 
rol protector

– scăderea activităţii fi zice joacă un rol major. 
Activitatea fi zică creşte consumul energetic total şi de 
repaus, favorizând dezvoltarea masei musculare. Nu-
mărul orelor petrecute în faţa unui ecran este asociat 
semnifi cativ cu obezitatea.

– nivelul socio-economic ridicat este un factor 
de risc pentru obezitate în ţările sărace, în timp ce ni-
velul scăzut este în general un factor de risc în ţările 
dezvoltate

– obezitatea părinţilor: asocierea semnifi cativă 
între IMC al părinţilor şi al copiilor a fost pus în evi-
denţă de la vârsta de 3 ani. În studiile pe copii adop-
taţi a fost observată o corelaţie între IMC al copilului 
şi cel al părinţilor biologici, sugerând o predispoziţie 
genetică. Corelaţia cu părinţii adoptaţi a existat pe pe-
rioada în care copiii locuiau cu ei, dar nu a persistat la 
vârsta de adult.

– rebound-ul adipozităţii precoce: cu cât este 
mai precoce, cu atât riscul obezităţii este ridicat la 
vârsta de adult. Valoarea IMC înainte şi în momentul 
rebound-ului trebuie luată în seamă pentru o evaluare 
foarte fi nă a riscului. Copiii la care curba creşte spre 



35

Articole științifi ce 

nivelul de sus al curbelor de referinţă sunt consideraţi 
cu risc înalt de dezvoltare a unei obezităţi.

– Existenţa unei corelaţii inverse între obezitate 
şi cantitatea de somn nu a fost stabilită în mod clar.

FORME CLINICO-ETIOLOGICE
DE OBEZITATE

Obezitatea exogenă este consecinţa aportu-
lui caloric crescut, care depăşeşte nevoile energetice 
ale organismului. Reprezintă 90-95% din cazurile de 
obezitate ale copilului şi se caracterizează prin talie 
înaltă. Obezitatea de cauză exogenă are origine multi-
factorială, asociind factori psiho-afectivi şi de mediu 
(familiali şi sociali), ca şi factori genetici şi epigene-
tici, factori care interacţionează între ei [17].

Obezitatea genetică este caracteristică sindroa-
melor genetice complexe ce asociază retard mental, 
hipogonadism, dismorfi sm facial:

 sdr. Prader-Willi
 sdr. Laurence-Moon-Biedl
 sdr. Alstrom
 sdr. Carpenter
 pseudohipoparatiroidismul
 sdr. Down
 sdr. Turner

Obezitatea endocrină se întâlneşte în diferite 
boli endocrine:

 hipotiroidism
 sdr. Cushing
 defi cit/rezistenţă la hormonul de creştere
 pubertate precoce

COMPLICAȚIILE OBEZITĂȚII 
LA COPIL

Complicaţia cea mai frecventă a obezităţii co-
pilului este de fapt menţinerea ei la vârsta de adult 
[18]. Precocitatea instalării şi evoluţia complicaţiilor 
sunt dependente de masa de ţesut adipos.

a. Tulburări metabolice:
  dislipidemia – produsă ca urmare a accen-

tuării proceselor de lipogeneză şi lipoliză 
– este principala complicaţie metabolică a 
obezităţii, fi ind unul din elementele de risc 
cardio-vascular. Copiii şi adolescenţii obezi 
prezintă o creştere a colesterolului total şi o 

diminuare a HDL colesterolului. Hipertrigli-
ceridemia rămâne rară la copil şi adolescent. 

  hiperinsulinismul – indus de oferta calorică 
crescută şi de creşterea rezistenţei la insu-
lină – este mai rar întâlnit

  diabetul zaharat de tip 2 – apare excepţional 
la copii şi adolescenţi

b. Tulburări hormonale
  modifi cări de natură secundară a hormoni-

lor lipolitici: cortizol, somatotrop, tiroxină, 
catecolamine

  hiperinsulinismul secundar, reactiv, este ex-
cepţional la copil

c. Tulburări clinice
  tulburări de statică – apar precoce la copiii 
şi adolescenţii obezi datorită suprasolicitării 
prin suprapondere a cartilajelor de creştere, 
a tendoanelor şi oaselor. Astfel, genu val-
gum, piciorul plat şi hiperlordoza lombară 
sunt frecvente, iar neglijate cresc riscul unei 
artroze la vârsta de adult

  hipertensiunea arterială – este prezentă la 
10-20% dintre adolescenţii obezi, fi ind în 
general asimptomatică şi spontan rezolutivă 
odată cu scăderea în greutate

  tulburările funcţiei respiratorii – sdr. Pic-
kwick, deşi mai frecvent la adolescentul 
obez decât la cel cu greutate normală, este 
totuşi o raritate

  tulburările cutanate – intertrigo-ul şi alte iri-
taţii cutanate secundare sunt frecvente, ca şi 
vergeturile rozii sau albicioase

OBEZITATEA – PROBLEMĂ 
DE MALNUTRIŢIE

Obezitatea este rezultatul dezechilibrului între 
aportul şi necesităţile energetice.

Nivelul aportului energetic, compoziţia în ma-
cronutrienţi a alimentelor şi conduitele alimentare 
sunt cei trei factori nutriţionali responsabili de exce-
sul ponderal la copil [19].

Copilul, ca şi adultul, a devenit în ultimii ani un 
consumator foarte solicitat de mesajele contradictorii 
date de publicitate şi media, la aceasta adăugându-se 
creşterea alarmantă a sedentarismului. Întrebarea care 
se pune [20] este dacă există la copil sufi ciente me-
canisme de reglare care să adapteze comportamen-
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tul alimentar pe de o parte la alimentele produse cu 
densitate energetică ridicată şi pe de altă parte la ali-
mentele concepute nu pentru a hrăni, ci pentru a avea 
proprietăţi senzoriale plăcute.

Bilanţul energetic al copilului 

E (aport) = E (necesităţi) + E (creştere) + E 
(stocaj)

Atunci când aporturile sunt egale cu necesită-
ţile, bilanţul este echilibrat şi creşterea staturo-pon-
derală rămâne normală. Atunci când aporturile sunt 
superioare necesităţilor, excesul de energie e stocat 
sub formă de trigliceride în ţesutul adipos. Posibili-
tăţile de stocare a glicogenului hepatic sau muscular, 
ca şi a proteinelor, sunt limitate. În schimb, creşterea 
ţesutului adipos poate fi  considerabilă, implicând mai 
întâi o creştere de volum, apoi a numărului de adipo-
cite. Energia necesară creşterii nu depăşeşte 2% din 
necesarul total de energie, în afara fazelor de creştere 
corporală rapidă.

Necesităţile energetice constau în necesarul de 
repaus, pentru termogeneză şi activitatea fi zică. Este 
de la sine înţeles că un subiect fi zic activ are nevoie de 
mai multă energie decât un sedentar şi poate avea un 
aport energetic crescut, menţinându-şi în acelaşi timp 
un bilanţ echilibrat. 

Necesităţile energetice ale unui copil obez sunt 
mai crescute decât ale unui copil cu greutate normală. 
În perioadele de constituire a obezităţii bilanţul ener-
getic este cu siguranţă pozitiv. Luarea în greutate va 
fi  cu atât mai rapidă cu cât excesul aportului energetic 
este mai important. Doar un mic excedent de 50kcal/
zi poate antrena în 4ani o creştere cu mai mult de 10kg 
a ţesutului adipos [21]. 

Când creşterea ponderală încetează, în faza de 
stare a obezităţii, bilanţul energetic este din nou echi-
librat, dar la un nivel superior în raport cu un copil cu 
greutate normală. Indicele de masă corporală se men-
ţine în acelaşi culoar al curbei de creştere.

Întrebările care se pun, atât la copil cât şi la 
adult, sunt dacă subiecţii cu risc la obezitate au nece-
sităţi energetice mai reduse decât subiecţii cu greutate 
normală sau dacă au o capacitate mai redusă de a se 
adapta unei eventuale supraalimentaţii. Răspunsurile 
încă nu sunt convingătoare.

Rolul macronutrienţilor 

Caracteristici proteine glucide lipide

Supresia foamei +++ +++ +

Aport energetic (kcal/g) 4 4 9

% aportului energetic zilnic + ++ +++

Capacitatea de stocare + + +++

Rolul lipidelor
Excesul ponderal este, în general, asociat unei 

alimentaţii hiperlipidice, aceasta datorită aportului 
energetic crescut şi a efectului slab în determinarea 
saţietăţii.

Efectul de saţietate al lipidelor este foarte redus 
comparativ cu al glucidelor şi al proteinelor. Semna-
lele metabolice declanşate de consumarea unui prânz 
bogat în lipide nu sunt atât de puternice sau apar prea 
târziu pentru a limita consumarea în continuare de alte 
alimente. Digestia şi absorbţia intestinală sunt mult 
prea lente pentru lipide, ca şi utilizarea lor metabolică. 
Din toate aceste cauze consumarea repetată în cursul 
unei zile a alimentelor bogate în lipide poate avea 
efecte nefaste asupra controlului aportului alimentar 
[22], cel puţin la anumiţi indivizi.

Totuşi, probele care să implice specifi c lipidele 
în geneza obezităţii la copil sunt reduse [23] şi sunt 
legate de activitatea fi zică. Activitatea fi zică are o in-
fl uenţă considerabilă asupra balansului lipidic [24], 
deoarece acizii graşi sunt substratul energetic utilizat 
de muşchi în timpul exerciţiilor de intensitate redusă, 
dar de lungă durată.

Cantitatea de lipide oxidate depinde nu de can-
titatea ingerată, ci de aportul de glucide şi de proteine, 
care sunt oxidate preferenţial [22]. Excedentul de li-
pide alimentare este stocat în ţesutul adipos, rezultând 
o creştere corespunzătoare a masei grase.

Rolul glucidelor
Cu toate că a crescut considerabil, consumul de 

glucide nu pare să fi e incriminat în etiologia obezităţii. 
Cu toate acestea, alimentele cu index glucidic ridicat 
pot să favorizeze hiperfagia la subiecţii cu obezitate.

Unii autori [25] consideră că esenţială pentru 
comportamentul alimentar este menţinerea rezervelor 
de glicogen. În caz de defi cit, apetitul este stimulat 
până când capitalul de glicogen se reface. 
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Dacă alimentaţia este hipoglucidică şi hiperlipi-
dică, aporturile alimentare cresc până la obţinerea can-
tităţii de glucide necesare refacerii rezervelor, cu pre-
ţul unui aport exagerat de lipide [26].Excesul energetic 
adus de glucide nu este convertit, însă, în masă grasă 
decât dacă alimentaţia este foarte săracă în lipide.

Rolul proteinelor

Metabolismul aminoacizilor şi al proteinelor 
este reglat foarte precis. Atunci când aportul este su-
perior necesarului, excesul este oxidat [22]. Nu poate 
fi  crescut capitalul de proteine în afara unor limite fi -
ziologice relativ reduse. De aceea, aportul alimentar 
de proteine nu pare să joace un rol particular în geneza 
obezităţii.

Cu toate acestea, unii autori [27] sugerează că 
aportul de proteine are un rol în dezvoltarea adipozi-
tăţii în cursul primului an de viaţă. Conform acestor 
autori, rebound-ul adipocitar ar fi  mult mai precoce 
la copiii care au avut un aport proteic ridicat decât la 
ceilalţi copii.

Rolul factorilor nutritivi în funcţie 
de vârstă

Aportul lipidic constituie încă un important 
subiect de dezbatere. Dacă interesul pentru controlul 
aportului lipidic este admis de toată lumea, în schimb, 
vârsta de la care trebuie redus la 30-35% din raţia zil-
nică este controversată. Unii experţi propun reduce-
rea aportului lipidic încă din mica copilărie pentru a 
diminua riscul bolilor cardio-vasculare şi a promova 
în acelaşi timp mesajul unei alimentaţii hipolipidice 
pentru toată familia [28-30]. Alţii se opun, însă, re-
stricţiei alimentelor bogate în lipide până la sfârşitul 
pubertăţii, considerând că aceasta ar putea conduce la 
carenţe nutriţionale [31].

Toţi sunt de acord cu promovarea unei alimen-
taţii variate şi bogate, cu un conţinut sufi cient de ce-
reale, pâine, fructe şi legume. Nivelul socio-economic 
este un element important, deoarece copiii care provin 
din familii sărace mănâncă mai puţine fructe şi pro-
duse lactate decât ceilalţi copii [32].

Vârsta de 2-10 ani
În această perioadă, dezvoltarea obezităţii pare 

importantă. Ţesutul adipos, care este în diminuare 
după vârsta de 1an, se măreşte din nou începând cu 

vârsta de 6ani. Cu cât este mai rapidă apariţia re-
bound-ului adipocitar, cu atât mai important este ris-
cul copilului de a dezvolta ulterior obezitate [22].

Nevoile energetice sunt variabile de la un indi-
vid la altul şi de la o zi la alta, chiar la acelaşi copil. 
Trebuie ţinut cont de fl uctuaţiile apetitului, de nivelul 
activităţii fi zice şi de viteza de creştere [28].

Copiii trebuie să poată dispune de alimente 
dense energetic, permiţând consumarea lor în mici 
cantităţi în timpul prânzurilor sau gustărilor. O anu-
mită fl exibilitate în aportul lipidic este de dorit, esen-
ţial fi ind ca alimentaţia să aducă sufi cientă energie şi 
nutrienţi pentru creştere [28], [33].

Argumentele în favoarea unei alimentaţii hipo-
lipidice sistematice nu sunt convingătoare. Copiii care 
consumă mai puţine lipide mănâncă mai multe glu-
cide; în plus, au un aport de vitamine şi minerale une-
ori inferior celor care consumă mai multe lipide [34].

Adolescenţă

Adolescenţa este caracterizată printr-o accele-
rare a creşterii care este mai precoce la fete faţă de 
băieţi. În această perioadă trebuie ţinut seama de doi 
factori importanţi în analiza nevoilor nutriţionale: de 
variaţiile compoziţiei corporale în funcţie de sex şi de 
dezvoltarea pubertară [35].

Ţesutul adipos se dezvoltă în mod fi ziologic la 
tinerele fete în perioada prepubertară, ceea ce face din 
această perioadă o fază critică pentru apariţia obezi-
tăţii. Este demonstrat, de asemenea, riscul crescut de 
obezitate la fetele şi băieţii care au o maturaţie sexu-
ală precoce.

În adolescenţă tinerii îşi câştigă autonomia, 
refl ectată şi în comportamentul alimentar: prânzurile 
devin neregulate, activitatea fi zică diminuă, infl uenţa 
prietenilor în alegerile alimentare devine preponde-
rentă. Alimentaţia este frecvent dezechilibrată şi vo-
luntar hiperlipidică. Obiceiurile alimentare ale adoles-
cenţilor sunt considerate însă mai degrabă o refl ectare 
a acestei perioade de tranziţie decât o indicaţie verita-
bilă a alegerilor alimentare din perioada de adult [36].

Alimentaţia naturală şi obezitatea

De mult timp se pune întrebarea responsabili-
tăţii alimentaţiei din perioada de sugar asupra dezvol-
tării viitoare a individului. S-a observat o relaţie in-
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versă între alimentaţia naturală şi obezitatea la vârsta 
de adult, comparativ cu sugarii hrăniţi cu biberonul. 
Efectul protector al alimentaţiei naturale ar fi  cu atât 
mai important cu cât s-ar prelungi peste două luni [37].

Mai multe ipoteze ar demonstra impactul pozi-
tiv al alăptării asupra dezvoltării obezităţii:

  Sugarii hrăniţi la sân mănâncă mult mai pu-
ţin (din punct de vedere caloric, al aportului 
de proteine...) ceea ce ar avea o infl uenţă 
mai târziu asupra regularizării apetitului şi 
a greutăţii corporale

  Sugarii hrăniţi la sân au un nivel sanguin 
mai scăzut al insulinei; ori, acest hormon 
are un rol important în stocaj. Insulina în 
cantitate crescută permite penetrarea mai 
mare a lipidelor în ţesutul gras

  Se pare că sugarii alăptaţi ar avea adipocite 
de calitate superioară, care ar fi  mai puţin 
numeroase şi s-ar mări mai greu

Pe de altă parte, un factor important în dezvol-
tarea copilului se pare că îl are şi greutatea la naştere. 
Cu cât ea este mai scăzută, cu atât ar favoriza obe-
zitatea, deoarece nou-născuţii devin foarte economi 
în adaptarea metabolismului; în acelaşi timp, aceşti 
nou-născuţi cu greutate mică la naştere sunt hrăniţi 
frecvent artifi cial şi nu mai benefi ciază, deci, de avan-
tajele laptelui matern.

Preferinţele alimentare

Gustul şi preferinţele infl uenţează alegerea ali-
mentelor la orice vârstă, dar acestea pot evolua cu tim-
pul. În cazul copiilor, infl uenţa familiei este însă consi-
derabilă în procesul de alegere a alimentelor. Se stabi-
leşte astfel în cursul micii copilării un fel de ierarhie în 
selecţia alimentelor, puternic infl uenţată de atitudinea 
părinţilor, şi, în general, de mediul familial [38].

Disponibilitatea şi accesibilitatea la alimente 
sunt esenţiale; strategiile educative bazate pe sistemul 
pedeapsă – recompensă cu alimente poate avea efecte 
nefavorabile în dobândirea de către copil a unui com-
portament alimentar echilibrat. Alimentele interzise 
devin încă şi mai mult dezirabile, iar alimentele– re-
compensă au o valoare afectivă crescută. Un control 
foarte strict al părinţilor, destinat de exemplu a favo-
riza consumul de fructe şi legume şi a limita consumul 
de dulciuri, poate avea efect invers celui scontat [39].

Este important ca un copil să înveţe să îşi ajus-
teze aportul de alimente în funcţie de semnalele sale in-
terne ale foamei şi saţietăţii, adaptate necesităţilor sale.

Să propună o alimentaţie sănătoasă şi diversifi -
cată este, deci, responsabilitatea părinţilor, dar copilul 
trebuie să înveţe să aleagă când poate mânca şi ce tre-
buie să mănânce.

Regimul în adolescenţă
Regimul alimentar poate fi  defi nit ca o modifi -

care intenţionată şi, frecvent, temporară, a obiceiuri-
lor alimentare în scopul pierderii în greutate [40].

Preocupările cu privire la greutate şi siluetă 
sunt extrem de curente în timpul adolescenţei [41]. 
Chiar dacă sunt expuşi la riscurile reale ale obezităţii 
şi ale unei rele alimentaţii, tinerii sunt preocupaţi de 
idealurile de frumuseţe ale unei siluete slabe, irealiste, 
vehiculate de media. Din păcate, această foarte mare 
importanţă acordată slăbirii este interpretată de ado-
lescenţi ca fi ind echivalentă cu frumuseţea, succesul 
şi sănătatea. Datorită media, adolescenţii descoperă şi 
diferitele modalităţi de a pierde din greutate pentru 
a atinge acest ideal de slăbire. Sursele de informaţie 
oferite despre sănătate şi nutriţie sunt adesea dubioase 
şi puţin valabile, motivate mai puţin de către datele 
ştiinţifi ce cât de tendinţele modei şi interese fi nanci-
are. Rezultă de aici că numeroşi adolescenţi resimt 
presiunea socială de a fi  mai slabi pentru a fi  mai sănă-
toşi şi încearcă să realizeze acest obiectiv prin alegeri 
nutriţionale greşite sau chiar periculoase.

Comportamentele imputabile regimurilor ali-
mentare pot fi  foarte diferite. Pentru unii dintre ado-
lescenţi acestea pot să se suprapună peste recoman-
dările unei vieţi sănătoase: aport crescut de fructe, 
legume şi cereale integrale, efectuarea de exerciţii 
fi zice. În acelaşi timp, însă, un procent important de 
adolescenţi, şi mai ales adolescente, adoptă compor-
tamente nesănătoase pentru controlul greutăţii. Ast-
fel, saltul peste mese, regimurile „şoc“ sunt folosite în 
mod curent. De asemenea, unii adolescenţi fumează 
pentru a-şi menţine greutatea.

Regimul la adolescenţi poate avea potenţial ne-
gativ asupra sănătăţii. Carenţe nutriţionale, în special 
de fi er şi calciu pot fi  întâlnite pe termen scurt sau 
lung. La copiii şi adolescenţii afl aţi în plină creştere o 
scădere chiar marginală a aportului energetic se poate 
asocia cu o decelerare a creşterii [42]. De asemenea, 
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o alimentaţie dezordonată, chiar în absenţa unei pier-
deri substanţiale în greutate se poate asocia cu cicluri 
menstruale neregulate.

Consecinţele psihice pe termen scurt şi lung ale 
restricţiilor alimentare sunt în mare parte necunos-
cute; se pot bănui însă neatenţia, iritabilitatea, ten-
dinţa de a mânca prea mult. Aceste simptome pot 
avea repercursiuni la adolescenţii imaturi care trăiesc 
un proces rapid de dezvoltare socială şi psihologică.

Prevenirea obezităţii

Asociaţia Franceză de Studii şi Cercetări asu-
pra Obezităţii recomandă [43] acţiuni de prevenire în 
rândul populaţiei generale, justifi cate prin importanţa 
determinanţilor comportamentali şi de mediu ai obe-
zităţii şi prin creşterea prevalenţei la copil.

Acţiunile de prevenţie trebuie centrate pe:
 promovarea activităţii fi zice în viaţa cotidiană
  informaţia nutriţională vizând scăderea ex-

cesului de aport caloric care depinde într-o 
mare măsură de densitatea calorică a ali-
mentelor şi băuturilor, ca şi de gustările în 
afara prânzurilor

Mesajele de prevenţie trebuie:
  să meargă împotriva promovării «taliei ide-

ale», sursă de dezordini ale comportamentu-
lui alimentar, de dezechilibre nutriţionale şi 
de tulburări psihologice

  să fi e orientate spre o alimentaţie echilibrată 
şi activitate fi zică şi să excludă orice referire 
la noţiunea «greutate ideală»

Acţiunile de prevenţie trebuie:
  să fi e centrate pe educaţia nutriţională în 
şcoli

  să fi e adoptate de organismele responsabile 
cu educaţia pentru sănătate

  să fi e orientate spre sectoarele de populaţie 
afectate de creşterea frecvenţei obezităţii: 
persoane tinere şi medii defavorizate

Acţiuni de prevenire a obezităţii la copil 
şi adolescent

Prevenirea obezităţii copilului presupune [17]:
  supravegherea anuală a evoluţiei IMC în ra-

port cu curbele percentile

  reperarea copiilor cu risc de a dezvolta obe-
zitate: cei cu rebound adipocitar înaintea 
vârstei de 6 ani şi cei cu deplasarea bruscă 
de la o curbă precentilă la alta

  acordarea de informaţii nutriţionale părinţi-
lor şi copilului:

 să favorizeze alimentaţia naturală prelungită
  să diversifi ce alimentaţia după vârsta de 6 

luni a copilului
  să evite biberonul cu ceai îndulcit sau lapte 

pentru a ajuta adormirea
  să nu interpreteze tot timpul plânsul sugaru-

lui ca manifestare a foamei
  să nu utilizeze alimentele ca recompensă, 

cadou sau compensaţie pentru frustrarea 
materială sau afectivă

  să evite şantajul alimentar ( privarea de de-
sert sau dulciuri)

  să propună o alimentaţie sănătoasă şi diver-
sifi cată, cu valorizarea culturii culinare, în 
locul cumpărării de alimente preambalate, 
cu densitate energetică crescută

 să «trezească» gustul copilului
 să acorde importanţă micului dejun
  să ţină seama de ce mănâncă copilul la can-

tină pentru stabilirea cinei
  să înveţe copilul să aleagă când poate mânca 

(în funcţie de senzaţia de foame sau saţie-
tate) şi ce vrea să mănânce, dezvoltându-i 
un spirit critic faţă de publicitate

 promovarea unei activităţi fi zice minimale 
în toate familiile şi lupta împotriva sedentarismu-
lui: activitate fi zică de joacă la micuţi, activitate 
fi zică spontană şi de plăcere la copii, activitate de 
plăcere şi practicarea unui sport la adolescenţi, 
timp limitat în faţa televizorului sau calculatorului

Tratamentul dietetic al obezităţii

Tratamentul obezităţii este în primul rând di-
etetic. Este esenţial ca aportul energetic să fi e redus 
pentru a negativa balanţa energetică.

Prescripţiile dietetice vizând reducerea aportu-
lui caloric trebuie să ţină cont de obiceiurile alimen-
tare individuale şi să nu facă apel la restricţii alimen-
tare severe: regimurile moderat restrictive aduc, în 
general, rezultate mai bune pe termen lung şi induc 
mai puţine efecte secundare decât cele severe [43].
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Astfel, este de preferat reducerea raţiei calorice 
cu aproximativ 15-30% din aportul alimentar pe care 
îl avea copilul până atunci.

Proporţia principiilor nutritive din raţia calorică 
în timpul tratamentului trebuie menţinută la: 55%glu-
cide, 30%lipide şi 15%proteine.

Aportul glucidic trebuie să fi e reprezentat de hi-
drocarbonate complexe, excluzându-se glucidele simple.

Proteinele trebuie să aibă dublă provenienţă: 
animală şi vegetală. 

Datorită frecvenţei dislipidemiilor este con-
traindicat aportul crescut de acizi graşi saturaţi şi de 
colesterol.

Dietele bogate în fi bre alimentare sunt foarte 
importante pentru că sunt mai reduse caloric, cresc 
timpul de masticaţie şi împiedică astfel consumul 
unor cantităţi suplimentare de alimente pentru atinge-
rea senzaţiei de saţietate [7].

Regimul bogat în produse vegetale proaspete 
acoperă nevoile de oligoelemente şi vitamine.

La adolescenţii obezi se indică 5-6 mese/zi: mi-
cul dejun, care să asigure 20% din necesarul caloric, 
prânzul, cu o pondere de 30% din necesarul zilnic, 
cina – 15% şi două gustări, fi ecare cu 15% aport caloric.

Trebuie ţinut cont că este extrem de difi cil pen-
tru un copil să menţină un regim dietetic. Neatingerea 
greutăţii dorite în termen scurt, stagnarea ponderală o 
perioadă mai lungă de timp sau redobândirea greutăţii 
iniţiale sunt cele mai frecvente cauze de abandon al 
tratamentului dietetic [7].

COMPONENTELE PSIHO-SOCIALE 
ALE OBEZITĂŢII

Dimensiunile sociale ale obezităţii

Se admite astăzi că obezitatea este o patologie 
plurifactorială. Astfel, ţinând cont de ritmul său actual 
de dezvoltare, puţin compatibil cu ipotezele conform 
cărora genetica ar fi  preponderentă, specialiştii consi-
deră factorii de mediu şi comportamentali ca determi-
nanţi în etiologia obezităţii .

Din perspectiva ştiinţelor sociale [35], se pun 
trei întrebări principale:

  De ce obezitatea este distribuită în manieră 
atât de diferită pe scara socială?

  Ce transformări ale organizării fi lierei ali-
mentare sau ale practicilor de consum pot 
explica dezvoltarea rapidă pe care o cu-
noaşte obezitatea în societatea modernă?

 Cum se pot schimba obiceiurile alimentare?

Investigaţiile sociologice asupra obezităţii ope-
rează din două direcţii: prima studiază legăturile dintre 
creşterea prevalenţei obezităţii şi anumite fenomene 
sociale; evoluţia modului de viaţă şi transformările 
practicilor aimentare. Cea de a doua direcţie pune în 
evidenţă fenomenul de stigmatizare al căror victime 
sunt persoanele obeze în societăţile dezvoltate.

Obezitatea şi statutul socio-economic

Toate studiile efectuate de sociologi pun în evi-
denţă o diferenţiere a obezităţii în raport cu statutul 
socio-economic. Dar întrebarea care se pune este dacă 
statutul socio-economic este cauză a obezităţii, sau 
consecinţă a acestuia.

Astfel, expertiza colectivă INSERM [35] efec-
tuată în Franţa în 2000 arată că în societăţile în curs 
de dezvoltare obezitatea copiilor şi adolescenţilor este 
corelată direct cu statutul socio-economic ridicat. În 
societăţile dezvoltate există, însă, o relativă indepen-
denţă a obezităţii raportată la statutul socio-economic 
ridicat.

Statutul social ca determinant al obezităţii
Este necesar de precizat:
  infl uenţa pe care o are poziţia socială asu-

pra accesului la hrană, infl uenţa modului de 
viaţă asupra practicilor alimentare, a exerci-
ţiului fi zic şi a fumatului

  maniera în care sunt considerate persoanele 
obeze în societate şi analiza infl uenţei obe-
zităţii asupra traiectoriei sociale

Alimentaţia

Legătura între obezitate şi poziţia socială în so-
cietăţile în curs de dezvoltare poate fi  explicată pentru 
clasa socială cu statut socio-economic scăzut printr-o 
disponibilitate alimentară redusă, asociată unui mod 
de viaţă care necesită un important consum energetic. 
Grupurile sociale cu statut socio-economic ridicat au 
o corelaţie puternică a obezităţii datorită capacităţii 
crescute de a-şi procura alimente, iar pe de altă parte 
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au o valorizare pozitivă a corpului gras ca semn de 
sănătate şi abundenţă.

Se admite astăzi ideea că transformările ali-
mentaţiei în societăţile industriale dezvoltate repre-
zintă cauza prevalenţei obezităţii. Transformarea 
compoziţiei alimentelor, creşterea importanţei gus-
tărilor, saltul peste mese, ca şi creşterea consumului 
de produse „fast-food“ şi a produselor zaharate sunt 
caracteristicile importante ale societăţii de azi.

Modernitatea alimentară se caracterizează în 
mod egal şi printr-o transformare a procesului de de-
cizie. Într-o cantină şcolară, ca şi în context familial, 
nu copilul alege meniul, decizia acestuia reducân-
du-se eventual la cantitatea de mâncare servită.

Activitatea fi zică

În societăţile dezvoltate statutul social infl uen-
ţează şi activitatea fi zică. Dacă activitatea legată de 
muncă a diminuat considerabil, cea de plăcere s-a 
dezvoltat de manieră socială foarte diferenţiată. Ast-
fel, sub infl uenţa modelului estetic, indivizii din pă-
turile sociale superioare practică sport şi exerciţii de 
întreţinere.

 Obezitatea ca determinant al statutului so-
cio-economic

Infl uenţa obezităţii asupra traiectoriei sociale 
este centrată pe analiza modului în care sunt privite 
persoanele obeze în societate şi pe discriminarea la 
care sunt supuse.

Obezitatea – construcţie socială?

Din punct de vedere al sociologiei, obezitatea 
este văzută ca o problemă reală, atât datorită riscuri-
lor pe care le prezintă pentru sănătate (morbiditate şi 
mortalitate) cât şi datorită riscului social de stigmati-
zare de care poate fi  însoţită [35]. Sociologii remarcă 
faptul că stigmatizarea rezultă din considerarea obezi-
tăţii ca „anormală“. Nu se pune problema de a şti dacă 
există o problemă a obezităţii, ci interesează procesele 
de transformare a reprezentărilor şi diferitele interac-
ţiuni sociale care acompaniază obezitatea.

De-a lungul timpului obezitatea a fost valori-
zată diferit. S-a trecut rapid în zilele noastre de la 
punctul de vedere pozitiv asupra supraponderii la 

condamnare a acesteia. Astfel, problema obezităţii ca 
fi ind anormală, a devenit o construcţie socială.

Iniţial, obezitatea a fost privită ca o problemă 
morală. În timpul secolului XX modelul estetic al slă-
birii a devenit ideal. Persoana obeză este condamnată 
ca fi ind incapabilă de a-şi controla apetitul.

Apoi, obezitatea a fost încet-încet medicalizată. 
Raţiunea pentru care persoana obeză este considerată 
ca anormală s-a schimbat. S-a trecut de la condamna-
rea morală la lupta împotriva obezităţii în numele ris-
cului medical la care se expune însăşi persoana obeză. 
Medicalizarea poate fi  considerată ca o tentativă de a 
scoate obezitatea din latura moralizatoare, dar riscul 
stigmatizării rămâne.

Stigmatizarea

Stigmatizarea a fost descrisă ca un proces de 
discreditare a persoanelor considerate „anormale“. 

Stigmatizarea obezităţii a fost studiată de nu-
meroşi autori [44,45]. Ei arată că anumite atitudini 
negative cu privire la obezitate se pot transforma în 
veritabile discriminări.

Legături statistic semnifi cative au fost puse în 
evidenţă la diferite nivele între obezitate şi:

 accesul la învăţământul superior
 accesul la servicii
 nivelul veniturilor
 promovarea profesională
 viaţa familială

Stigmatizarea devine un veritabil cerc vicios în 
momentul în care victima acceptă şi consideră nor-
male tratamentele discriminatorii la care este supusă 
şi prejudiciile la care este victimă. Toate acestea de-
termină o depreciere personală care duce la alterarea 
imaginii de sine.

Copiii joacă un rol important în fenomenul 
stigmatizării, deoarece s-a demonstrat că încă de la 
vârsta de 3ani aceştia manifestă clar comportamente 
de stigmatizare referitoare la persoanele supraponde-
rale, fi e că este vorba de adulţi sau de alţi copii [46].

Persoanele obeze sunt vulnerabile în relaţiile 
individuale. Nu este un secret faptul că rata abuzului 
(fi zic, emoţional, sexual) în populaţia obeză este mai 
mare decât în rândurile populaţiei non-obeze [47]. 

Din păcate, atitudinile negative referitoare la 
obezitate nu se întâlnesc numai în societatea civilă; 



42

Revista de medicină școlară și universitară

ele sunt prezente în egală măsură şi la nivelul corpu-
lui medical [48]. Este nevoie ca profesioniştii din să-
nătate să se autoeduce în a fi  sensibili la problemele 
persoanelor supraponderale.

Paradoxul supramedicalizării obezităţii

Sociologii avertizează asupra riscului de a se 
trece de la lupta împotriva obezităţii la lupta contra 
supraponderii, iar discursul medical să legitimeze o 
căutare obsesivă de a pierde în greutate. Motivele afi -
şate de femeile care ţin regim nu sunt legate de sănă-
tate, ci estetice, sau, în cel mai bun caz, de „a se simţi 
bine“. Prevalenţa restricţiilor calorice voluntare este 
importantă în Franţa – peste 52% dintre femei [49]. 
Şi pentru un număr mare de femei din Occident „a fi  
la regim“, şi asta indiferent de greutatea reală, face 
parte din statutul normal al unei femei. Pentru adoles-
cente, a urma un regim restrictiv este văzut adesea ca 
un semn pozitiv de maturitate.

Dar nu numai rata eşecului regimului restric-
tiv este foarte ridicată, dar şi restricţia cognitivă la 
subiecţii normali poate fi  cauza unor probleme de 
sănătate. O supramedicalizare a alimentaţiei contem-
porane riscă să dea justifi cări de aparenţă ştiinţifi că 
acestor practici. Germov şi Williams [50] consideră 
că dacă există o epidemie aceasta este mai degrabă o 
„epidemie de a ţine regim“. Şi aceasta poate fi  impli-
cată în creşterea prevalenţei obezităţii.

Componentele psiho-afective 
ale obezităţii

Rolul factorilor psiho-afectivi 
şi de mediu în etiologia obezităţii

Factorii psiho-afectivi au rol în etiologia obezi-
tăţii [17] prin favorizarea unei alimentaţii obezogene:

  factorii psiho-dinamici – alimentaţia «com-
pensatoare» – ca mijloc de a face faţă con-
fl ictelor, agresivităţii, angoasei, lipsei de 
afecţiune

  factorii psihosomatici – confuzia emoţio-
nală şi senzaţia de foame, cu hiperfagie ca 
răspuns la afectele negative

  externalizarea – corespunde unei sensibi-
lităţi reduse la semnalele interne de foame 
sau saţietate şi, dimpotrivă, unei sensibilităţi 

crescute la semnalele externe reprezentate 
de diversitate, gust agreabil, presiuni de me-
diu ce stimulează consumul alimentar

  restricţiile cognitive – regimurile alimentare 
antrenează câteodată afecte negative sau 
o sensibilitate crescută la stimuli externi, 
având drept consecinţă hiperfagia sau com-
pulsia alimentară compensatorie

Factorii de mediu:

  factorii familiali pot fi  foarte variaţi: un ni-
vel socio-economic scăzut care nu permite 
o alimentaţie variată, utilizarea alimentelor 
ca recompensă sau consolare, copil singur 
acasă la întoarcerea de la şcoală, separarea 
părinţilor, naşterea unui frate mai mic, se-
crete de familie, maltratare

  factorii sociali includ în primul rând dis-
criminarea, excluderea de către cei din jur, 
presiunea socială crescândă a consumului 
alimentar

Tulburările de comportament alimentar 

Alimentaţia poate să fi e sensibil sau în aparenţă 
normală din punct de vedere cantitativ şi calitativ la 
un copil sau adolescent obez, mai ales în afara faze-
lor de constituire sau agravare a surplusului ponderal. 
Frecvent, copiii şi adolescenţii aubevaluează sau sub-
declară aportul alimentar. Este important să se caute 
dezechilibrele nutriţionale, dar şi tulburările de com-
portament alimentar.

Dezechilibrele nutriţionale ale copilului sau 
adolescentului obez constau frecvent [17] într-un con-
sum excesiv de alimente cu o mare densitate energe-
tică (lipide), dar cu un potenţial de saţietate scăzut, şi 
un consum excesiv de glucide. Neofobia este teama 
de a consuma alimente noi: ea poate fi  normală până 
la o anumită vârstă. Persistenţa sa poate duce însă la 
dezechilibre nutriţionale, în special insufi cientul con-
sum de fructe şi legume.

Tulburările de comportament alimentar diferă 
în funcţie de momentul în care survin (perioada pran-
dială, extraprandială, modifi carea ritmului nictemeral) 
sau de caracterul lor specifi c sau nespecifi c obezităţii.

Tulburările de comportament alimentar nespe-
cifi ce obezităţii:

  hiperfagia – aport alimentar prandial excesiv
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  tahifagia – creşterea vitezei de consumare a 
alimentelor, cu masticaţie insufi cientă

  «ronţăitul» – consum extraprandial repetat 
al unor mici cantităţi de alimente

  conduitele de restricţie alimentară – includ 
regimurile alimentare (modifi carea obiceiu-
rilor alimentare) şi, excepţional, strategiile 
de control al greutăţii în cursul episoadelor 
bulimice

  Alte tulburări de comportament alimentar 
sunt mai specifi c asociate cu obezitatea

  crizele bulimice (compulsiile alimentare, 
hiperfagia bulimică) – constau în consumul 
unei cantităţi mari de alimente într-un timp 
scurt, cu pierderea controlului comporta-
mentului alimentar în timpul episodului şi 
absenţa strategiilor de control al greutăţii 
după aceea. Adolescentul consumă alimente 
adesea fără să-i fi e foame, singur, până la re-
simţirea unei distensii abdominale. Frecvent 
există un sentiment de culpabilitate după 
episodul bulimic. Pentru diagnostic, aceste 
simptome trebuie să fi e prezente timp de cel 
puţin două ori/săptămână, timp de şase luni.

  sindromul alimentaţiei nocturne corespunde 
inversării ritmului nictemeral al alimenta-
ţiei. El asociază o lipsă a apetitului, o ano-
rexie matinală, un debut al ingestiei alimen-
telor la sfârşitul după-amiezii, o hiperfagie 
vesperală cu senzaţia de jenă sau distensie 
abdominală consecutivă şi insomnie secun-
dară.

  Alternanţa restricţiilor cu hiperfagia este 
responsabilă de «yoyo»-ul ponderal consta-
tat la unii adolescenţi obezi

Profi lul comportamental şi nutriţional al ali-
mentaţiei cel mai frecvent descris [17] la copilul sau 
adolescentul obez este următorul: salt peste micul 
dejun, prânz la autoservire, gustări copioase, ronţăit 
în aşteptarea prânzului luat normal. În afara prânzu-
rilor, alimentele consumate sunt bogate în grăsimi şi 
glucide şi puţin variate. Toate acestea se asociază cu 
sedentarismul.

Suferinţa psihologică a copilului obez

Consultarea cu un psiho-pediatru este necesară 
atunci când există o suferinţă psihologică sau suspi-

ciunea unei suferinţe psihopatologice asociate. Pedia-
trul sau medicul generalist are rolul de a repera sem-
nele clinice de alarmă.

Suferinţa psihologică poate fi  cauză, consecinţă 
sau simplă asociere cu obezitatea. Ea poate, deci, 
preexista şi să contribuie la geneza obezităţii, ea poate 
veni să complice secundar obezitatea sau poate să fi e 
asociată nespecifi c surplusului ponderal.

Suferinţa psihologică secundară este frecvent 
în legătură cu slaba stimă de sine, iar imaginea cor-
pului devalorizat este adesea regăsită la copilul sau 
adolescentul obez. Câteodată se asociază sentimente 
de ruşine şi de culpabilizare. Această suferinţă psiho-
logică poate fi  şi de origine fi zică: difi cultăţile ves-
timentare, groaza de a se îmbrăca în costum de baie 
sau echipament de sport contribuie la a nu se simţi 
bine. Stigmatizarea căreia îi este victimă copilul obez 
(glume, respingerea de către cei din jur) vine să spo-
rească această suferinţă.

Psihopatologia comorbidă poate fi  variată. 
Principalele tulburări întâlnite sunt tulburările timice 
(depresia şi distimia), tulburările anxioase (anxietatea 
de separare şi fobia socială) şi tulburările de somn 
(hipersomnolenţa diurnă care poate evoca un sindrom 
de apnee în somn). Tulburările de comportament, tul-
burările de învăţare sunt întâlnite de asemenea, ca şi 
manifestările psihosomatice.

Copiii sau adolescenţii obezi cu risc la tulburări 
psihopatologice sunt cei în faza de creştere ponderală, 
cei cu obezitate severă, cei care au fost confruntaţi cu 
factori de stress multipli, cei cu antecedente psihia-
trice familiale sau cu un mediu familial patogen.

Datorită multiplelor consecinţe psihice ale obe-
zităţii, susţinerea psihologică în special a adolescen-
tului cu obezitate trebuie să facă parte integrantă din 
luarea în evidenţă a acestei afecţiuni. 

Psihoterapia este indicată în cazurile în care 
sunt asociate depresia, tulburări ale imaginii de sine, 
tulburări de comportament alimentar sau situaţii con-
fl ictuale durabile.

Este necesar să se lupte puternic împotriva ati-
tudinilor negative vis-a-vis de persoanele obeze.

Obezitatea trebuie considerată o problemă de 
sănătate publică, iar luarea în evidenţă a copiilor cu 
risc trebuie să fi e cât mai precoce.

Luarea în evidenţă necesită existenţa unei 
echipe multidisciplinare, care să includă medicul de 
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familie şi medicul şcolar, cu rol activ în depistarea 
precoce, specialistul pediatru pentru cazurile de obe-
zitate masivă sau multicomplicată şi psihologul sau 
psihiatrul pentru susţinerea psihologică a copilului 
sau adolescentului cu obezitate.
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