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Rezumat

Tulburările de comportament alimentar (TCA) 
se constituie într-un grup de afecțiuni psihopatologice 
prezente atât la adulți cât și la copii și adolescenți, dar 
incidența cea mai mare se înregistrează la adolescenți 
și tineri, predominând sexul feminin. Prezentăm cazul 
unei adolescente la care debutează manifestări de tip 

TCA la vârsta de 13 ani și care la vârsta de 19 ani se 
structurează ca anorexie nervoasă atipică, de tip re-
strictiv, formă ușoară, în contextul unui dezechilibru 
psihoemoțional și a scăderii stimei de sine, cu evolu-
ție favorabilă după 6 luni de psihoterapie.

Cuvinte cheie: tulburări de comportament 
alimentar, anxietate, depresie, adolescent

TULBURĂRI DE COMPORTAMENT ALIMENTAR 
ASOCIATE CU ANXIETATE ȘI DEPRESIE 
LA O ADOLESCENTĂ – STUDIU DE CAZ –

Voichița Ana Șoldan1, Adriana Neghirlă2

1psiholog-logoped autonom, asistent medical principal pediatrie,
2medic primar medicină general pediatrie, formator, Dispensar Medical Școlar, Târgu Mureș

*  Autor corespondent: Adriana Neghirlă, medic primar MG, Dispensar şcolar Tg Mureş, email: adi_neghirla@
yahoo.com
Articol primit în 20.04.2018, acceptat: 23.04.2018, publicat: 30.04.2018
 Citare:Șoldan VA, Neghirlă A. Feeding and eating disorders associated with anxiety and depression to a adoles-
cent – case study. Journal of School and University Medicine 2018;5(2):5-14

Feeding and eating disorders associated with anxiety 
and depression to a adolescent – case study –

Abstract

Feeding and eating disorders is a group of psyc-
hopathological disorders present in both adults and 
children and adolescents, but the highest incidence 
is seen in adolescents and youths, predominantly fe-
male. We present the case of a teenager in whom fe-
eding and eating disorders type manifestations start 

at the age of 13 years and at the age of 19 years it is 
structured as an atypical nervous anorexia, restrictive 
type, mild form, in the context of a psychoemotional 
imbalance and decreased self-esteem, with favorable 
evolution after 6 months of sychotherapy.

Key words: Feeding and eating disorders, 
anxiety, depression, adolescent

Introducere

Comportamentul alimentar reprezintă ansam-
blul acţiunilor şi atitudinilor legate de alimentaţie.

Tulburările de comportament alimentar (TCA) 
se constituie într-un grup de afecțiuni psihopatologice 
prezente atât la adulți cât și la copii și adolescenți care 

includ: pica, ruminația, tulburări alimentare evitante/
restrictive, anorexia și bulimia nervoasă, tulburări de 
mâncat compulsiv –și alte tulburări de comportament 
alimentar, codifi cate conform tabelului nr. 1. Pentru a 
fi  considerate TCA aceasta nu trebuie să fi e secundară 
unui diagnostic medical sau unei alte tulburări emoți-
onale (Fairburn & Brownell, 2002). [1,2,3]
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Tabel nr. 1: Clasifi carea și codifi carea tulburărilor de comportament alimentar confom ICD (F50)

TCA ICD – 9 – CM
Versiuni 2006– 2015

ICD -10 – CM
Versiuni 2016– 2018

Pica 307.52 F 98.3 (pentru copii)
F 50.8 (pentru adulti)

Ruminația 307.53 F 98.21
Tulburări evitante/restrictive 307.59 F 50.82
Anorexia nervoasă
– tip restrictiv
– tip mâncat compulsiv/evacuare

307.1 F 50.00
F 50.01
F 50.02

Anorexia nervoasă atipică F 50.1
Bulimia nervoasă 307.51 F 50.2
Bulimia nervoasă atipică F 50.3
Apetit excesiv asociat cu alte tulburări psihologice F 50.4
Voma asociată cu alte tulburări psihologice F 50.5
Tulburare de mâncat compulsiv (binge – eating disorder) 307.51 F 50.81

Alte TCA specifi cate (bulimia nervoasă sau tulburare de 
mâncat compulsiv cu episoade rare și/sau de scurtă durată, 
TCA evacuare în absența episoadelor de mâncat compulsiv, 
sindromul de alimentație nocturnă) 

307.59 F 50.89

TCA nespecifi cate 307.50 F 50.9

Conform ICD – 10 AM (Codifi carea Interna-
țională a Bolilor, revizia 10, Australia, preluată de 
OMS) și ICD – 10 CM (versiunea americană), care au 
intrat în vigoare la sfărșitul anului 2015), sindroamele 
comportamentale asociate perturbărilor fi ziologice și 
factorilor fi zici (F50 – F59):

  includ: Tulburări privind modul de a mânca 
(F50) 

 exclud: Anorexia nespecifi cată (R63.0) 
 (de) hrănire: 
 difi cultăți și proastă administrare (R63.3) 
 tulburare la sugar sau copil (F98.2)
 polifagia (R63.2).

 Anorexia nervoasă (F50.0), conform ICD-10 
AM/CM, este o tulburare caracterizată prin pierderea 
deliberată a greutății, indusă și susținută de pacient. 
Se produce de cele mai multe ori la fetele adolescente 
și femeile tinere, dar băieții adolescenți și tinerii băr-
bați pot fi  de asemenea afectați, așa cum pot și copiii 
care se apropie de pubertate și femeile mai în vârstă 
până la menopauză. Tulburarea este asociată cu o psi-
hopatologie specifi că în care frica de a se îngrășa și de 

a avea un corp gras persistă ca o idee sâcâitoare și su-
praevaluată, iar pacienții își impun ei înșiși o limită de 
greutate scăzută. Există de obicei o subnutriție de se-
veritate variabilă, cu schimbări secundare endocrine 
și metabolice și perturbări ale funcțiilor corpului. 
Simptomele includ alegerea restrictivă a regimului, 
exerciții excesive, vomă și purgație induse și folosi-
rea de substanțe contra apetitului și diuretice, dar se 
exclude: pierderea apetitului nespecifi cată (R63.0) și 
psihogenă (F50.8). [1,2]

 Anorexia nervoasă atipică (F50.1) se carac-
terizează prin tulburări care au unele dintre trăsăturile 
anorexiei nervoase, dar în care tabloul clinic complet 
nu justifi că acest diagnostic. De exemplu, unul din 
simptomele cheie, cum ar fi  amenoreea sau frica deo-
sebită de îngrășare, poate să lipsească în prezența unei 
pierderi de greutate marcate și a unui comportament 
de reducere a greutății. Acest diagnostic nu ar trebui 
să fi e pus în prezența tulburărilor fi zice cunoscute aso-
ciate cu pierderea de greutate. [1,2]
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 Bulimia nervoasă (F50.2) este un sindrom 
caracterizat prin accese repetate de apetit excesiv și 
o preocupare excesivă pentru controlul greutății cor-
pului, ducând la un mod de a mânca peste măsură, 
urmat de vomă sau folosirea purgativelor. Această 
tulburare are multe trăsături psihologice comune cu 
anorexia nervoasă, incluzând o preocupare excesivă 
față de forma corpului și greutate. Voma repetată pro-
voacă probabil tulburări hidroelectrolitice corpului și 
complicatii fi zice. Deseori, dar nu întotdeauna, există 
un istoric mai timpuriu al unui episod de anorexie ner-
voasă, intervalul de timp fi ind de la câteva luni la mai 
mulți ani. Codul F50.2 include și bulimia nespecipi-
cată și hiperorexie nervoasă.

 Bulimie nervoasă atipică (F50.3) include tul-
burări care cuprind unele dintre trăsăturile bulimiei 
nervoase, dar în care întregul tablou clinic nu justifi că 
acel diagnostic. De exemplu, pot exista accese recu-
rente de apetit excesiv și folosirea exagerată a pur-
gativelor, fără schimbarea importantă a greutății, sau 
poate fi  absentă preocuparea tipica excesivă față de 
forma corpului și greutate. [1,2]

 Apetit excesiv asociat cu alte tulburări psiho-
logice (F50.4) este apetitul excesiv datorit unor eve-
nimente stressante, cum ar fi  pierderea ireparabilă, ac-
cident, naștere, etc. Apetitul excesiv psihogen exclude 
obezitatea (E66.-) ca element diagnostic, deși poate fi  
una dintre cauzele acesteia. [1,2]

 Voma asociată cu alte tulburări psiholo-
gice (F50.5) include voma repetată care se produce 
în tulburările disociative (F44.-) și în tulburarea hi-
pocondriacală (F45.2) și care nu se datorează numai 
afecțiunilor clasifi cate în afara acestui capitol. De 
asemenea, această subcategorie poate fi  folosită adi-
țional la codul O21(voma excesivă în timpul sarcinii) 
atunci când factorii emoționali sunt predominanți în 
provocarea greții și vomei recurente din timpul sar-
cinii. Voma psihogenă exclude: greața (R11) și voma 
nespecifi cată (R11), care se codifi că separat. [1,2]

 Alte tulburări de apetit (F50.8) includ pica la 
adulți și pierderea psihogenă a apetitului, excluzând 
pica la sugari și copii (F98.3). Tulburarea de apetit, 
nespecifi cată se codifi că F50.9. [1,2]

Criteriile de diagnostic DSM–IV–TR pentru 
TCA sunt:

Anorexie nervoasă [4]:

A. Refuzul de a pă stra greutatea corporală  la 
sau deasupra unui nivel minim normal pentru vâ rstă  
şi ı̂nă lţime (de exemplu, pierdere ı̂n greutate care duce 
la menţinerea unei greută ţi mai mici de 85% din cea 
expectată; sau nerealizarea câ ştigului ı̂n greutate ex-
pectat ı̂n perioada de creştere, ducâ nd la o greutate a 
corpului mai mică  de 85% din cea expectată ). 

B. Frică  intensă  de câ ştigul ı̂n greutate sau de a 
deveni gras(ă ), deşi este subponderal(ă ). 

C. Perturbarea modului ı̂n care este percepută  
greutatea sau forma (silueta) corpului, infl uenţă  exa-
gerată  a greută ţii sau siluetei corpului asupra autoeva-
luă rii sau negarea gravită ţii greută ţii curente scă zute. 

D. La femeile postmenarhă  , amenoree, absenţa 
a cel puţin trei cicluri menstruale consecutive – se 
consideră  că  o femeie are amenoree şi dacă  ciclurile 
ei nu au loc decâ t după  administrarea de hormoni.

Se specifi că: 
 Tip restrictiv dacă pe parcursul episodului 

curent de anorexie nervoasă  persoana nu s–a 
angajat regulat în comportament de mâncat 
compulsiv sau de evacuare forţată  (vă rsă turi 
autoinduse sau automedicaţie cu laxative/diu-
retice sau clisme). 
 Tip mâncat compulsiv /evacuare forţată 

dacă pe parcursul episodului curent de anorexie 
nervoasă  persoana s–a angajat regulat în com-
portamente de mâncat compulsiv sau de evacu-
are forţată  (vă rsă turi autoinduse sau automedi-
caţie cu laxative diuretice sau clisme).
Se specifi că de asemenea, gradul de severitate 

al anorexiei nervoase, care poate fi  ușoară, medie sau 
severă, în funcție de diminuarea indicelui de masă 
corporală expectat în raport cu vârsta și sexul. Copiii 
și adolescenții sub 18 ani se consideră ca fi ind sub-
ponderali dacă au indicele de masă corporală, evaluat 
în raport cu vârsta și sexul, sub percentila 5%; peste 
vârsta de 18 ani se poate aprecia doar în funcție de 
valoarea IMC, ca fi ind:

1. Ușoară: IMC ˃ 17 kg/m2

2. Medie: IMC = 16 – 16,9 kg/m2

3. Severă: IMC 15– 15,9 kg/m2

4. Extremă: IMC ˂ 15 kg/m2 

Bulimia nervoasă[4]:
A. Episoade recurente de alimentare de tip 

mâncat compulsiv. Un episod de mâncat compulsiv 
se caracterizează  prin ambele din urmă toarele: 
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(1) consumarea, ı̂ntr–o perioadă  defi nită  de 
timp (de exemplu ı̂ntr–o perioadă  de 2 ore) a unei can-
tită ţi de alimente care este clar mai mare decâ t ceea 
ce ar mâ nca majoritatea oamenilor ı̂ntr–o perioadă  de 
timp asemă nă toare şi ı̂n circumstanţe similare. 

(2) senzaţia de lipsă  de control asupra mâ ncatu-
lui ı̂n cursul episodului (de exemplu, simţă mâ ntul că  
nu se poate opri din mâ ncat sau că  nu poate controla 
ce sau câ t mă nâ ncă ). 

B. Comportament compensator recurent ina-
decvat, pentru a preı̂ntâ mpina creşterea ı̂n greutate, 
cum ar fi  vă rsă turile autoinduse, abuzul de laxative, 
diuretice sau alte medicamente, clisme, ı̂ncetarea ali-
mentă rii („post“) sau exerciţiu fi zic excesiv. 

C. Alimentarea de tip mâncat compulsiv şi 
comportamentul compensator inadecvat se manifestă  
ambele, ı̂n medie de cel puţin 2 ori pe să ptă mâ nă , timp 
de 3 luni. 

D. Evaluarea de sine este excesiv infl uenţată  de 
forma (aspectul) şi greutatea corpului. 

E. Tulburarea nu apare doar ı̂n cursul episoade-
lor de anorexie nervoasă . 

Se specifi că tipul bulimiei nervoase: 
  Tip evacuator dacă ı̂n cursul episodului 

curent de bulimie nervoasă  persoana s–a 
angajat cu regularitate ı̂n autoinducerea de 
vă rsă turi sau în abuzul de laxative, diuretice 
sau clisme. 

  Tip neevacuator dacă în cursul episodului 
curent de bulimie nervoasă  persoana a fo-
losit alte comportamente compensatorii in-
adecvate, cum ar fi  postul (nealimentarea) 
sau exerciţiul fi zic excesiv, dar nu s–a anga-
jat regulat ı̂n autoinducerea comportamen-
telor de tip evacuator: vă rsă turi sau abuz de 
laxative, diuretice sau clisme. 

Se specifi că gradul de severitate, apreciat în 
funcție de frecvența episoadelor de comportamente 
compensatorii inadecvate, astfel:

1. Ușoară: 1-3 episoade/săptămână
2. Moderată : 4-7 episoade/săptămână
3. Severă: 8-13 episoade/săptămână
4.  Extremă: cel puțin 14 episoade/săptă-

mână 

Criteriile de diagnostic din DSM–V modi-
fi că defi nițiile pentru anorexia și bulimia nervoasă ale 
DSM – IV-TR, astfel:

  tulburarea de mâncat compulsiv devine o 
tulburare de alimentație distinctă;

  amenoreea nu mai este un simptom necesar 
pentru diagnosticul anorexiei nervoase;

  bulimia va include persoanele care prezintă 
episoade de tip mâncat compulsiv/evacuator 
cel puțin o dată/săptămână, pentru 3 luni. 
Anterior, dacă aveau loc de mai puțin de 
2 episoade/săptămâna pentru 3 luni, erau di-
agnosticați cu TCA nespecifi cat.

  TCA nespecifi cată este o tulburare de ali-
mentație care nu se încadrează în criteriile 
de diagnostic pentru o tulburare specifi că de 
alimentație, conform noilor reîncadrări. [5]

Tulburarea de mâncat compulsiv, conform 
DSM-V are următoarele criterii de diagnostic[5]:

A. Episoade recurente de mâncat compulsiv. 
Un episod de mâncat compulsiv se caracterizează 

prin: 
(1) consumarea, ı̂ntr–o perioadă  defi nită  de 

timp (de exemplu ı̂ntr–o perioadă  de 2 ore) a unei can-
tită ţi de alimente care este clar mai mare decâ t ceea 
ce ar mâ nca majoritatea oamenilor ı̂ntr-o perioadă  de 
timp asemă nă toare şi ı̂n circumstanţe similare. 

(2) senzaţia de lipsă  de control asupra mâ ncatu-
lui ı̂n cursul episodului (de exemplu, simţă mâ ntul că  
nu se poate opri din mâ ncat sau că  nu poate controla 
ce sau câ t mă nâ ncă ). 

B. Episodul de mâncat compulsiv se asociază 
cu cel puțin 3 dintre următoarele:

1. Mâncatul mult mai rapid decât normal
2.  Mâncatul până la senzația de preaplin/

prea sătul care creează discomfort
3.  Mâncatul unei cantități mari de hrană 

atunci când nu există senzația de foame
4.  Mâncatul de unul singur din cauză că se 

simte rușinat de cât de mult mănâncă
5.  Se simte dezgustat(ă) de propria per-

soană, depresiv(ă) sau foarte vinovat(ă) 
după un astfel de episod

C. Stress marcat legat de existența episoadelor 
de mâncat compulsiv

D. Episodul de mâncat compulsiv apare, cel 
puțin o dată/săptămână, timp de 3 luni. 

E. Episodul de mâncat compulsiv nu este aso-
ciat cu comportamentele compensatorii inadecvate ca 
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în bulimia nervoasă și nu apare în cursul bulimiei ner-
voase sau anorexiei nervoase.

Se precizează dacă este:
1.  Remisie parțială – dacă criteriile majore 

pentru tulburarea de mâncat compulsiv 
au fost îndeplinite în episoade cu o frec-
vență mai mică de o dată/săptămână pen-
tru o perioadă mai lungă de timp

2.  Remisie totală – dacă toate criteriile ma-
jore de tulburare de mâncat compulsiv 
au lipsit o perioadă mai lungă de timp.

Se specifi că de asemenea gradul de severitate 
a tulburării de mâncat compulsiv, în funcție de frec-
vența săptămânală a episoadelor, asfel:

1. Ușoară: 1-3 episoade/săptămână
2. Moderată: 4-7 episoade/săptămână
3. Severă: 8-13 episoade/săptămână
4.  Extremă: cel puțin 14 episoade/săptă-

mână.

Indiferent de vârstă, TCA sunt legate în special 
de emoții, nu de alimente. Schimbările de comporta-
ment cu alimente ar putea semnala că un copil sau 
un adolescent se confruntă cu probleme emoționale, 
sociale sau de dezvoltare, cum ar fi  depresia, tachina-
rea, agresiunea sau abuzul.Adesea, TCA se dezvoltă 
pentru un copil ca o modalitate de a se simți contro-
lat asupra a ceea ce se întâmplă în viața lor: confl icte 
intrafamiliale, teama de abandon, culpabilitate legată 
de trezirea sexualității, eșecuri școlare, schimbarea 
domiciliului sau a școlii, separarea sau divorțul părin-
ților, traume emoționale puternice, tulburări de stres 
post-traumatic. Studiile au arătat că pot fi  și factori 
genetici predispozanți pentru TCA, mai ales dacă la 
rudele de gradul întâi au existat cazuri de TCA, depre-
sie, anxietate, tulburări obsesiv compulsive, tulburări 
bipolare, dar și factori legați de sănătatea mamei în 
timpul sarcinii și/sau de complicațiile apărute în tim-
pul nașterii. TCA apar mai frecvent la adolescenți și 
tineri, cu o prevalență mai mare la persoanele de sex 
feminin, raportul fi nd de 10:1, față de prevalența la 
sexul masculin, sunt mai rare după vârsta de 40 de 
ani, incidența variază în funcție de tipul de TCA, între 
0,5-1,5%, se întâlnesc mult mai frecvent în țările pu-
ternic industrializate și dezvoltate din punct de vedere 
economic decât în celelalte țări. Anorexia nervoasă se 
întălnește mai frecvent la fetele afl ate la pubertate sau 

adolescente, acestea reprezentând 40% dintre cazuri. 
[3,6,7,8,9,10,11]

Comorbiditățile cele mai frecvente ale TCA 
sunt depresia, anxietatea, tulburările obsesiv compul-
sive, tulburarea bipolară. [1,2,3,4,5]

STUDIU DE CAZ

Prezentăm în continuare cazul unei adolescente 
în vârstă de 19 ani, din Târgu Mureș, elevă în clasa 
a XII la un liceu din oraș, dar care are și un loc de 
muncă după-amiaza și care s-a adresat medicului la 
insistențele părinților, pentru amețeli, vărsături, com-
portament alimentar restrictiv, crize de plâns fără 
motiv, crize de isterie, stări de agitație și anxietate; 
adolescenta își cunoștea problemele, dar încerca să le 
rezolve singură.

„Sinceră să fi u nici nu știu cu ce să încep….
Mă numesc Andreea, am 19 ani și sunt anorexică, asta 
după ce am fost bulimică. Totul a început în urmă cu 3 
ani… Știți, eu întotdeauna am vrut să fi u slabă, lumea 
îmi zicea că arăt bine, dar eu voiam să fi u mai slabă…
asta nu era mare lucru pentru că nu îmi făceam un 
scop în viață din asta… câteva cure de slăbit pe care 
nu reușeam întotdeauna să le duc până la bun sfârșit, 
până la capăt. Dar am avut o cădere nervoasă, deoa-
rece băiatul pe care-l iubesc mă înșela cu o fată care 
era mai slabă decât mine și acest lucru m-a determinat 
să am o alimentație dezordonată. Recunosc, niciodată 
nu am avut un stil alimentar ordonat, adică mâncam 
la diverse ore, când simțeam că îmi este foame. La în-
ceput, din cauza supărării nu puteam deloc să mănânc 
decât foarte puțin – o dată pe zi, deoarece nu–mi era 
foame, iar când mâncam simțeam că îmi stă mâncarea 
în gât, și mă gândeam că sunt grasă, de aceea Cris mă 
înșela cu Dea... Dea era o prietenă de-a mea, dar e 
adevărat că de prietene e bine să te ferești când ai un 
prieten, pentru a nu avea această surpriză. După 3săp-
tămâni lumea mă întreba ce am, ce-i cu mine, de ce 
am slăbit așa de mult și mă sfătuiau să mănânc pentru 
a nu mă îmbolnăvi.“ (Numele reale ale persoanelor au 
fost înlocuite cu pseudonime.)

Antecedente personale fi ziologice: primul copil 
născut la termen prin operație cezariană pentru sar-
cină cu risc (iminență de avort, HTA oscilantă, fără 
tratament medicamentos în timpul sarcinii, făt mare), 
greutatea la naștere 4000 g, fără complicații postna-
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tale; a fost alimentat natural 4 luni, apoi mixt și diver-
sifi cat corect, în evoluție dezvoltare neuropsihomoto-
rie și staturoponderală corespunzătoare vârstei; ante-
cedente patologice personale și heredocolaterale ne-
semnifi cative. Familia este formată din cei doi părinți 
naturali (mama 30 an, respectiv tata 32 ani la nașterea 
copilului) și o soră cu 3 ani mai mică, toți sănătoși.

Anamneza socioculturală relevă faptul că fami-
lia este compactă, cu o situatie economică de nivel 
mediu, relațiile în rândul membrilor familiei fi ind ar-
monioase; dar începând de la vârsta de 13 ani, părinții 
îi făceau uneori observații „să mănânce mai cumpă-
tat“ pentru a nu se îngrășa, deoarece „va arăta urât 
și nu-și va găsi nici un prieten“. În prezent din cauza 
programului de la școală și de la locul de muncă, ado-
lescenta are un regim alimentar dezordonat. Actualele 
acuze s-au declanșat în contextul în care aceasta lo-
cuia singură în apartamentul familiei (părinții locuind 
mai mult la țară), s-a îndrăgostit de un băiat cu care 
„se înțelegea bine“, „și-au făcut planuri de viitor“, dar 
care după câteva luni „a înșelat-o“ cu colega ei, care 
era mai „slăbuță“ decât ea. 

Examenul clinic obiectiv arată o dezvoltare 
staturoponderală armonică mijlocie, corespunzătoare 
vărstei, greutate 51 kg, înălțime 165 cm, IMC = 18,73 
kg/m2 , fără modifi cări evidente la examenul pe apa-
rate și sisteme, dezvoltare motrică corespunzatoare, 
echilibrul static bine dezvoltat, coordonare motrică 
bună, fără elemente de focar, acuitate vizuală și audi-
tivă normale, vorbire nazală.

Evaluarea psihologică:
1. Observațiile generale din timpul evaluării 

psihologice relevă o cooperare difi cilă cu specialis-
tul, la început are o stare de permanentă agitație, după 
care în următoarele ședințe colaborarea devine mult 
mai bună, adolescenta atașându-se de psihoterapeut și 
verbalizând nemulțumirile ei. A fost învățată să ver-
balizeze, să spună ceea ce nu-i place, să nu se mai 
închidă în sine, să nu mai manifeste crize de isterie, să 
înceteze să nu mai plângă fără motive bine întemeiate 
și să nu se mai răzbune pe sine.

2. Evaluarea particularităților proceselor de cu-
noaștere:

a) Atenția: se constată o ușoară instabilitate a 
atenției; capacitatea de concentrare pe sarcină este re-
lativ bună, întreruptă însă de permanenta grijă de a nu 
fi  prea grasă. 

b) Memoria de lungă durată și cea de scurtă du-
rată sunt bine dezvoltate.

c) Testul Woodworth, STAI – X1, al stimei de 
sine și al somatizării relevă faptul că adolescenta este 
foarte anxioasă, are o stimă de sine scăzută, este hi-
peremotivă (scor 160, valori normale (N) =0-80), psi-
hastenică (scor 120, N=80-120), tendință depresivă 
(scor 180, N=120-180), instabilă emoțional (scor 105, 
N=0-80); 

d) Gândirea – conform testului Raven – inteli-
gență de nivelul mediu

3. Evaluarea dezvoltării sociale:
a) Autonomia personală – deprinderile elemen-

tare sunt bine dezvoltate
b) Maturitatea socială – evaluată cu ajutorul 

testului SPIN, se constată că inițial adolescenta este 
foarte agitată și discută foarte puțin cu cei din jur.

4. Lateralitatea este bine dezvoltată

5. Evaluarea motricității – mișcările bine coor-
donate, echilibrul este bun, motricitatea fi nă este for-
mată.

6. Orientarea în timp și spațiu sunt bine dez-
voltate.

7. Acuzele principale prezentate la consultul 
psihologic sunt: crizele de anxietate și căderile depre-
sive, amețeli, paloare.

8. Istoricul tulburărilor prezente: totul a început 
când fata avea vârsta de 13 ani, iar părinții îi făceau 
observație că începe să se îngrașe. Aceste fapte însă 
s-au acentuat în ultima perioadă. Părinții au sesizat 
problemele fetei, dar nu i-au acordat o atenție majoră 
fi ind preocupați de activitățile economico-fi nanciare. 
Factori predispozanți: vârsta copilului – perioada 
tranziției pubertate – adolescență, observațiile adulți-
lor, imaginile corporale ideale de tip „modeling“ cre-
ate de media.

9. Evaluarea cognițiilor și comportamentelor 
actuale: Actualmente, adolescenta manifestă compor-
tamental crize de anxietate, vărsături, comportament 
alimentar restrictiv. Distorsiunea cognitivă prezentă 
este gândul că ea va fi  ridiculizată de cei din jur că 
este prea grasă, că va rămâne singură în această lume, 
lipsită de afecțiunea prietenilor și in special al unui 
eventual iubit. [13]
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Pe baza datelor clinicoanamnestice și evalu-
ărilor psihologice interpretăm cazul ca tulburare de 
comportament alimentar de tipul anorexie nervoase 
atipice asociată cu anxietate și episoade depresive.

O caracteristică importantă a anorexiei este in-
capacitatea pacienților de a-și evalua obiectiv condiția 
fi zică; majoritatea anorexicilor consideră că sunt prea 
grași, ceea ce sugerează o imagine deformată a pro-
priului corp, percepându-se mult mai grași decât sunt 
de fapt (Atkinson & col., 2002), ceea ce s-a confi rmat 
și la cazul prezentat, adolescenta având un IMC la li-
mita inferioară a normalui. Terapeutul va identifi ca și 
evalua trăsăturile psihopatologice pe care pacientul le 
percepe ca fi ind o problemă pentru sine. În cadrul te-
rapiei se va aborda subiectul avantajelor și dezavanta-
jelor schimbării comportamentelor alimentare și se va 
insista asupra conștientizării diferențelor existente în-
tre consecințele pe termen lung și cele pe termen scurt 
ale schimbării, pacienții cu TCA având tendința de a 
se raporta mai mult la prezentul imediat și mai puțin la 
viitor. Studiile bazate pe dovezi au identifi cat o serie 
de terapii care au redus severitatea și prezența buli-
miei nervoase și a tulburărilor de alimentație binară, 
inclusiv terapiile cognitiv-comportamentale (CBT), 
psihoterapia interpersonală și terapia comportamen-
tului dialectic. CBT a avut cea mai puternică dovadă 
a efectelor cele mai mari și mai rapide. Aceste terapii 
au fost mai efi ciente dacă au fost abodări individuale, 
față în față. CBT a fost efi cientă și în tratamentul ca-
zurilor atipice de TCA, pentru pacienți care nu sunt 
subponderali. Dezvoltarea unui program de activi-
tate fi zică adaptată (Moscone et al. 2011), practica-
rea activităților artistice de expresia corporală, cum 
ar fi  dansul, teatrul, etc., ar putea fi  de asemenea un 
suport în tratamentul anorexiei și bulimiei (Methods 
Whith Evan; Krantz 1999). Tratamentele medicamen-
toase nu și-au dovedit efi ciența în TCA și nici asoci-
erea lor cu psihoterapia nu s-a dovedit mai efi cientă. 
[3,6,7,8,9,10,11,12,14,15]

În TCA alegerea tehnicilor terapeutice trebuie 
să vizeze întărirea motivației pentru schimbare a pa-
cienților și contra-atacarea efectelor înfometării. Gar-
ner si Benis (1982) au accentuat importanța motivă-
rii pacienților prin formarea unei alianțe terapeutice 
sănătoase și puternice între pacient/client – terapeut, 
bazată pe respectarea sistemului de norme și valori ale 
pacientului. O a doua problemă importantă în cursul 

psihoterapiei este revenirea la o greutate normală. Cu 
excepția cazurilor în care scăderea în greutate este ra-
pidă și dramatică sau a celor cu complicații somatice 
severe, programul de creștere în greutate poate fi  ur-
mat în cadrul unei terapii de tip ambulatoriu. Înainte 
de a trece la acest program, terapeutul va acorda o 
atenție sporită consolidării relației psihoterapeutice, 
după care creșterea în greutate va înceta să mai fi e 
o problemă negociabilă. Pacientii vor fi  asigurați că 
nu vor depăși greutatea dorită, iar creșterea în greu-
tate va fi  controlată, graduală, de aproximativ un 1 kg/ 
săptămână, demers ce va fi  combinat cu alte strate-
gii cognitiv comportamentale, de tipul restructurării 
cognitive. Restructurarea cognitivă presupune mai 
multe etape: 1. Scoaterea la lumina a gândurilor au-
tomate. Terapeutul poate să propună experiențe (cân-
tărire săptămânală, consumarea unor alimente „inter-
zise“ sau a căror valoare calorică nu este cunoscută, 
să se compare cu alte femei, să poarte haine mulate 
sau costum de baie, etc), jocuri de rol, exerciții de 
imaginație, care să provoace apariția gândurilor au-
tomate, cu recomandarea pentru pacient de a le nota 
în fi șa de monitorizare a comportamentelor alimen-
tare. Acestea vor fi  analizate în cadrul ședințelor de 
terapie. 2. Modifi carea gândurilor automate. Odată 
ce au fost identifi cate gândurile automate, terapeutul 
va ajuta pacienta să facă diferența între senzațiile sale 
corporale, supraestimarea permanentă a greutății și 
realitate, fără a confunda creșterea ușoara a greută-
ții cu obezitatea. Argumentele „pro și contra“ vor fi  
discutate în timpul interviurilor, urmate de o evalu-
are la domiciliu în carnetul alimentar. 3. Scoaterea în 
lumină a postulatelor. Abordarea cognitivă caută să 
modifi ce credințele iraționale organizate în postulate 
superstițioase, prin care se leagă succesul și fericirea 
de imaginea unui corp perfect și de perfectionism. 4. 
Discutarea postulatelor. Astfel de idei sunt curente în 
cultura actuală. Intensitatea, frecvența și difi cultatea 
de modifi care a postulatelor le fac să fi e patologice. 
Punerea lor în discuție și găsirea unor soluții pe ter-
men scurt, mediu și lung la problemele ce apar din 
postulate, trebuie să conducă la adoptarea unor valori 
și credinte mai puțin extreme, mai puțin generale, 
mai puțin personale, dar mai realiste. 5. Corpul din 
oglindă. De cele mai multe ori pacientele au o părere 
foarte proastă despre propriul corp și întâmpină difi -
cultăți în acceptul de a-și privi corpul. În aceste cazuri 
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se aplică tratamentul prin „expunere“, care va consta 
în multiplicarea treptată a ocaziilor în care să-și ob-
serve corpul; astfel încât ele să ajungă să nu mai evite 
oglinzile, să meargă la piscină sau să facă gimnastică 
în grup. Deasemenea li se va dezvolta capacitatea de a 

corecta mai indulgent erorile sistematice de estimare 
a siluetei. [3,6, 8,9,10,11,12,14,15]

În cazul de față este evident că mecanismul care 
întreține starea de panică a adolescentei este teama de 
a nu fi  grasă și părăsită de iubit, iar planul intervenției 
terapeutice este prezentat în tabelul nr. 2.

Tabel nr. 2: Planul intervenției terapeu  ce la cazul prezentat

Problema Scopurile terapeutice Metode terapeutice 

Crizele de anxietate, panică Reducerea crizelor de panică în 
momentul în care vrea să mănânce

Restructurare cognitivă, expunerea 
și terapia relational emotivă

Depresia Dezvoltarea autonomiei personale și 
a stimei de sine

Jocurile imaginare

Intervenția terapeutică cu subiectul a început în 
urmă cu 6 luni, cu o frecvență de 1 ședință pe săptă-
mână, fără ca aceasta să absenteze în primele 2 săp-
tămâni, care unt esențiale pentru evoluția și succesul 
planului terapeutic.

Metodele folosite au fost:
 Psihoeducația – a avut scopul ca adoles-

centa să înțeleagă că nimeni nu vrea să o 
părăsească, că părinții ei o iubesc și nu o vor 
părăsi nici ei și nici cei din jur chiar dacă va 
fi  mai „plinuță“.

 Restructurarea cognitivă – este folosită pen-
tru a identifi ca acele gânduri care provoacă 
starea de anxietate. Se recomandă automo-
nitorizarea gândurilor care însoțesc anxieta-
tea și depresia.

 Vizualizarea – adolescenta este rugată în 
timpul terapiei să iși imagineze cu ochii în-
chiși un scenariu „catastrofi c“: că se va în-
grășa și unii băieți nu o vor mai curta – „ce 
se va întâmpla cu ea?!“ – să verbalizeze, să 
descrie ceea ce vede în acel moment și ce 
simte, ce gândește. Se introduc prin suges-
tie, anumite soluții pentru a-i schimba sta-
rea, pregătind pacientul să abordeze rațional 
temerile viitoare. 

 Expunerea – terapeutul împreună cu paci-
enta rămân singuri în cameră, i se pune mu-
zică de relaxare și se lucrează cu imagistica. 
I se aduce un platou cu bunătăți, pe care ea 
în mod obișnuit le refuză, și este rugată să 
mănânce din ele, fără să-și producă apoi 
vărsături. Terapia psihologică cu subiectul 
a fost fi nalizată cu succes.

Etapele interventiei psihoterapeutice au fost:

Ședința 1

  Evaluarea situației și a subiectului, aplicarea 
testelor: Woodworth, scala de somatizare, 
stima de sine, testul STAI forma X-1, testul 
SPIN. 

  Fixarea unor repere privind așteptările reci-
proce cu privire la intervenția psihoterape-
utică:

  Obligatiile psihoterapeutului: să mențină o 
relație bazată pe profesionalism și respect 
reciproc, să comunice pacientului atunci 
cand intervin schimbări de plan sau pro-
gram, să evalueze situația cat mai obiectiv, 
să consulte și alți profesioniști în cazul în 
care actul psihoterapeutic nu pare a fi  efi -
cient.

  Obligatiile clientului/pacientului: să răs-
pundă cu sinceritate la întrebările psihote-
rapeutului, să continue actul psihoterapeu-
tic prin completarea caietului de observații, 
urmarea sfaturilor si obiectivelor propuse și 
adaptate de comun acord. 

  Tema: să integreze momentele de slăbiciune 
și gândurile sale cu privire la mâncare, com-
portamentul alimentar. Durata ședintei: o 
oră și jumătate

  Obiectiv: până la ședinta următoare va tre-
bui să mănânce cel puțin 3 mese/zi, chiar 
dacă mănâncă foarte puțin la o masă.

 Ședintele 2-5: S-a discutat comportamentul 
alimentar înregistrat dupa modelul din tabe-
lul nr. 3
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Tabelul nr. 3: Monitorizarea și înregistrarea comportamentului alimentar în TCA (exemplul unei zile)

Data Ora Alimente si
Lichide consumate Locul Comportament 

nedorit Context si comentarii

Luni 7.00 Un biscuite Bucătărie - Mi-e teama să nu mă îngraș

Luni 12.00 Un ceai si 
un biscuite Birou - Am avut tendința de a voma. 

M-am abținut

Luni 13.00 Un sandwich cu pâine 
dietetică Birou - Mi-e teamă să nu mă îngraș. 

Mă doare stomacul

Luni 16.00 - Baie M-am cantarit. 
Am 52,5 kg.

Dacă mă îngraș, o să râdă colegii de 
mine

Luni 19.00 O supa goală fără orez Bucătărie - Am sunat-o pe sora mea pentru a uita de 
tendința de a voma

  Obiective: declararea comportamentului de 
a vomita, întărirea comportamentului de a 
mânca sănătos și regulat. Psihoterapeutul o 
va învăța pe clientă să-și ofere recompense 
de câte ori mănâncă 3 mese/zi și nu vomită, 
iar atunci când această dorință este foarte 
puternică este învățată să sune o prietenă/
sora/o rudă apropiată, să iasă din casă să se 
plimbe, să dezvolte un comportament alter-
nativ (să roadă gumă de mestecat, să prac-
tice exerciții fi zice sau de relaxare)

  Pacientei i se oferă articole cu privire la ano-
rexia nervoasă cu caracter știintifi c cu sco-
pul de a sublinia pericolul pentru sănătate 
a comportamentului compensator inadecvat 
(declanșarea vărsăturilor și administrarea de 
laxative).

Ședintele 6-10

  Se discută din nou fi șa de automatizare a 
comportamentului alimentar

  Se identifi că și alte comportamente și acti-
vități care îi fac plăcere și care o distrag de 
la tendința de a-și declanșa vărsăturile. Su-
biectul este rugat să aleagă preparate pe care 
nu este dispusă să le vomite și să introducă 
treptat la o masă/zi câte un aliment pe care 
și l-a interzis.

Ședintele 11-18

  Accentuarea comportamentului de alimen-
tare regulată și cântărirea săptămânală;

  Modifi carea distorsiunilor cognitive legate 
de aspectul fi zic și greutatea corporală, con-
solidarea unei imagini corporale corecte și 
a unei stime de sine ridicate, raportarea la 
calități sufl etești și intelectuale și mai puțin 
la cele fi zice.

Ședintele 20-25

  Se discută lista de gânduri autonome. (vezi 
tabel nr. 4)

  Au loc jocuri de rol – reproducere a unor 
situații familiale sau de la serviciu.

  Clienta este ajutată să reconstituie sentimen-
tele și gândurile pe care le are și să le discute 
în ședintele terapeutice. Se utilizează și teh-
nicile de vizualizare, de imagistică, însoțite 
de un fond muzical relaxant (meloterapie 
pasivă). 

  Introducerea unor reguli de alimentație co-
rectă, porția trebuie să fi e făcută pe măsura 
persoanei: o lingură la fi ecare fel de mân-
care, iar persoana să nu se simtă foarte să-
tulă. Mesele trebuie să se desfășoare după 
un program, la ore fi xe.

Tabel nr. 4: Fișa de monitorizare a gândurilor autonome

Situație Emotie Gânduri automate

Sâmbătă seara, singură, am vorbit cu o prietenă, care mi-a 
spus că l-a văzut pe prietenul meu cu cealaltă

tristețe 
anxietate

Toată lumea m-a abandonat. 
Nu sunt bună de nimic 
Dacă aș arăta mai bine... poate m-ar fi  iubit
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Terapia psihologică a avut un rezultat foarte 
bun, starea adolescentei îmbunătățindu-se simțitor, 
manâncă regulat, fără să-și mai autoinducă vărsături, 
au dispărut manifestările anxioase și depresive, s-a 
îmbunătățit stima de sine și percepția asupra imaginii 
corporale. A mai rămas de fi nalizat terapia relațional 
emotivă pentru care se propune pentru părinți o peri-
oadă de terapie de suport în care să învețe să-i ofere 
fetei mai multă atenție și afectivitate. 

Particularitatea cazului prezentat constă în 
faptul că adolescenta, pe fondul hiperemotivității, 
instabilității emoționale și tendințelor depresive pre-
zintă elemente de TCA, care în timp se structurează 
ca anorexie nervoasă atipică, de tip restrictiv, formă 
ușoară, în contextul unui dezechilibru psihoemoțional 
și a scăderii stimei de sine, cu evoluție favorabilă în 
urma intervenției psihoterapeutice.

„Sănătatea nu este numai un echilibru biologic, 
ci și un mod de a relaționa cu sine însuși și cu lumea, 
capabil de a anticipa, de a alege și evalua. Sănătatea 
este integrare psihomedicosocială. Nici o boală nu 
este în exclusivitate somatică, toate bolilie sunt psiho-
somatice și psihosociale.“ (C. Mertens, Psychologie 
medicale)
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Rezumat

Anorexia nervoasă este o tulburare mentală 
cu un risc mare de mortalitate atât în rândul adoles-
cenților cât și la adulții tineri. Cu o incidență tot mai 
crescută în populația generală, această afecțiune este 
considerată a fi  a treia boală cronică a adolescentelor 
și tinerelor din perspectiva epidemiologică.

De aceea este foarte importantă orientarea dia-
gnostică corectă și un răspuns prompt din partea me-
dicilor care se întâlnesc cu această afecțiune. Diagnos-
ticul diferențial care se impune este cu alte tulburări 
ale alimentației, în primul rând cu bulimia, afecțiune 
similară anorexiei nervoase. Un management corect 

al anorexiei nervoase poate duce la tratament precoce 
și reducerea mortalității acestei boli.

Lucrarea de față își propune să prezinte un caz 
al unei studente în vârstă de 19 ani care în urma unei 
traume psihoafective a dezvoltat o tulburare de ali-
mentație de tip anorexic și o tulburare depresivă cu 
tentativă de suicid. Evoluția cazului prezintă remi-
siune parțială și recădere la scurt timp. Prognosticul 
acestui caz este favorabil având prezenți mai mulți 
factori decisivi: tipul de personalitate, vârsta pacien-
tei, suportul familial, stima de sine crescută, absența 
istoricului familial de tulburare psihică.

Cuvinte cheie: anorexie nervoasă, adolescenți
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ANOREXIA NERVOASĂ. STUDIU DE CAZ

Dr. Pintea Ancuța, 
Dispensar studențesc 7B, Cluj-Napoca

Nervous anorexia. A case study

Abstract

Nervous anorexia is a mental disorder with 
a high risk of death for both adolescents and young 
adults. Having a growing incidence in general popu-
lation, such a disorder is considered to be the third 
chronical disorder of female adolescents and young 
adults from an epidemiological perspective.

Thus, the correct diagnosis and prompt inter-
vention are very important. The differential diagnosis 
should be done against other eating disorders such 
as bulimia wich is similar to nervous anorexia. The 

correct management of nervous anorexia can lead to 
early treatment and decreased risk of death.

Our paper is aimed at presenting the case study 
of a female student, age 19, who developed nervous 
anorexia based upon an affective trauma, and also 
depressive disorder with suicide attempts. The evolu-
tion of the case involved partial remission and relapse 
shortly after. The prognosis for this case is positive ba-
sed upon several factors such as personality type, age, 
family support, increased self-esteem and a family his-
tory with no previous cases of mental disorders.

Key words: nervous anorexia, adolescents
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Repere teoretice

Anorexia nervoasă este afecțiunea caracterizată 
prin pierderea deliberată în greutate, tulburări de ima-
gine corporală și o tulburare endocrină generalizată 
care include axul hipotalamo-hipofi zo-gonadal care 
determină întârzierea menstruației sau amenoree se-
cundară (def. OMS).

Anorexia nervoasă conform DSM-5 se carac-
terizează printr-o teamă excesivă a persoanei de a nu 
se îngrășa în ciuda lipsei aportului alimentar, prin re-
stricționarea numărului de calorii cu scădere ponde-
rală importantă în raport cu vârsta, sexul, curbele de 
creștere ponderală, creearea unei imagini eronate în 
modul în care greutatea sau aspectul fi zic sunt per-
cepute de individul care suferă de anorexie, negarea 
efectului grav al scăderii ponderale asupra sanătății 
fi zice. 

Greutatea semnifi cativ redusă este defi nită ca o 
greutate care este mai mică decât cea minimă normală 
sau pentru copii si adolescenți cea minima așteptată. 
Se întâlnesc două tipuri de anorexie: forma restrictivă 
(în ultimele 3 luni persoana nu a prezentat episoade 
recurente de mâncat compulsiv sau nu a avut compor-
tamente de purgare; de exemplu vărsături autoinduse 
sau abuz de laxative diuretice ori clisme) și forma de 
tip mâncat compulsiv/purgativ [1].

Această teamă exagerată de a se îngrășa duce 
la o limitare calitativă și cantitativă a alimentației pu-
tând induce și exitusul prin inaniție.

Printre semnele de alarmă care ridică suspi-
ciunea pentru această tulburare nervoasă se numără 
efortul fi zic excesiv, refuzul de a mânca în public, 
porționarea mâncării, ratarea meselor, consumul doar 
a anumitor tipuri de alimente. Pe lângă aceste semne 
se descriu și cele indirecte precum cefaleea, depresia, 
insomnia, astenia, fatigabilitatea, senzația permanentă 
de frig, hipotensiunea, tulburări ale ciclului menstrual 
chiar și amenoreea, uscăciunea pielii, friabilitatea pă-
rului și a unghiilor, tulburări de ritm cardiac, tulburări 
de dinamică sexuală.

Prevalența anorexiei defi nită prin toate criteri-
ile de diagnostic este de 0,5-1% la femeile tinere și 
adolescente. Boala este de 10 -20 de ori mai frecventă 
la sexul feminin. Debutul bolii este de obicei între 10-
30 de ani. 

Prevalența acestei afecțiuni este în creștere în 
ultimele decenii și este mai frecvent întâlnită în ță-

rile dezvoltate. În USA se estimeazã o prevalență de 
0,51%, iar în UK de 0,02% din populatia generală, cu 
o predominanță a sexului feminin (10:1 în favoarea 
acestuia) [2].

Un studiu epidemiologic efectuat în România 
în 1984 a arătat o prevalență mai mică în țara noastră: 
0,01% la femei și 0% la bărbați [3].

Cauzele apariției acestei afecțiuni nu sunt cu-
noscute. S-au descris numeroase ipoteze etiopatogene-
tice printre care teoria genetică (genele specifi ce) [4].

Trăsăturile de personalitate se numără printre 
factorii psihologici importanți în etiologia acestei 
afecțiuni. Dispoziția depresivă, autostima scăzută, an-
xietatea, sunt frecvente [5].

De asemenea, este de reținut faptul că debutul 
anorexiei este adesea determinată de un șoc emoțional 
survenit în timpul unei perioade de vulnerabilitate psi-
hologică, adesea legată de vârstă, în timpul perioadei 
de tranziție la adolescență sau la cea de adult tânăr [6].

Practicarea intensivă a activității fi zice, în sco-
pul de a pierde în greutate, în acest context, are multe 
consecințe negative asupra subiectului: perturbarea 
metabolismului având ca rezultat pierderea masei de 
grăsime, dar și a masei musculare, implicând și afec-
tarea sistemului imunitar, endocrin, de reproducere 
(amenoree), osteoporoză, anemie, tulburări de termo-
reglare etc. [7].

În același timp, se arată că activitatea fi zică 
a acestor pacienți este extrem de ritualizată, uneori 
compulsivă și de multe ori însoțită de alte tulburări 
obsesiv-compulsive, marcând viața cotidiană a paci-
enților [8].

Această practică a fost identifi cată ca fi ind un 
simptom, de aceea și necesitatea de a reduce cheltuie-
lile de energie legate de activitatea fi zică [9].

Tabloul clinic în anorexia nervoasă

Consultul medical este solicitat de regulă de 
aparținători, pacientul nerecunoscând ca are o pro-
blemă medicală. Când se prezintă la medic scăderea 
ponderală este deja evidentă.

Starea generală este afectată, evidențiindu-se 
o astenie extremă. Tegumentele pot fi  uscate, palide, 
acoperite de lanugo, fanerele friabile. Pot fi  prezente 
edeme ca urmare a diselectrolitemiilor. Se descriu 
modifi cări ale ritmului cardiovascular (fi e bradicar-



19

Articole științifi ce 

die, fi e tahicardie), hipotensiune arterială. Se poate 
instala pneumothorax sau pneumomediastin spontan 
cu etiologie necunoscută. 

La nivelul aparatului gastrointestinal se poate 
descrie o pierdere a simțului gustativ, esofagită, întâr-
ziere a golirii gastrice, malabsorbție, pancreatită sau 
hepatită. Se poate întâlni și o deshidratare severă cu 
tulburări ale secreției hormonului antidiuretic, nefro-
patie hipokaliemică sau litiază renoureterală.

La nivelul sistemului nervos central se întâl-
nesc tulburări de concentrare, apatie, iritabilitate, in-
somnie, alterări cognitive.

La nivel metabolismului se întâlnește o scădere 
a toleranței la glucoză, hipoproteinemie, hipercoleste-
rolemie, tulburări ale termoreglării. 

La nivelul sistemului endocrin este afectat axul 
hipotalamo-hipofi zo-gonadal, axul hipotalamo-hi-
pofi zo-adrenal cu apariția tulburărilor de ciclu men-
strual până la amenoree și cu apariția pubertății întâr-
ziate [10].

Examinările paraclinice care se impun sunt: 
hemoleucograma (poate evidenția anemie severă, 
leucopenie, limfocitoză) electroliții serici (hipopota-
semie, alcaloză metabolică) amilaza serică, coleste-
rolul, transaminazele hepatice, urea și creatinina. Pe 
electrocardiogramă se pot evidenția tulburări de fază 
terminală (segment ST, undă T), aritmii cardiace se-
cundare diselectrolitemiilor . 

Diagnostic diferențial

Subponderea nu este echivalentă cu anorexia. Nu 
orice scădere în greutate sub valorile minime exprimă o 
tulburare de comportament alimentar. Se va ține seama 
și de etapele de dezvoltare a copilului și adolescentu-
lui, de perioadele de creștere bruscă în înălțime în care 
greutatea rămâne în urmă și în care se poate întâlni sub-
ponderabilitatea, în acest caz fi ziologică. 

Este nevoie a se corobora examenul medical cu 
o pierdere în greutate voluntară. Se vor lua în consi-
derare posibile patologii asociate (tumori, sindroame 
de malabsorbție, imunodefi ciențe, sindrom de arteră 
mezenterică superioară, diabetul zaharat, distiroidiile 
etc) care exclud din start anorexia nervoasă.

Principala diferențiere a acestei tulburărări este 
cu bulimia (tot comportament alimentar defectuos) cu 
care este foarte similară.

Un prim criteriu distinctiv este subponderea în 
sensul că un pacient anorexic este întotdeuna subpon-
deral pe când la pacienții bulimici simptomele per-
sistă și după ce iau în greutate. 

În ceea ce privește debutul anorexiei, acesta 
este precoce, în jurul vârstei de 14-18 ani versus buli-
mie (debut tardiv 15-21 ani). În cazul bulimiei întâl-
nim mai degrabă tulburări ale ciclului menstrual pe 
când în anorexie este prezentă amenoreea (absența 
ciclului menstrual mai mult de 3 luni consecutive).

Ca antecedente heredocolaterale, în cazul ano-
rexiei se descriu mai puține cazuri de obezitate în is-
toricul familial, pe când la pacienții bulimici se întâl-
nesc mai multe cazuri.

În cazul anorexiei nervoase sunt prezente ten-
dințe puternice de asociere cu depresia sau cu tulbu-
rarea obsesiv compulsivă, tendința de adoptare a unor 
comportamente introvertite, izolare socială, scăderea 
interesului pentru activitatea sexuală comparativ cu 
bulimia unde se întâlnește mai degrabă asocierea cu 
anxietatea, tulburarea de personalitate border line, 
abuzul de substanțe psihotrope, tendința de manifes-
tare a unor comportamente extrovertite, promiscuita-
tea sexuală.

Diagnosticul diferențial al anorexiei nervoase 
se face și cu depresia majoră. Conform DSM IV tul-
burarea depresivă majoră se poate asocia cu pierderea 
masivă în greutate dar nu se identifi că cu dorința com-
pulsivă a pacientului de a pierde în greutate. Tulbura-
rea depresivă este o comorbiditate comună întâlnită 
la 40-70% dintre pacientii diagnosticați cu anorexie 
nervoasă [11].

Tulburarea dismorfi că corporală este o formă 
gravă de percepere a imaginii corporale. Se caracte-
rizează printr-o preocupare excesivă în legatură cu 
un defect perceput, care poate fi  o exagerare sau un 
defect imaginar (de exemplu preocuparea că urechile 
sunt prea mari) și nu are legatură cu dimensiunea sau 
conformația corpului ca în anorexia nervoasă [12].

Comorbiditatea psihiatrică este factorul cel mai 
clar asociat cu dietele extreme [13].

Tot ca diagnostic diferențial intră în discuție și 
schizophrenia, în care pacientul prezintă dezinteres 
pentru o alimentație corectă, cu scădere în greutate, 
dar fără a fi  preocupat de aspectul corpului sau de 
frica de a nu lua în greutate.
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Tulburarea de somatizare în care pacienții pot 
prezenta vărsături și scădere în greutate poate fi  con-
fundată cu anorexia, dar pacienții nu sunt preocupați 
de teama de a nu lua în greutate.

Fobia socială este o tulburare mentală care in-
tră în discuție la diagnosticul diferențial dar în cazul 
acesteia pacientul are doar un comportament de evi-
tare a mâncatului în public.

Tratamentul anorexiei nervoase

Tratamentul anorexiei nervoase la pacientele 
tinere este foarte difi cil deoarece pacientele sunt re-
ticente și nu doresc corectarea greutății corporale în 
ciuda emacierii. Se va elabora un plan de reechili-
brare hidroelectrolitică și nutritională. Se stabilește 
de comun acord cu pacienta greutatea țintă, precum 
și câștigul ponderal pe săptămână (între 0,5-1kg pe 
săptămână), se calculeaza caloriile necesare, regimul 
alimentar în funcție de alimentele preferate, regim re-
partizat în cinci mese pe zi: 3 principale și două gus-
tări care să conțină toate principiile alimentare.

Tratamentul psihofarmacologic constă în admi-
nistrarea antidepresivelor triciclice, inhibitori selectivi 
ai recaptării serotoninei, clorpromazină în doze mici. 

Tratamentul psihoterapeutic implică terapie su-
portivă, cognitive-comportamentală, familială.

Evoluție și prognostic

Evoluția și prognosticul sunt variabile, poate 
exista o remisiune completă a acestei tulburări, sau se 
pot descrie exacerbări, recăderi alternative cu remi-
siuni parțiale. Apariția menstruației este un semn de 
prognostic favorabil. Unele cazuri extreme pot evolua 
spre cașexie și apoi comă și deces. Mortalitatea este 
de 10%, decesul survenind ca urmare a dezechilibrării 
hidroelectrolitice. Ca factori de prognostic negativ se 
numără tulburările de personalitate, stima de sine scă-
zută, confl ictele interfamiliale

Factorii de prognostic favorabil sunt vârsta 
sub 18 ani, lipsa spitalizărilor în antecedente, absența 
comportamentului de purgație [14].

Studiu de caz

În continuare vom prezenta un studiu de caz 
referitor la o pacientă în vârstă de 19 ani, studentă în 

anul întâi, cu domiciliul în alt oraș decât centrul uni-
versitar în care își desfășoară studiile, pacientă care 
se prezintă la cabinetul studențesc însoțită de mamă, 
la insistențele acesteia, pentru inapetență, refuzul ali-
mentației, amenoree, slăbire în greutate în ultimele 
luni (aproximativ 16 kg în 3 luni), teamă de îngrășare, 
anxietate, atacuri de panică, izolare socială, nervozi-
tate, dispoziție tristă, scăderea performanțelor școlare. 

Aceste simptome sunt descrise de mama pa-
cientei, această studentă nerecunoscând că ar avea o 
problemă de sănătate. Menționăm faptul că pacienta 
este copil unic, cu performanțe școlare deosebite fi ind 
olimpică, benefi ciază de bursă de merit pentru rezulta-
tele deosebite la învățătură, fară antecedente heredo-
colaterale de boli cronice sau neuropsihice, în momen-
tul de față părinții trecând printr-un proces de divorț. 

La examenul clinic obiectiv se constată un fa-
cies trist, încercănat, tegumente și mucoase palide, 
lanugo, fanere friabile, pliu cutanat leneș, semne de 
deshidratare, descuamări furfuracee ale tegumentelor, 
zgomote cardiace tahicardice, sufl u sistolic grad II, 
tensiunea arterială de 65/45mmHg, fără sensibilitate 
la palparea abdomenului, fi cat la rebord, splina si ri-
nichii nu se palpează. Indicele de masa corporală de 
16,88 (45,6kg și 166cm).

Se stabilește diagnosticul clinic de: Sindrom 
de deshidratare. Sindrom anemic. Sindrom depresiv. 
Sindrom anxios. Sindrom de scădere în greutate. Sub-
pondere. 

Se recomandă consult psihiatric de urgență și 
consult de medicină internă.

După aproximativ o lună, mama pacientei se 
prezintă la cabinet cu răspuns de la Clinica de Psi-
hiatrie, cu bilet de ieșire din spital cu diagnosticul de 
Anorexie nervoasă. Episod depresiv. Anemie. Ame-
noree secundară.

Examenul psihatric relevă în plus mimică, ges-
tică hipomobile, privire evitantă, hiperestezie senzori-
ală, tulburări de schemă corporală, iritabilitate, anhe-
donie, adinamie, toleranță scăzută la frustare, scăde-
rea elanului vital, hipobulie globală.

Examenul psihologic evidențiază o personalitate 
dizarmonic structurată de tip borderline (SCID II), cu 
unele difi cultăți de adaptare în contextual actual, ple-
dează pentru o bună capacitate de adaptare. La data exa-
minării se remarcă tablou clinic polimorf cu tendințe 
evitante, de tip perfecționist, tendințe depresive, nar-
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cisiste, instabilitate emoțională și impulsivitate. Panică 
cu risc suicidar. Tensiunile sunt trăite în mod anxios. În 
situațiile de acțiune devine crispată sub infl uența fricii 
ori prezintă reacție de evadare din situație. Acumularea 
tensiunii situative și toleranța redusă la frustrare asoci-
ate cu tendințe histrionice. Stare de depresie. 

Examene paraclinice și de laborator

ALAT 17U/l, ALAT 20 U/L, bilirubina di-
rectă 0,20mg/dL, bilirubina totală 0,48mg/dL, crea-
tinina 0,81mg/dL, fosfataza alcalină 92U/L, glicemia 
87mg/dL, ionograma serică: sodiu 140mmol/L, pota-
siu 4,6mmol/L, clor 106,2mmol/L, LDH 347U/L, uree 
16mg/dL. Hemoleucograma cu formula leucocitară: 
leucocite 5,9x109/L, limfocite 33%, neutrofi le 58,9%, 
hematii 4,05x1012/L, Hb 10g/dL, hematocrit 31%, 
VEM 86,5fL, HEM 25,9pg, CHEM 32,2g/dL, trombo-
cite 212x109/L, acid uric 2,5mg/dL, albumina 3,9 g/dL, 
amilaza 74 U/L, calciu ionic 4,0833 mg/dL, choleste-
rol total 164 mg/dL, proteine totale 6,0g/dL, sideremie 
33ug/dl, PCR 0,96 g/L, ATPO 32,06 U/ml, cortisol 
seric (ora 8) 15ug/dL, estradiol 21,1 ng/dL, FSH 10,2 
U/L, FT4 0,96 ng/dL, LH 0,89U/L, TSH 2,24ulU/mL.

Pe parcursul internării s-a efectuat consult de 
medicină internă, endocrinologie, hematologie. În 
urma investigațiilor de laborator și a consultului in-
terclinic s-a interpretat cazul cu diagnosticele de mai 
sus și s-a instituit tratament medicamentos cu reechi-
librare hidro-electrolitică cu ser fi ziologic, glucoză, 
vitaminoterapie cu vitamin de grup B (B1și B6) 
aminoacizi (Aminoven 1 fi olă pe zi), antipsihotic ati-
pic (olanzapine 10 mg/zi), antidepresiv (Sertralina 
100mg/zi), Peritol (3tb/zi), ferofolgamma (3 tablete 
pe zi), cu evoluție favorabilă. 

Se externează cu recomandările următoare: psi-
hoigienă cu evitarea stresului psihic și evitarea situa-
țiilor confl ictuale, regim alimentar bogat în proteine 
și hidratare corespunzătoare. Tratament medicamen-
tos cu Olanzapină 10 mg, 1tb pe zi, sertraline 50 mg, 
2tb pe zi, ferofolgamma 3tb pe zi, maltofer 2tb pe zi, 
acutil 1tb pe zi, vitamina B1 și B6 injectabil timp de 2 
săptămâni. Reevaluare endocrinologică după primirea 
rezultatelor, control psihiatric. 

După aproximativ trei săptămâni se prezintă 
din nou la cabinet mama studentei solicitând bilet 
de trimitere pentru clinica de psihiatrie, deoarece s-a 

prezentat în serviciul de urgență cu pacienta pentru 
tentativă de suicid și scădere ponderală de 4 kg față 
de externarea anterioară. După aproximativ o lună de 
spitalizare pacienta revine la cabinetul studențesc în-
soțită de mama cu bilet de ieșire din spital cu diagnos-
ticul de Episod depresiv sever. Anorexie nervoasă. 
Anemie. Amenoree secundară. Insufi ciență organică 
de tip central. 

Pe parcursul internării a urmat tratament cu 
Ami noven, Zyprexa 1f/zi, Bloonis 10 mg, 2 tb/zi, 
Car ba mazepină 200mg, 3 x ½ tb, Haldol 3x7 picaturi/
zi, Setaloft 50 mg, 2x1tb/ zi, Microgynon 1tb pe zi, 
reechilibrare hidroelectrolitică, vitaminoterapie. Se 
externează cu recomandările de psihoigienă, reevalu-
are psihiatrică la 3 zile în prima lună, monitorizare 
greutate și tensiune arterială, reevaluare hematologică 
și endocrină, efectuarea unei RMN și continuarea tra-
tamentlui medicamentos recomandat.

După aproximativ doi ani pacienta se prezintă 
singură la cabinetul studențesc pentru un episod de 
viroză respiratorie având o greutate normală, cu o 
creștere în greutate de aproximativ 13 kg în doi ani 
(IMC 20kg/m2), tonus bun psihoafectiv, interacțiune 
bună cu personalul medical.

Iată o evoluție bună cu un prognostic relativ 
bun (făra recăderi în ultimii doi ani, fără antecedente 
familiale, vârsta peste 18 ani, stimă de sine crescută). 

Particularitatea cazului constă în faptul că 
această pacientă, copil unic fi ind, a fost expusă la un 
traumatism psihoafectiv (divorțul părinților), meca-
nism declanșator al tulburării depresive și anorexiei 
nervoase, având o personalitate dizarmonic structu-
rată de tip borderline (SCID II), cu difi cultăți de adap-
tare, cu tendințe perfecționiste, narcisiste, cu un risc 
suicidar mare încă de la prima internare, cu o recădere 
la doar două săptămâni de la externarea din spital de 
data aceasta cu tentativă de suicid. Evoluția cazului a 
fost favorabilă după adăugarea antipsihoticelor la tra-
tamentul initial. Un alt aspect particular al acestui caz 
îl reprezintă asocierea depresiei, comorbiditate pentru 
anorexia nervoasă.

Managementul inițial după diagnostica-
rea unei tulburări de alimentație

Dacă se suspicionează că un pacient tânăr are o 
tulburare de alimentație se recomandă prompt pacien-
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tului și familiei acestuia consult medical la serviciile 
specializate. Dacă a existat restricție severă alimen-
tară recomandați o revenire lentă la alimentația nor-
mal, sub îndrumarea unei echipe de specialitate. Se 
poate sublinia inefi cacitatea vărsăturilor, a laxativelor 
și purgativelor în slăbit, explicându-se utilitatea mese-
lor regulate, normale, a gustărilor pentru diminuarea 
riscului de mâncat compulsive [16].

Abordarea unui copil, adolescent sau tânăr care 
se prezintă la cabinet pentru o tulburare de alimen-
tație se face de catre medic într-o manieră bazată pe 
respect, fără a judeca, pentru a stabili o relație de în-
credere. Confi dențialitatea este importantă. Ar fi  bine 
să stabiliți de comun accord cu pacientul că rolul fa-
miliei este important în gestionarea riscului.

Abordarea unui părinte care se prezintă singur 
la cabinetul medical constatând o schimbare de ali-
mentație a copilului se va face cu mare tact asigurân-
du-l că a procedat bine venind să vă consulte. Este 
posibil ca părinții să se obișnuiască cu noul comporta-
ment alimentar sau fi zic al copilului, nesesizând că ar 
fi  un real risc. Amenoreea instalată sau alte modifi cări 
biologice sesizate de părinte ar trebui să convingă pa-
cientul că are o problem medicală. 

Abordarea unui pacient care se prezintă con-
strâns de un părinte este foarte difi cilă. Ne vom adresa 
din nou cu respect, fără a judeca, vom evita comenta-
riile despre greutate, vom încerca să punem întrebări 
deschise pacientului despre părerea lui cu privire la 
îngrijorarea părintelui. Îl vom convinge că prezența 
unor simptome fi zice sunt un bun motiv de a solicita 
ajutor medical [16].

Este foarte important în managementul medi-
cal al unei tulburări de alimentație atenția la prezența 
unor comorbidități din același spectru psihiatric.

În cazul de față prezența sindromului depresiv 
a crescut riscul de recădere a pacientei la așa scurt 

timp după echilibrare, agravarea depresiei ducând la 
tentativa de suicid.

BIBLIOGRAFIE
1. www.dsm5.org http>//www.eating.ucdavis.edu/spea-

king/told/anorexia/index.html)
2. Kaplan, Sadock. Comprehensive Textbook of Psychi-

atry Ed. 7, Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore 2000
3. Serbănescu Grigoroiu M. A brief inventory for asses-

sing personality traits and disorders in children aged 8-11. 
Neurology and Psychiatry (Romanian Journal of Medicine) 
Ed. Academiei 1987;25:41-55

4. Bruins-Slot L, Gotwood P, Bouvard M, Blot P, Ades J, 
Feingold J, Schwartz JC, Mouren-Simeoni MC. Lack of asso-
ciation between anorexia nervosa and D3 dopamine receptor 
gene. Biol Psychiatry 1998;43:76-8

5. Dobrescu I, Mateescu L, Grozavescu R, Dobre D. 
Anorexia nervoasă la copil și adolescent și rolul trăsăturilor 
de personalitate în prognostic. Revista romană de psihiatrie 
2017;4

6. Godart NT, Perdereau F, Jeammet P, Flament MF. Co-
morbidité et chronologie d’apparition des troubles anxieux 
dans les troubles du comportement alimentaire. Anales Mé-
dico– Psychologiques 2003;161:498-503 

7. Oldershaw A, Lavender T, Sallis H, Stahl D, Schmidt, 
Rigaud D. Conséquences métaboliques de l’anorexie mentale. 
Nutrition clinique et métabolisme 2008;21:159-165

8. Rizk M, Kern L, Godart N, Melchior JC. Anorexie 
mentale, activité physique et nutrition : quelles potentialisa-
tions ? Nutrition clinique et métabolisme 2014;28 :287-293 

9. Duthoit N. Anorexie, boulimie et activite physique. 
Journal of School and University Medicine. 2016;3(2):47-50

10. Estour B, Galusca B, Germain N. Conséquences 
somatiques de l’anorexie mentale. Médecine des maladie 
Métaboliques 2012 

11.  Shepphird S. Body Dysmorphic Disorder:Q&A with 
Expert .Psych Central 2018;april

12. Enea V, Dafi noiu I. Anorexia nervoasă. Ed.Polirom 
2012;17-19

13. Brewerton TD. Eat Disord.2007;15(4):285-304
14.  http://www.scritub.com/sociologie/psihiatrie/ANO-

REXIA-SI-BULIMIA-NERVOASA-L42185.php
15. http://dx.doi.org/10.1136bmj.j5328
16. BMJ2017;358:j5328)



23

Rezumat

Infecţiile acute ale căilor respiratorii superi-
oare (IACRS) prezintă o importanţă deosebită prin 
frecvenţa cu care se întâlnesc în practica clinică. Deşi 
rareori sunt fatale, ele constituie o sursă de morbidi-
tate semnifi cativă şi comportă o încărcătură fi nanciară 
considerabilă. Marea majoritate a IACRS sunt virale 
şi în consecinţă antibioticoterapia nu este necesară. 

Este important de reţinut că unele manifestări din 
IACRS durează în general peste 7 zile, iar explica-
rea acestui lucru părinţilor poate evita consulturile re-
petate pentru aceeaşi boală. În îngrijirea IACRS, s-a 
arătat că satisfacerea părintelui se poate obţine prin 
furnizarea de informaţii despre boală şi nu neapărat 
prin prescrierea de antibiotice.

Cuvinte cheie: infecție respiratorie, febră, 
antibiotic, copil

ASPECTE PRACTICE ÎN INFECŢIILE ACUTE 
DE CĂI RESPIRATORII SUPERIOARE 

LA COPILUL ȘCOLAR
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Practical aspects of acute upper respiratory tract 
infections to the school child

Abstract

Acute upper respiratory tract infections (AUR-
TIs) are of particular importance through the frequ-
ency they are encountered in clinical practice. Al-
though rarely fatal, they are a signifi cant source of 
morbidity and have a considerable fi nancial burden. 
The vast majority of AURTIs are viral, and therefore 
antibiotic therapy is not necessary. It is important 

to note that some AURTIs manifestations take over 
7 days, and explaining this to parents can avoid re-
peated consultations for the same illness. In AURTIs 
care, it has been shown that parental satisfaction can 
be achieved by providing information about the di-
sease and not necessarily by prescribing antibiotics.
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Infecţiile acute ale căilor respiratorii superi-
oare (IACRS) prezintă o importanţă deosebită prin 
frecvenţa cu care se întâlnesc în practica clinică. Deşi 
rareori sunt fatale, ele constituie o sursă de morbidi-
tate semnifi cativă şi comportă o încărcătură fi nanciară 
considerabilă [1,2]. Acest articol se va concentra asu-
pra aspectelor practice de diagnostic şi tratament ale 
IACRS.

Clasifi carea infecţiilor respiratorii

În mod clasic infecţiile respiratorii se împart 
în superioare (cele care afectează mucoasa nazală, 
faringele sau/şi laringele) şi inferioare (dacă afectează 
traheea, bronşiile sau/şi alveolele), fi ecare putându-se 
complica (tabelul 1). Această împărţire nu trebuie 
acceptată în sens strict, deseori infecţia afectând mai 
multe segmente ale tractului respirator, atât superior 
cât şi inferior (de ex., laringotraheobronşita).

Tabelul 1. Clasifi carea clasică a infecțiilor respiratorii

Superioare
Necomplicate Complicate cu:

Rinofaringita acută (răceala comună) Otita medie acută
Faringita / amigdalita / angina acută Sinuzita acută
Laringita acută

Inferioare
Necomplicate Complicate cu:

Traheobronşita acută Atelectazie
Bronşiolita acută Traheită bacteriană
Pneumonia Empiem

Abces pulmonar
Mediastinită

Personal găsesc mult mai utilă pentru practica 
clinică împărţirea infecţiilor respiratorii în funcţie 
de etiologie (tabelul 2). Astfel, există [1] sindroame 
respiratorii virale (etiologia virală este întâlnită în 
aproape 100% din cazuri) şi sindroame respiratorii 
virale sau bacteriene (bacteriile sunt întâlnite într-un 
procent semnifi cativ clinic din cazuri). 

Tabelul 2. Clasifi carea sindroamelor respiratorii 
în funcție de e  ologie

A. Sindroame respiratorii virale 
1. Rinofaringita acută
2. Laringita acută*

3. Traheobronşita acută
4. Bronşiolita acută

B. Sindroame respiratorii virale sau bacteriene
1. Faringita acută**

2. Otita medie
3. Sinuzita
4. Pneumonia

*  Laringitele acute sunt de etiologie virală excepţie 
făcând epiglotita şi traheita bacteriană, acestea în-
tâlnindu-se foarte rar

** 15-30% sunt de cauză streptococică

Diagnostic

Diagnosticul IACRS este în general clinic, 
doar în cazurile când se suspectează etiologia strepto-
cocică a faringitei examinările de laborator având un 
rol important. Principalele caracteristici diagnostice şi 
elemente terapeutice ale IACRS sunt prezentate în ta-
belul 3 (rinofaringita acută şi faringita streptococică). 
Deşi se menţionează o multitudine de criterii de dife-
renţiere a faringitei virale (rinofaringită) faţă de cea 
streptococică, pentru mulţi experţi în domeniu cel mai 
important criteriu de diferenţiere rămâne vârsta paci-
entului: sub 3 ani etiologia streptococică este excep-
ţională, după această vârstă ponderea streptococului 
de grup A fi ind de 15-30% din faringite (oricum sub 
3 ani nu se întâlnesc complicaţiile poststreptococice 
tardive de tipul reumatismului articular acut şi glo-
merulonefritei acute poststreptococice). Deci, greu se 
poate justifi ca examinarea microbiologică a secreţiei 
faringiene la toţi copiii sub 3 ani cu faringită acută, 
mai ales dacă prezintă semne sugestive pentru infecţie 
virală (rinoree, disfonie, tuse). [1-3]
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Tabelul 3. Caracteris  cile rinofaringitei acute și faringitei streptococice [1-3]

Rinofaringita acută Faringita streptococică

Sezon Orice sezon Iarna sau primăvara devreme

Vârstă Orice vârstă Maxim la 5 – 15 ani*
Anchetă 
epidemiologică Pozitivă pentru contact cu infecţii virale Pozitivă pentru contact cu streptococ de grup A

Simptome Debut variabil Debut brusc

Odinofagie adesea uşoară Odinofagie (poate fi  severă)

Mialgii, artralgii Cefalee
Durerea abdominală poate să apară în infecţiile 
cu virus gripal A sau Epstein-Barr Durere abdominală, greaţă, vărsături

Semne Febră absentă sau < 38,5°C Febră > 38,5°C

Adenopatie discretă, nedureroasă Adenopatie laterocervicală dureroasă

Obstrucţie nazală Eventual excoriaţii ale narinelor (în special la sugar)

Hiperemie faringiană difuză Hiperemie intensă cu delimitare netă la nivelul 
palatului şi pilierilor anteriori

De obicei fără depozite pultacee;** uneori 
microvezicule sau leziuni ulcerative Depozite pultacee

Luetă de aspect normal Luetă eritematoasă, tumefi ată

Uneori enantem caracteristic Peteşii la nivelul palatului şi pilierilor anteriori

Aspect variabil al amigdalelor Hipertrofi e amigdaliană

Limbă de aspect normal Limbă zmeurie

Exantem carateristic uneori Erupţie scarlatiniformă uneori

Adesea tuse, rinită, disfonie, conjunctivită, diaree Absenţa tusei, rinitei, disfoniei, conjunctivitei, 
diareei

Tratament Antipiretice
Decongestionante nazale

Antibioticoterapie (penicilină V,
eritromicină, cefalosporine orale; amoxicilină-
clavulanat sau cefuroximă în caz de faringită 
streptococică recurentă)

* rar sub vârsta de 3 ani
** în aproximativ 20% din cazuri faringitele virale pot prezenta depozite pultacee

Laringitele acute sunt de etiologie virală, 
excepţie făcând epiglotita şi traheita bacteriană, dar 
acestea sunt întâlnite foarte rar. Manifestarea carac-
teristică pentru afectarea laringiană este disfonia şi 
tusea lătrătoare. Există mai multe forme clinice de 
laringite acute. [1-3]

Laringita acută simplă se manifestă prin dis-
fonie şi tuse lătrătoare apărute în continuarea unei 
rinofaringite acute. În această formă clinică lipseşte 
stridorul şi dispneea. Evoluţia bolii este benignă, iar 
terapia se bazează pe un aport suplimentar de lichide, 
atmosferă umedă, repaus vocal. Etiologia fi ind virală 
nu este necesară antibioticoterapia. [1-3]

Laringita striduloasă (spasmodică) apare în 
general între vârsta de 3 luni şi 3 ani la copii cu pa-
ratrofi e sau vegetaţii adenoide. Debutul bolii este su-
praacut, de obicei fără prodrom viral, nocturn, cu in-
stalarea bruscă a stridorului, tirajului, agitaţiei, anxie-
tăţii. Pacientul prezintă tuse lătrătoare şi disfonie în 
absenţa febrei. Evoluţia este rapid rezolutivă, dar are 
tendinţa de recidivă în nopţile următoare. Tratamentul 
se bazează pe liniştirea anturajului, atmosferă umedă, 
evitarea aerului rece. Nici în această formă nu este ne-
cesară antibioticoterapia. În caz de recidive frecvente 
se recomandă adenoidectomia. [1-3]
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În practica uzuală există concepţia că reactan-
ţii de fază acută (leucocitele, neutrofi lele, VSH-ul, 
proteina C-reactivă) pot diferenţia infecţiile bacteri-
ene de cele virale. Dar există mai multe studii care 
infi rmă acest lucru. De exemplu, Ruuskanen şi colab. 
au arătat că reactanţii de fază acută sunt crescuţi în 
infecţiile cu adenovirus, valorile medii ale acestora fi -
ind de 16 000/mm3 pentru leucocite, 39 mm/h pentru 
VSH şi 4,1 mg/dL pentru proteina C-reactivă.[4]

Evoluţia IACRS

Frecvent se face afi rmaţia că IACRS durează 7 
zile. Mai multe studii arată că această afi rmaţie, frec-
vent întâlnită chiar în tratate de specialitate, nu este 
adevărată.[2] De exemplu, Butler şi colab. au arătat că 
în a 7-a zi de evoluţie a IACRS 56% dintre pacienţi 
mai erau încadraţi ca fi ind bolnavi pe baza unui scor 
simptomatic. Deci simptomele IACRS (de ex., rino-
reea, tusea) durează mai mult de 7 zile.[5] Este im-
portant de cunoscut aceste lucruri de către medici, de-
oarece informarea corectă a părinţilor despre evoluţia 
IACRS poate evita consultaţiile repetate pentru acelaşi 
episod de boală. Spre deosebire de rinoree şi tuse, fe-
bra durează în general 2-4 zile. Totuşi, în infecţiile cu 
virusuri gripale durata febrei este de 5-6 zile. [3]

Profi laxia nespecifi că a IACRS

Se crede că frigul are un rol favorizant în apa-
riţia infecţiilor respiratorii. În experimente de labora-
tor, pe voluntari introduşi în camere frigorifi ce după 
contact cu virusuri respiratorii, s-a arătat că frigul nu 
creşte frecvenţa infecţiilor virale respiratorii.[2] Me-
canismul relaţiei dintre sezonul rece şi infecţiile virale 
respiratorii este altul: diferenţele de temperatură sti-
mulează secreţia mucoasei nazale, iar virusurile res-
piratorii au nevoie de această umidifi care a mucoasei 
pentru ataşare. [2]

Suplimentul zilnic de vitamină C este mult reco-
mandat pentru profi laxia infecţiilor respiratorii în ge-
neral. O meta-analiză recentă a arătat că această supli-
mentare nu reduce numărul de IACRS. În aceste studii 
analizate, efectul dozelor mari de vitamină C (>1 g/zi) 
a fost similar cu al dozelor obişnuite. În schimb aceste 
doze mari pot fi  cauză de hiperoxalurie, hiperuricozu-
rie, litiază renală, diaree şi scorbut de rebound. [6]

Într-un studiu clinic, administrarea zilnică de 
zinc (15 mg/zi cu dublarea dozei în caz de răceală) 

timp de 7 luni, a redus numărul de IACRS cu 30%, 
iar dacă totuşi acestea au apărut au fost mai scurte şi 
mai puţin severe. Efectele se explică prin infl uenţarea 
pozitivă a imunităţii de către zinc. [7]

Terapia febrei

Febra este frecvent întâlnită în IACRS. În pri-
mul rând trebuie precizat că temperatura normală a 
organismului variază între 36°C şi 38°C dacă este 
măsurată intrarectal, în cavitatea bucală sau la nivelul 
timpanului. Dacă este măsurată în axilă valoarea este 
cu aproximativ 0,5°C mai mică. Temperatura poate 
creşte peste 38°C după efort fi zic. Există dezbateri cu 
privire la necesitatea tratării febrei. În general, febra 
trebuie tratată atunci când produce disconfort copilu-
lui (apatie, adinamie, stare generală modifi cată) sau 
când copilul suferă de o boală cronică care este in-
fl uențată nefavorabil de febră (cardiopatie cu risc de 
insufi ciență cardiacă). Terapia febrei constă în aport 
suplimentar de lichide, îmbrăcăminte cât mai sumară, 
evitarea mediului cald, medicaţie antipiretică, com-
prese reci și baie hipotermizantă (temperatura apei să 
fi e cu 2°C sub cea a copilului).[8] În România se uti-
lizează frecvent aplicaţia de comprese reci, dar aces-
tea, după o scădere iniţială a temperaturii corporale, ar 
putea avea un efect nefavorabil asupra pierderilor de 
căldură prin vasoconstricţia cutanată pe care o induc 
și, astfel, o creștere paradoxală a temperaturii corpo-
rale. Mai frecvent se recomandă în literatură umezirea 
tegumentelor copilului cu un burete de baie înmuiat 
în apă de 20-25°C („sponging“). Pentru a avea efecte 
terapeutice maxime, medicaţia antipiretică (tabelul 4), 
odată începută, se administrează la intervale regulate, 
încă 24 h după dispariţia febrei (deci nu se adminis-
trează „la nevoie“). Greşelile frecvente din practica 
medicală curentă sunt subdozarea medicamentelor 
antipiretice şi nerespectarea intervalului de adminis-
trare. Există opinia că metamizolul este mai efi cient 
în combaterea febrei comparativ cu paracetamolul sau 
ibuprofenul, dar de obicei se compară doze mari de 
metamizol cu doze subterapeutice de paracetamol sau 
ibuprofen (de exemplu, 1 supozitor de 300 mg me-
tamizol cu 1 supozitor de 125 mg paracetamol la un 
copil de 15 kg, doza recomandată pe kg greutate cor-
porală fi ind aproximativ aceeași – (tabelul 4). Men-
ţionăm că metamizolul este scoz din uz în multe ţări 
din cauza reacţiilor adverse grave (aplazie medulară).
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Tabelul 4. Medicația an  pire  că

Medicament Posologie Cale de administrare Interval între doze
Paracetamol 10 – 15 mg/kg/doză p.o., i.r. 4 – 6 h
Ibuprofen 5 – 10 mg/kg/doză p.o. 6 – 8 h
Metamizol* 10 – 20 mg/kg/doză p.o., i.r.

* scoz din uz în multe ţări 

Antibioticele în IACRS

Din păcate în România se prescriu foarte frec-
vent antibiotice în IACRS. Această practică medicală 
are motivaţii diverse: (1) convingerea că antibioticote-
rapia ameliorarează simptomatologia sau că scurtează 
durata bolii; (2) ideea că terapia cu antibiotice ar pu-
tea preveni apariţia unor complicaţii bacteriene (otită 
medie acută, sinuzită bacteriană, pneumonie) şi (3) de 
multe ori antibioticele sunt prescrise pentru satisface-
rea aşteptărilor părinţilor. Într-o metaanaliză recentă 
s-a arătat că antibioticele nu scurtează evoluţia bolii 
şi nici nu scad intensitatea simptomelor, în schimb 
prezintă efecte adverse, induc rezistenţă bacteriană 
şi cresc costurile îngrijirii medicale. Nu există dovezi 
că antibioticoterapia de rutină a infecţiilor respiratorii 
virale previne suprainfecţia bacteriană a acestora.[9] 
De multe ori antibioticele se prescriu pentru sastifa-
cerea aşteptărilor părinţilor, dar s-a arătat că pacienţii 
sau părinţii care au primit informaţii despre boală, cu 
scopul de ai linişti, au fost mai satisfăcuţi de serviciile 
medicale comparativ cu cei care au primit antibiotico-
terapie în absenţa explicaţiilor.[10]

În concluzie putem afi rma că marea majoritate 
a IACRS sunt virale şi în consecinţă antibioticote-
rapia nu este necesară. Este important de reţinut că 
unele manifestări din IACRS durează în general peste 
7 zile, explicarea acestui lucru părinţilor putând evita 
consulturile repetate pentru aceeaşi boală. În îngrijirea 
IACRS, s-a arătat că satisfacerea părintelui se poate 

obţine prin furnizarea de informaţii despre boală şi nu 
neapărat prin prescrierea de antibiotice.
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Rezumat

Contracepţia este o problemă importantă a 
educației pentru sănătate, cu anumite caracteristici la 
adolescenţi şi tineri, care au aspecte comportamen-
tale specifi ce vârstei. Metodele de contracepție sunt 
variate, dar Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stabi-

lit criteriile medicale de eligibilitate pentru utilizarea 
acestora. Indiferent de metoda contraceptivă pentru 
care sunt consiliaţi tinerii, aceştia au nevoie de intimi-
tate, confi denţialitate, atitudine respectuoasă şi să nu 
se simtă judecaţi.

Cuvinte cheie: contracepţie, metode de con-
tracepţie, adolescenţi şi tineri
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Contraception at teenagers
Abstract

Contraception is an important topic of health 
education, wich has some particularities in the case of 
teenagers and young people, who have specifi c beha-
viour for their age. Contraceptive methods are varied, 
but the World Health Organization has established 

eligible medical criteries for their use. Regardless of 
the contraceptive method for which young people are 
counseled, they need privacy, confi dentiality, respect-
ful attitude, and to not feel judged.
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Contracepţia la adolescenţi este o provocare 
pentru medicul care urmăreşte această categorie de 
vârstă, deoarece în perioada adolescenţei începerea 
vieţii sexuale este o problemă delicată, problemă dez-
batută de tineri în mediul lor, uneori prea puţin între 
tinerişi părinţii lor, în ambele cazuri nu întotdeauna în 
mod corect şi constructiv [1].

Rolul medicului, ca sursă de informaţii corecte 
este, din aceste motive, foarte important .

Acestei teme de dezbatere i se adaugă multe 
alte informaţii necesare, de educaţie sexuală, igienă 
şi contracepţie, pe care este ideal ca adolescentul să le 
dobândească din surse specializate: cărţi de speciali-
tate, personal medical.

Adolescenţii au aspecte comportamentale 
specifi ce vârstei, de care trebuie să ţinem cont în con-

silierea pe care o facem în cabinetele de medicină şco-
lară [1,2]:

– au reţineri în a deschide discuţia despre viaţa 
lor sexuală, cu persoane avizate,

– nu au informaţii corecte despre contracepţie,
– au şi alte întrebări: despre pubertate, men-

struaţie, igiena organelor genitale, boli cu transmitere 
sexuală (BTS), sau acestea ar trebui să fi e subiecte pe 
care medicul să le discute împreună cu tinerii,

– tind să accepte uşor sfaturile celor de aceeaşi 
vârstă, în unele cazuri fără a se informa din surse spe-
cializate,

–  au activitate sexuală sporadică, în multe ca-
zuri adolescenţii spun că nu se aşteptau să 
aibă un contact sexual, de aceea nu foloseau 
metode de contracepţie,
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–  au tendinţa de a avea mai mulţi parteneri se-
xuali,

–  nu respectă întotdeauna regulile de preven-
ţie a bolilor cu transmitere sexuală, de obicei 
pentru că nu le cunosc îndeajuns,

–  nu au maturitatea de a-şi asuma comporta-
mentul şi de a acţiona corect în toate situaţiile,

–  riscurile de a rămâne însărcinată în perioada 
adolescenţei sunt egale şi uneori mai mari de-
cât în alte perioade ale vieţii reproductive ale 
femeii,

–  sarcina la această vârstă are un impact psi-
hologic mare şi de asemenea se poate asocia 
cu probleme de sănătate (disgravidii, avort 
spontan, naşteri premature, etc), iar în cazul 
sarcinii nedorite, cu neasumarea responsabi-
lităţii paternităţii, cu abandonul şi cu difi cul-
tăţi în continuarea studiilor,

–  întreruperea unei sarcini nedorite apare ade-
sea ca o soluţie impusă de ceilalţi, din teama 
asumării responsabilităţii de părinte sau din 
alte raţiuni psiho-socio-economice: situaţie 
economică precară, teama de a nu fi  respinsă 
de familie sau de şcoală, teama de a nu putea 
evolua profesional, etc. 

–  întreruperea unei sarcini poate avea reper-
cusiuni psihologice şi complicaţii medicale 
post-avort (infertilitate ) [3],

–  tinerii au tendinţa de a ascunde folosirea con-
tracepţiei, confi denţialitatea fi ind importantă,

–  preferă metode rapide, uşor de folosit, uşor de 
procurat, cu costuri acceptabile ,

–  metodele contraceptive trebuie să fi e potrivite 
pentru a trata sau evita şi alte probleme spe-
cifi ce vârstei ca: dismenoree, acnee, hiperme-
noree, mastodinii, tulburări de ciclu,

–  tinerii căsătoriţi, comparativ cu cei necăsăto-
riţi, pot avea nevoi diferite în ceea ce priveşte 
contracepţia şi sănătatea sexuală [4].

Ca regulă, este absolut necesar ca metodele de 
prevenire a bolilor cu transmitere sexuală şi metodele 
de prevenire a unei sarcini să fi e principalele subiecte 
în discuţia cu adolescentul ce doreşte să primească in-
formații despre contracepţie [5,6] .

Principalele metode contraceptive existente 
actual sunt:

–  metodele hormonale: contraceptive orale 
combinate, contraceptive injectabile, contra-
ceptive numai cu progestativ, plasture contra-
ceptiv, inel vaginal contraceptiv, implant sub-
dermic contraceptiv, sterilet cu progestativ;

–  metode de barieră: prezervativ masculin și fe-
minin, diafragm, spermicide

– sterilet (DIU)
– contracepţie de urgenţă
–  metode chirurgicale: ligatură de trompe, va-

sectomie
–  metode naturale: metoda calendarului, me-

toda coitului întrerupt, metoda lactaţiei, me-
toda simptotermică, abstinenţa.

Conform Criteriilor medicale de eligibilitate 
pentru utilizarea contraceptivelor, stabilite de Or-
ganizaţia Mondială a Sănătăţii , adolescenţii şi tine-
rii benefi ciază de o serie de metode contraceptive. În 
general, toate metodele sunt sigure pentru persoanele 
tinere. Majoritatea metodelor enumerate sunt, pentru 
această categorie de vârstă, metode din categoria de 
indicaţie 1, deci se pot utiliza în orice situaţie, nea-
vând contraindicaţii la tineri.

Din categoria de indicaţie 2 a metodelor care se 
pot utiliza în general, dar care necesită consiliere me-
dicală sunt: contraceptivele injectabile doar cu pro-
gesteron, steriletele, sterilizarea chirurgicală. În aceste 
cazuri medicul împreună cu tânăra stabilesc dacă este 
absolut necesar să se apeleze la aceste metode: de 
exemplu, este bine ştiut că folosirea steriletului poate 
duce la menstre prelungite sau abundente, poate ac-
centua anemia , durerea şi crampele menstruale, iar 
probabilitatea de a fi  expulzat este mai mare în rândul 
nuliparelor, datorita uterului mai mic, aşa cum sterili-
zarea chirurgicală este o metodă ireversibilă, nereco-
mandată la nulipare [7,8].

1. Contracepţia hormonală cuprinde: con-
traceptivele orale, contraceptivele injectabile, inelul 
vaginal, plasturele, implantele subdermice. Cea mai 
indicată metodă de contracepţie hormonală este pilula 
combinată, mai ales cea cu doze mici de estrogen [8,9].

Contraceptivele orale combinate
Contraceptivele orale, sau pilulele contraceptive, 

reprezintă o metodă cu efi cienţă mare, existând doar 
0,3% risc de apariţie a unei sarcini nedorite în cazul uti-
lizării corecte şi consecvente în primul an de utilizare.
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Contraceptivele orale combinate (COC) con-
ţin doze mici din cei doi hormoni feminini: estrogen 
și progesteron. Cel mai frecvent estrogen este etini-
lestradiolul, iar ca progesteron de sinteză în pilule se 
găseşte levonorgestrel, gestoden, desogestrel, ciprote-
ron acetat, etc. 

În funcţie de concentraţia în estrogen, există 
COC: normodozate (50 μgetinilestradiol), minido-
zate (30 μgetinilestradiol) şi microdozate (20 μgeti-
nilestradiol), iar în funcţie de proporţia de estrogen 
şi progesteron: monofazice – cu aceeaşi cantitate de 
estrogen şi progesteron pe tot parcursul foliei, bifa-
zice si trifazice – la ultimele două tipuri existând va-
riaţii ale concentraţiei hormonilor pe parcursul foliei. 

Avantajele pilulei contraceptive: nu interferă 
cu actul sexual, poate fi  întreruptă oricând, oferă pro-
tecţie împotriva cancerului de ovar și endometru dacă 
sunt utilizate minim 5 ani, oferă protecţie împotriva 
bolilor infl amatorii pelvine, chisturilor de ovar, ane-
miei feriprive (prin scăderea fl uxului şi duratei men-
struaţiei), reduce durerea menstruală, crampele, sin-
dromul premenstrual, reglează ciclurile menstruale 
sau ameliorează acneea, pilozitatea excesivă de pe 
faţă şi corp.

Mituri care trebuie corectate: 
–  pilulele contraceptive nu produc infertilitate, 

sau anomalii congenitale, 
–  nu au nevoie de pauze în utilizare, nu se acu-

mulează în corpul femeii, 
–  trebuie luate zilnic indiferent dacă femeia are 

contact sexual sau nu, 
– nu îngraşă, 
–  nu conferă protecţie împotriva bolilor cu 

transmitere sexuală.

Pilula contraceptivă se administrează zilnic, 
timp de 21 de zile, urmată de 7 zile de pauză, în cazul 
foliilor cu 21 de pilule. Există folii şi cu 28 de pilule, 
din care 21 de pilule active şi 7 inactive hormonal, 
care se vor lua fără pauza între folii.

Începerea utilizării COC se poate face oricând, 
dacă se ştie că femeia nu este însărcinată, de prefe-
rinţă în primele 5 zile ale ciclului menstrual, urmând 
ca în fi ecare zi să ia o singură pilulă, de preferinţă la 
aceeaşi oră, până la terminarea foliei. În cazul foliilor 
cu 21 de pilule, la terminarea acesteia se va face o 
pauză de 7 zile, urmând ca în a 8 a zi să se înceapă o 

nouă folie. În cazul foliilor cu 28 de pilule, la termina-
rea foliei se va începe o nouă folie.

Este important să nu se întârzie începerea unei 
noi folii şi să se administreze zilnic pilulele conform 
prescripţiei.

Pentru a uşura administrarea, foliile de contra-
ceptive sunt numerotate sau au inscripţionate simbo-
lurile zilelor săptămânii deasupra fi ecarei pilule, pen-
tru ca femeia să ţină uşor ordinea administrării. 

În cazul uitării pilulei este foarte important să 
se ia pilula uitată, de îndată ce este posibil.

În cazul uitării a 1 sau 2 pilule sau dacă se începe 
o nouă folie cu o întârziere de 1 sau 2 zile, se ia pilula 
uitată de îndată ce este posibil şi se continuă pilulele în 
acelaşi ritm, riscul de sarcină fi ind mic sau absent.

În cazul omiterii a 3 sau mai multe pilule sau a 
întârzierii începerii unei noi folii cu 3 sau peste 3 zile, 
se va lua de îndată pilula şi se va utiliza o metodă su-
plimentară de contracepţie (prezervativ) pentru urmă-
toarele 7 zile, iar dacă femeia a avut şi contact sexual 
neprotejat în ultimele 5 zile se poate lua în conside-
rare contracepţia de urgenţă.

De ştiut că, dacă omiterea a 3 sau peste 3 pilule 
se face în ultima săptămână de administrare a pilulei, 
se vor termina toate pilulele cu hormoni de pe folie şi 
se va începe imediat o nouă folie (se vor arunca pilu-
lele fără hormoni de pe folia de 28 pilule).

În cazul vărsăturilor, în primele 2 ore postad-
ministrare, se va lua imediat o alta pilulă, iar în cazul 
vărsăturilor şi diareei cu durată de mai mult de 2 zile, 
se vor urma instrucţiunile pentru 1 sau 2 pilule uitate.

La unele utilizatoare pot apărea unele efecte se-
cundare: hipomenoree, amenoree, sângerări mici pe 
pilulă (spotting), retenţie hidrică, cefalee, durere în 
sâni, greaţă, ameţeli (în special la prima folie), creş-
terea tensiunii, foarte rar tromboze profunde, AVC, 
IMA. În general aceste efecte secundare sunt rare, re-
versibile, însă orice modifi care în starea de sănătate 
trebuie raportată medicului.

Unele medicamente pot interfera cu adminis-
trarea contraceptivelor, scăzând efectul contraceptiv: 
antibiotice (cefalosporine, peniciline, macrolide), an-
tivirale, medicaţie antituberculoasă, antiepileptice, an-
tidepresive triciclice, benzodiazepine, anticoagulante, 
betablocante, etc. Este bine ştiut că utilizarea pilulei 
poate accentua efectele alcoolului şi creşte riscul de 
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afecţiuni cardio-vasculare la femeile fumătoare, risc 
ce creşte cu vârsta şi numărul de ţigări fumate pe zi.

Contraindicaţiile pilulei sunt: sarcina, alăpta-
rea, icterul gestaţional în antecedente, hipertensiunea 
şi diabetul greu controlate, sângerări vaginale nedia-
gnosticate, cancer de sân, cancer hepatic, antecedente 
de tromboză venoasă, AVC, IMA, fumatul , mai ales 
peste 35 de ani .

Dezavantajul major al pilulei pentru tineri este 
că nu oferă protectie împotriva bolilor cu transmitere 
sexuală [7,10].

2. Prezervativul
Prezervativul este metoda de contracepţie care 

asigură şi protecţia împotriva bolilor cu transmitere 
sexuală, inclusiv HIV. Merită amintit că protejarea 
împotriva infecţiei cu HPV este foarte importantă, 
deoarece studiile arată implicarea acestui virus în 
carcinogeneza cancerului de col uterin, iar folosirea 
preyervativului alături de vaccinarea HPV, sunt mă-
suri de prevenire a acestui tip de cancer.

Pentru tineri, prezervativul este considerat cea 
mai potrivită metodă de contracepţie, având în vedere 
tendinţa de a avea contacte sexuale sporadice şi cu 
mai mulţi parteneri, ceea ce creşte riscul de sarcină şi 
riscul de BTS [11].

Prezervativul necesită cooperarea celor doi 
parteneri, utilizarea la fi ecare contact sexual, aplicare 
corectă, are avantajul că e accesibil la preţ, uşor de 
procurat şi nu implică tratament hormonal [8,11].

În cazul femeilor ai căror parteneri utilizează 
corect şi consecvent prezervativul, riscul de apariţie 
al unei sarcini nedorite este de doar 2% în primul an 
de utilizare .

Singurul risc pentru sănătate este cel de apariţie 
a reacţiei alergice la cei cu alergii la latex, cu apariţia 
de prurit, roşeaţă, erupţie pruriginoasă, edem la nive-
lul organelor genitale, regiunii inghinale, coapselor, 
ameţeală, dispnee, în timpul sau după utilizarea pre-
zervativului.

Concluzii

Tinerii pot folosi toate metodele contraceptive, 
însă unele au efi cacitate mai scăzută, altele sunt mai 
greu de aplicat, aşa cum sunt metodele naturale, iar 
unele metode sunt mai potrivite doar tinerilor afl aţi 
intr-o relaţie stabilă, deoarece nu protejează de BTS.

Indiferent de metoda contraceptivă pentru care 
consiliaţi tinerii, aceştia au nevoie de intimitate, con-
fi denţialitate, atitudine respectuoasă, fără să se simta 
judecaţi [8,11]. Criticile, atitudinea neprimitoare sau 
dezaprobatoare sunt greşite şi vor îndepărta tinerii [10]. 

În faţa unui tânăr venit în cabinet pentru sfaturi 
în ceea ce priveşte viaţa sexuală este indicat să avem o 
atitudine prietenoasă, înţelegătoare, să asigurăm confi -
denţialitatea . Ascultaţi cu atenţie, nu judecaţi, nu criti-
caţi, ajutaţi tânărul să ia decizia corectă şi asiguraţi-vă 
că alegerile îi aparţin şi nu sunt rezultatul presiunii din 
partea partenerului sau a familiei, exersaţi abilităţi de 
negociere pentru utilizarea prezervativului [1,11].
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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

OBEZITATEA COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI. 
ASPECTE TEORETICE

Dr. Daniela Rajka, 
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Obesity at children and teenagers. Theoretical aspects
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.

Key words: obesity, teenagers, complications
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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 
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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; 
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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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Articolul 5

(1) Comisiile de specialitate au următoarele 
atribuții:

a) elaborează protocoalele standardizate la ni-
vel național sau adaptează conținutul protocoalelor 
internaționale în domeniu, pe care le supune aprobării 
ministrului sănătății;

b) fundamentează deciziile ministrului sănătă-
ții cu privire la politicile, strategiile și programele de 
acțiune în domeniul sănătății populației din sfera de 
competență, în acord cu politicile publice din dome-
niul sănătății;

c) identifi că și propune ministrului sănătății 
prioritățile naționale pe termen scurt, mediu și lung, 
corespunzător domeniului de specialitate din sfera de 
competență;

d) elaborează propuneri pentru pachetele de 
servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului 
de asigurări de sănătate;

e) elaborează propuneri pentru programe de să-
nătate preventive care se asigură în cadrul sistemului 
de asigurări de sănătate sau de la bugetul de stat;

f) colaborează cu structurile de specialitate din 
cadrul Ministerului Sănătății, precum și cu cele din 
cadrul universităților de medicină și farmacie pen-
tru elaborarea programelor de pregătire profesională, 
organizarea și desfășurarea activității de învățământ 
postuniversitar;

g) colaborează cu societățile științifi ce sau aso-
ciațiile profesional-științifi ce în problemele majore 
ori de interes național din sfera de competență;

h) evaluează, la solicitarea Ministerului Sănă-
tății, recomandările formulate de comisiile de specia-
litate teritoriale pentru trimiterea la tratament medical 
în străinătate a unor categorii de bolnavi;

i) colaborează cu structurile de specialitate din 
cadrul Ministerului Sănătății în vederea elaborării și 
transmiterii răspunsurilor la întrebările/interpelările 
parlamentarilor, precum și a punctelor de vedere de 

specialitate asupra propunerilor legislative, cu im-
pact în domeniul sănătății, cu respectarea termenelor 
legale în vigoare, în funcție de obiectul de activitate 
specifi c al fi ecărei comisii de specialitate;

j) emite puncte de vedere de specialitate în 
exercitarea atribuțiilor care îi revin, la solicitarea 
structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Să-
nătății;

k) stabilește competențele/atestatele incluse în 
pregătirea pentru specialitate;

l) alcătuiește tematicile examenului de medic 
specialist și medic primar și bibliografi ile aferente;

m) îndeplinește și alte sarcini stabilite de mi-
nistrul sănătății, în acord cu specifi cul domeniului de 
activitate pe care îl coordonează;

n) coordonează activitatea subcomisiilor de 
specialitate pe care le are în structura sa.

(2) În domeniul programelor naționale de să-
nătate, comisiile de specialitate colaborează cu struc-
turile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății 
pentru:

a) identifi carea și rezolvarea cu prioritate a pro-
blemelor de sănătate specifi ce domeniului de compe-
tență, în conformitate cu Strategia națională de sănă-
tate 2014-2020;

b) evaluarea nevoilor populației, evidențiate 
din date obiective;

c) asigurarea concordanței programelor națio-
nale de sănătate cu politicile, strategiile și recoman-
dările instituțiilor și organizațiilor internaționale în 
domeniu;

d) defi nirea structurii, obiectivelor, activități-
lor, precum și a oricăror altor condiții și termene nece-
sare implementării și derulării programelor naționale 
de sănătate;

e) elaborarea criteriilor de selecție a unităților 
de specialitate prin care se implementează programele 
naționale de sănătate;

ORDINUL MS NR 1202/2017, PRIVIND 
ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA 
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f) estimarea și fundamentarea necesarului de 
resurse fi nanciare în raport cu obiectivele și activi-
tățile cuprinse în programele naționale de sănătate, 
precum și cu politicile, strategiile și recomandările in-
stituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniu;

g) stabilirea măsurilor necesare în vederea îm-
bunătățirii modului de derulare a programelor națio-
nale de sănătate;

h) propunerea unităților de asistență tehnică și 
management al programelor naționale de sănătate;

i) elaborarea de criterii, standarde și metodolo-
gii pentru evaluarea impactului, oportunității și efi ci-
enței programelor naționale de sănătate;

j) analizarea modului de aplicare de personalul 
medical cu responsabilități în implementarea progra-

melor naționale de sănătate a ghidurilor de practică 
medicală, protocoalelor de diagnostic și a protocoa-
lelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor 
care se acordă în cadrul programelor naționale de să-
nătate, aprobate în condițiile legii;

k) evaluarea privind implementarea și desfășu-
rarea programelor naționale pe domeniul de activitate 
specifi c.

(3) Structurile de specialitate din cadrul Minis-
terului Sănătății pot solicita de la comisiile de specia-
litate puncte de vedere de specialitate și alte informa-
ții necesare activității acestora.

(4) Ministerul Sănătății, prin Direcția generală 
de asistență medicală și sănătate publică, asigură buna 
desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate.
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Prima pagină va cuprinde titlul articolului (în 
limba română şi limba engleză), numele şi prenumele 
autorilor, locul de muncă al acestora, precizarea auto-
rului cu care se va purta corespondenţa şi adresa pen-
tru corespondenţă;

Rezumatul va fi  redactat în limba română şi în 
limba engleză şi nu va depăşi pentru fi ecare din forme 
250 de cuvinte (NU este necesar la punctele de ve-
dere). Pentru articolele originale este necesar un re-
zumat structurat (Premize – Background, Obiective 
– Aims, Metode – Methods, Rezultate – Results, Con-
cluzii – Conclusions).

Se vor preciza după fi ecare rezumat cel mult 
5 cuvinte cheie (în limba română şi limba engleză), 
privind conţinutul.

Textul manuscrisului nu va depăşi 6 pagini şi 
va urmări în general următoarea schemă: introducere/
premize, obiectivele studiului, material şi metodă, re-
zultate, discuţii, concluzii.

Figurile şi tabelele vor fi  prezentate pe coli 
separate, numerotate în ordinea apariţiei în text [în 
acesta precizându-se între paranteze locul în care se 
face referinţă la ele (ex: Fig 3)] şi vor fi  însoţite de 
titlu şi legendă.

Bibliografi a va fi  prezentată pe coli separate, 
numerotată în ordinea apariţiei în text şi cuprinzând 
pentru articole: numele tuturor autorilor şi iniţialele 
prenumelui. anul apariţiei (în paranteză). titlul artico-
lului în limba originală. titlul revistei în prescurtare 
internaţională (caractere italice). numărul volumului, 
paginile. Fiecare articol va trebui să se bazeze pe un 
minimum de 15 şi un maximum de 100 referinţe bibli-
ografi ce, în majoritate articole nu mai vechi de 10 ani. 

Exemple de prezentare a bibliografi ei: 
1. Matson JL, Turygin NC, Beighley J, Matson 

ML. Status of single-case research designs for evi-
dence-based practice. Research in Autism Spectrum 
Disorders 2012; 6: 931-938

2. Woodard C, Groden J, Goodwin M, 
Shanower C, Bianco J. The Treatment of the Behavi-
oral Sequelae of Autism with Dextromethorphan: A 
Case Report. Journal of Autism and Developmental 
Disorders 2005;35(4): 515-518

1. Riley-Tillman T C, & Burns M K. Evalua-
ting educational interventions. Single case design for 
measuring response to intervention. New-York: The 
Guilford Press 2009

Responsabilitatea autorilor

Autorii sunt singurii responsabili pentru origi-
nalitatea conţinutului materialelor trimise (orice acu-
zaţie de plagiat se adresează autorilor şi nu implică 
răspunderea editorilor). Materialele trimise trebuie să 
nu fi  fost publicate sau trimise spre publicare în alte 
reviste sau publicaţii.

GENERALITĂŢI DESPRE REVISTĂ 
ŞI RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI
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Procesul de recenzare (peer-review)

Într-o primă etapă toate materialele sunt remise 
redactorilor-şefi  adjuncţi, pentru ca textele să cores-
pundă ca fond şi formă de prezentare cerinţelor re-
vistei. 

După această etapă, materialele vor fi  expediate 
către 2 referenţi, din corpul de referenţi ştiinţifi ci ai 
revistei. Aceştia evaluează articolul conform proce-
durii de evaluare şi acordă un punctaj fi ecărui articol, 
conform grilei unice de evaluare.

În urma observaţiilor primite din partea refe-
renţilor, redacţia comunică observaţiile autorilor în 
vederea corectării acestora şi încadrării în cerinţele de 
publicare impuse de revistă. Acest proces (de la pri-
mirea articolului până la transmiterea observaţiilor) 
durează aproximativ 3 săptămâni. Cu această ocazie 
se comunică autorului dacă articolul a fost acceptat 
spre publicare în forma iniţiala, 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 2018 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




