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REZUMAT
Sarcinile nedorite reprezintă o problemă serioasă a morbidităţii în anii adolescenţei, utilizarea contraceptivelor 
fiind un element de prevenţie la această vârstă. Adolescentele obeze tind să folosească mai puţin metode con-
traceptive decât cele cu o greutate normală, excesul de greutate fiind des folosit ca motiv pentru neutilizarea 
metodelor contraceptive. Acestea au o probabilitate crescută de a avea sarcini nedorite asociate cu toate riscu-
rile gravidităţii şi naşterii la o vârstă fragedă, având totodată nevoie de metode mai sigure şi eficiente de con-
tracepţie. Scăderea numărului de sarcini la această categorie este o prioritate a sănătăţii publice şi impune 
detectarea adolescentelor aflate în categoria de risc. Deşi există opinii împotriva contracepţiei din cauza efec-
telor adverse, Organizaţia Mondială a Sănătăţii promovează ideea că adolescenţii pot utiliza orice metodă de 
contracepţie datorită avantajului de a preveni sarcinile nedorite, care depăşeşte riscurile utilizării lor. 
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REFERATE GENERALE

INTRODUCERE

Obezitatea la vârsta adolescenţei a atins nivelul 
unei epidemii, datele actuale aratând că în ultimii 
30 de ani, procentul de adolescenţi obezi a crescut 
de peste patru ori la nivel mondial. În Statele Unite 
ale Americii, la grupa de vârstă 12-19 ani, rata obe-
zităţii a crescut de la 5% în anul 1980 la 21% în 
anul 2012 (1,2). Conform Raportului de sănătate a 
copiilor şi tinerilor din România (2014) privind ca-
uzele de îmbolnăvire pentru anul şcolar 2012/2013, 
obezitatea de cauză neendocrină se situează pe lo-
cul doi, după viciile de refracţie (5,04%), urmată de 
patologia coloanei vertebrale (1,9%), hipotrofia 
ponderală (1,71%) şi sechelele de rahitism (1,58%). 
Conform aceluiaşi raport, 1 din 3 copii cu vârste 

cuprinse între 6 şi 9 ani sunt supraponderali sau 
obezi. Incidenţa supraponderalităţii (inclusiv obe-
zitatea), la copiii de 11-13 ani variază de la 5% la 
peste 25% (3).

Adolescenţii cu exces ponderal şi obezitate se 
confruntă cu reale probleme de sănătate din punct 
de vedere medical, psihologic şi reproductiv. Inter-
venţia nutriţională precoce este esenţială pentru a 
preveni comorbidităţile asociate obezităţii, apărute 
atât pe termen scurt, dar şi pe termen lung. Adoles-
cenţa este o perioadă de tranziţie caracterizată de 
schimbări la nivel fizic, comportamental şi de per-
sonalitate. Adolescentul devine preocupat de pro-
pria imagine şi de poziţia sa în raport cu cei din jur. 
Obezitatea la această vârstă are consecinţe grave 
asupra conturării autonomiei, identităţii şi adaptării 
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sexuale a viitorului adult. Pe lângă multiplele com-
plicaţii organice (cardiovasculare, endocrine, gas-
trointestinale, pulmonare şi osteoarticulare), com-
plicaţiile psihosociale ale obezităţii sunt la fel de 
importante la această vârstă. Depresia, stima de 
sine scăzută, prejudecăţile societăţii legate de obe-
zitate sunt factori care îngreunează gestionarea gre-
utăţii de către adolescentul obez. Prin urmare, fa-
milia, şcoala, societatea trebuie să identifice şi să 
sprijine adolescenţii cu probleme nutriţionale. Ado-
lescentul depinde de colaborarea familia, cu profe-
sorii, cu psihologul şcolar şi medicul pentru a abor-
da atât problemele legate de consilierea nutriţională, 
cât şi despre viaţa sexuală şi contracepţie, preveni-
rea bolilor cu transmitere sexuală şi a consumului 
de droguri.

Obezitatea asociată în sarcină şi perturbările 
psihoemoţionale care survin la adolescente

Datele din literatură arată că peste 60% din co-
piii supraponderali înainte de pubertate vor fi su-
praponderali la maturitate, ceea ce va conduce la 
dezvoltarea de boli cronice, cum ar fi bolile cardio-
vasculare şi diabetul de tip 2. 25% dintre copiii de 
15 ani au avut relaţii sexuale şi, în unele ţări, mai 
mult de 30% nu folosesc prezervative sau orice altă 
formă de contracepţie, consecinţele fiind bolile cu 
transmitere sexuală şi sarcinile nedorite la adoles-
cente (3).

Sarcinile nedorite reprezintă o problemă serioa-
să a morbidităţii în anii adolescenţei, utilizarea con-
traceptivelor fiind un element de prevenţie la aceas-
tă vârstă (4,5). 

Riscul de deces al mamei minore este de patru 
ori mai crescut printre adolescentele cu vârsta mai 
mică de 16 ani, în comparaţie cu femeile cu vârsta 
peste 20 de ani. Până la 65% dintre femeile care 
prezintă complicaţii obstetricale au prezentat sar-
cini în perioada adolescenţei (6). 

Sarcina la vârsta adolescenţei este o situaţie ne-
dorită, care pune viitoarea tânără mamă în situaţii 
deosebite şi o expune unor riscuri cu care mamele 
de vârsta adultă se confruntă mai rar. Cauzele apa-
riţiei sarcinilor la adolescente sunt condiţiile socio-
economice precare, nivelul educaţional scăzut, că-
sătoriile precoce, în special în rândurile unor etnii 
şi apartenenţe religioase, actul sexual precoce ne-
protejat, partenerul mai vârstnic, abuzul, violul, 
consumul de alcool şi de droguri, influenţa mediu-
lui şi a mass-mediei. Sarcina la vârsta adolescenţei 
implică un risc crescut de complicaţii, precum naş-
terea unui copil mort, naşterea prematură, greutatea 
mică la naştere, asfixia neonatală, mortalitate infan-
tilă în prima săptămână a primei luni de viaţă (7).

Principala complicaţie obstetricală care survine 
la adolescente este reprezentată de naşterea prema-
tură, mai ales în cazul în care intervalul dintre me-
narhă şi concepţie este scurt. (8)

Problemele psihoemoţionale care apar pe fondul 
sarcinii la vârsta de adolescent au fost raportate 
încă din 1980. Faigel raporta efectele psihoemoţio-
nale asupra copiilor născuţi la vârsta adolescenţei; 
20 de bărbaţi şi femei care au devenit părinţi în 
adolescenţă au fost intervievaţi 17 până la 24 de ani 
mai târziu. Toate sarcinile survenite în adolescenţă 
au fost mai întâi văzute ca o disonanţă sau nereuşită 
de a stabili o relaţie părinte-copil din cauza com-
portamentului rebel în timpul adolescenţei şi impli-
cit a copilului născut în propria lor adolescenţă. 
Copiii părinţilor adolescenţi au avut un comporta-
ment adecvat în timpul copilăriei, dar odată ajunşi 
la vârsta adolescenţei, având activităţi specifice 
vârstei (ieşeau în oraş), acestea din urmă au fost 
interpretate de părinţi ca negative, şi chiar în peri-
col de a repeta „greşeala“ parentală. Mamele ado-
lescente s-au dovedit a-şi spiona în mod deschis 
fiicele, exprimâdu-şi neîncrederea în relaţiile lor 
heterosexuale. Toţi părinţii au fost în imposibilita-
tea de a discuta despre sexualitate cu copiii lor (9).

Condiţiile inadecvate de dezvoltare intrauterină, 
prematuritatea, dificultăţile la naştere, precum ex-
pulzarea dificilă, greutate mică la naştere, anemia 
din sarcină şi malformaţii au fost descrise împreună 
cu întârzierea dezvoltării psihosomatice, dizabilită-
ţile de comportament şi de limbaj că pot apărea la 
copil precum complicaţii pe termen lung. Unele 
studii asociază sarcina din adolescenţă cu o evolu-
ţie predominant negativă, putând fi atribuită unor 
factori socio-demografici, cum ar fi sărăcia, nivelul 
scăzut de educaţie, îngrijirea prenatală inadecvată 
şi statusul necăsătorit (10,11).

Conform „Ghidului pentru adolescentele însăr-
cinate“ (Adolescent Pregnancy Guidelines) al So-
cietăţii Canadiene de Ginecologie, la nivel modial, 
s-au înregistrat, anual, 14 milioane de naşteri la 
mame minore, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 19 ani. 
(12)

Contracepţia şi eficacitatea utilizării la 
adolescentele obeze 

OMS promovează ideea ca adolescenţii pot fo-
losi orice metodă de contracepţie şi că ar trebui să 
aibă acces la o varietate de metode contraceptive. 
Vârsta nu este un impediment în nici o variantă de 
contracepţie. Deşi există opinii împotriva contra-
cepţiei orale din cauza efectelor adverse (13) (grea-
ţa, creştere în greutate, dismenoree, uneori agrava-



REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOLUMUL LXV, NR. 3, AN 2016306

rea acneei), avantajele acestor metode ar trebui 
luate în considerare pentru a evita sarcinile nedorite 
la vârste tinere (6). OMS recomandă diferite meto-
de pentru prevenirea sarcinilor la adolescente, încer-
când totodată să elimine barierele financiare legate 
de utilizarea contraceptivelor şi să îmbunătăţească 
accesul la informaţii despre contraceptive (14). 

Contracepţia la mamele adolescente este nece-
sară datorită existenţei unui risc semnificativ de re-
petare a sarcinii, cu 25% mai crescut în următorii 2 
ani de la naştere. La adolescentele postpartum, pre-
venirea sarcinilor ulterioare se poate realiza prin 
metode de contracepţie reversibilă cu acţiune pre-
lungită, cum ar fi DMPA (acetat de medroxiproges-
teron) şi dispozitivele intrauterine, având o rată de 
succes mult mai înaltă decât metodele de contra-
ceptie pe termen scurt, cum ar fi contraceptive ora-
le, contraceptiv de tip patch sau metodele de barie-
ră (diafragmă). Metode de contracepţie reversibilă 
cu acţiune prelungită sunt aprobate în mod special 
pentru adolescente de Congresul American de Ob-
stetrică şi Ginecologie. Contracepţia imediată post-
partum, cu iniţierea DMPA postpartum, plasarea 
DIU în momentul livrării sau plasarea de implant 
contraceptiv înainte de externare au dus în mod 
semnificativ la reducerea ratelor de sarcină re-peta-
tă (12).

Într-un studiu realizat de Thurman şi colabora-
torii s-a observat faptul că la 14,2% dintre adoles-
cente care au utilizat DMPA a survenit o sarcină un 
an mai târziu, comparativ cu 29,7% şi 31,8% dintre 
adolescentele care utilizau ca metode de contracep-
ţie contraceptivele orale şi patch-urile (15).

Utilizarea contracepţiei sigure şi eficiente este 
esenţială pentru prevenirea sarcinilor nedorite, în 
special în rândul adolescenţilor. În momentul con-
silierii adolescentei obeze cu privire la contracep-
ţie, trebuie luate în considerare mai multe aspecte: 
modul în care surplusul de greutate afectează sigu-
ranţa şi eficacitatea diferitelor metode de contra-
cepţie şi efectele contraceptivelor asupra greutăţii 
corporale (16-18).

Un studiu longitudinal efectuat de Chang şi co-
laboratorii realizat în rândul adolescentelor cu vâr-
ste cuprinse între 18 şi 19 ani privind comporta-
mentul sexual a arătat că adolescentele obeze au 
fost mai puţin dispuse să utilizeze metode contra-
ceptive şi mai puţin probabil să le folosească în 
mod consecvent, în comparaţie cu adolescentele 
normoponderale. Astfel datele raportate sugerează 
că obezitatea poate fi considerată un factor asociat 
comportamentului sexual al adolescentelor supra-
ponderale/obeze (19).

Conform ghidului de utilizare a contracepţiei la 
adolescente din SUA, nevoile sănătăţii şi compor-
tamentul sexual al adolescenţilor cu obezitate sunt 
substanţial similare cu cele ale persoanelor cu gre-
utate normală. În privinţa abordării contracepţiei, 
este important de menţionat că obezitatea şi efecte-
le conexe endocrine pot să influenţeze eficacitatea 
şi efectele adverse ale contraceptivelor. De exem-
plu, au fost raportate un număr redus de sarcini sur-
venite la un interval de timp scurt printre utilizatoa-
rele de contraceptive de tip plasturi transdermic 
având o greutate corporală mai mare de 90 kg. Ra-
portul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi al Cen-
trelor pentru Controlul şi Prevenţia Bolilor arată că 
datele sunt limitate şi inconsecvente despre eficaci-
tatea contraceptivelor orale combinate (COC). Mai 
mult, acestea variază în funcţie de greutate corpora-
lă sau indexul de masă corporal- IMC. S-a raportat 
faptul că femeile obeze care folosesc COC, inel 
vaginal sau dispozitive intrauterire nu suferă modi-
ficări ale greutăţii corporale după iniţierea COC 
comparativ cu cele normoponderale. În contrast, 
s-a observat că adolescentele obeze care utilizează 
DMPA sunt mai probabil predispuse să câştige în 
greutate comparativ cu cele care nu utilizează 
DMPA, dar greutatea corporală se modifică în sens 
pozitiv la adolescentele obeze care utilizează COC 
şi la cele normoponderale care utilizează DMPA. 
Numărul de adolescenţi la care se efectuează pro-
ceduri de chirurgie bariatrică este în creştere, iar 
aceştia au nevoie de o metodă de contracepţie efici-
entă. Datele relevă o îmbunătăţire a fertilităţii în 
cuplu postchirurgical, cu potenţial de a scădea efi-
cacitatea contraceptivelor da torată sindromului de 
malabsorbţie, vărsăturilor şi diareei. Se recomandă 
amânarea sarcinii timp de cel puţin 12 luni după 
procedura chirurgicală bariatrică (20).

Într-o mică populaţie de adolescenţi care s-au 
prezentat la spital cu trombembolism venos (TEV) 
asociat contracepţiei, s-a observat că majoritatea 
aveau multipli factori de risc pentru TEV. Au fost 
înrolate în studiu 26 de paciente tinere cu vârsta în-
tre 12-21 ani, admise pentru TEV legate de contra-
cepţia hormonale. Din 57 de cazuri de TEV revizu-
ite, 26 au fost identificate ca TEV legate de con-
tracepţie. 96% dintre pacienţi au avut cel puţin un 
factor de risc suplimentar pentru TEV, iar 42% din-
tre pacienţi au avut 2 sau mai mulţi factori de risc. 
50% dintre pacienţi au avut un IMC ≥ 25 kg/m. 
35% dintre pacienţi au avut un istoric familial pozi-
tiv de TEV la rude de gradul I sau II. 27% dintre 
pacienţi au fost ulterior diagnosticaţi cu o trombo-
filie moştenită, dintre care 5 au avut un istoric fa-
milial pozitiv. Obezitatea a fost cel mai frecvent 
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factor de risc suplimentar (50%) identificat în po-
pulaţia din studiu. Mai multe cercetări sunt necesa-
re cu privire la impactul obezităţii asupra TEV le-
gate de contracepţie la adolescente, şi dacă pre-
zenţa obezităţii ar putea să influenţeze practicile de 
screening pentru trombofilie înainte de a prescrie 
metode contraceptive (21).

Obezitatea şi perturbările endocrine care survin la 
adolescente 

În prezent, obezitatea reprezintă o reală proble-
mă de sănătate publică. Prin urmare, scăderea nu-
mărului de sarcini la adolescentele obeze este o 
prioritate a sănătăţii publice şi impune identificarea 
adolescentelor aflate în categoria de risc. 

Greutatea excesivă este considerată un motiv de 
eficacitate scăzută a contraceptivelor orale la vârsta 
adolescenţei. Ţesutul adipos este considerat un ve-
ritabil organ endocrin. Adipozitatea în exces afec-
tează fertilitatea, din cauza faptului că măreşte ris-
cul de cicluri menstruale neregulate şi de apariţie a 
sindromului ovarului polichistic (22). Obezitatea 
viscerală este răspunzătoare de nivelurile crescute 
de androgeni care afectează, de asemenea, şi func-
ţia ovariană (23).

Rezistenţa la insulină legată de obezitate este 
responsabilă de disfuncţii ovulatorii şi scăderea ni-
velului hormonului sexual de legare a globulinei 
(SHBG – sex hormone binding globulin). SHGB 
este o proteină plasmatică implicată în legarea spe-
cifică a hormonilor androgeni şi a estradiolului cir-
culant. Este sintetizată la nivel hepatic, iar secreţia 
sa este controlată prin mecanism de feed-back de 
nivelurile circulante de androgeni şi estradiol. Con-
centraţia SHBG influenţează atât biodisponibilita-
tea tisulară a steroizilor sexuali, cât şi balanţa estro-
androgenică. Nivelurile crescute de androgeni in-
hibă sinteza SHBG, în timp ce nivelurile crescute 
de estradiol stimulează sinteza de SHBG. Astfel, în 
sindromul ovarelor polichistice, obezitate, hipoti-
roidie concentraţiile de SHBG sunt scăzute. Cu toa-
te acestea, este important de menţionat că majorita-
tea adolescentelor obeze vor continua să aibă ovu-
laţia regulată. Chiar dacă ovulaţia nu apare în fieca-
re lună, există un risc crescut de sarcină nedorită 
(24). 

DISCUŢII

Studiile arată că obezitatea poate fi un important 
factor de risc, în asociere cu comportamentul sexu-
al al adolescenţilor. Femeile care au avut sarcini 
încă din adolescenţă au risc mai mare de a deveni 

obeze mai târziu în viaţă. Complicaţii precum dia-
betul gestaţional, hipertensiunea arterială, hiperco-
agulabilitate, făt mort in utero sunt mult mai frec-
vent întâlnite la adolescentele obeze însărcinate. 
De asemenea, copiii acestora, nou-născuţii, din ca-
uza patologiei neonatale, necesită spitalizare în uni-
tăţile de terapie intensivă neonatală, comparativ cu 
nou-născuţii din mame cu status nutriţional normal. 
Înţelegerea comportamentului sexual în corelaţie 
cu greutatea adolescentei este esenţială, întrucât aces-
te riscuri implică atât mamele, cât şi copii (25-27).

În afară de problemele medicale (apărute atât la 
copil cât şi la mamă) şi socio-economice pe care le 
ridică sarcina la vârsta adolescenţei, un aspect de-
loc de neglijat este reprezentat de tulburările psiho-
logice. Minorele însărcinate prezintă sentimente de 
incertitudine şi nesiguranţă care generează anxieta-
te, insomnie, sentimente intense de ambivalenţă şi 
confuzie, precum şi unele simptome depresive, 
sentimente de tristeţe, gânduri de sinucidere şi irita-
bilitate. Astfel, tulburările somatice, anxietatea şi 
insomnia, depresia severă, sentimentele de vinovă-
ţie, stima de sine scăzută vor duce la izolare famili-
ală şi socială, cu abandon şcolar, creând un cerc 
vicios, care va agrava si mai mult problemele psi-
hosociale şi psihiatrice. În ceea ce priveşte mani-
festările depresive la mamele adolescente, s-a ob-
servat că adolescentele cu vârsta cuprinsă între 15 
şi 17 ani au fost de două ori mai deprimate compa-
rativ cu mamele adulte, iar simptomele de depresie 
severă au fost mai frecvent întâlnite la această gru-
pă de vârstă comparativ cu grupa de vârstă 19-20 
ani (28,29). 

Toate adolescentele active sexual trebuie să pri-
mească consiliere în ceea ce priveşte contracepţia. 
Fetele adolescente obeze au un risc rescut de sar-
cini nedorite, cu toate riscurile aduse de o sarcină 
mult prea timpurie, având nevoie de o metodă de 
contracepţie sigură şi eficientă (30).

 Este cunoscut faptul că obezitatea este un factor 
de risc în hiperplazia endometrială şi în cancerul 
endometrial. Contracepţia hormonală ofera protec-
ţie endometrului, fiind asociată cu o incidenţa scă-
zută în cazul acestor patologii (31-34).

Anticoncepţionalele s-au dovedit sigure şi efici-
ente, mai ales în cazul adolescentelor. Încurajarea 
fetelor obeze să utilezeze anticoncepţionale orale ar 
trebui să continue, chiar dacă au fost raportate câte-
va cazuri eşuate (35). De asemenea, literatura de 
specialitate arată că adolescenţii cu un stil de viaţă 
sănătos care utilizează anticoncepţionale hormona-
le orale, dispozitive intra-uterine, sau alte metode 
contraceptive nu devin supraponderale sau obeze 
(17). În special pentru anticoncepţionalele hormo-
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nale orale, este clar evidenţiat că nu există diferenţă 
de greutate între o femeie care foloseşte şi o femeie 
care nu foloseşte acest tip de medicaţie (36). Chiar 
dacă folosirea anticoncepţionalelor orale nu deter-
mină creşteri în greutate, utilizarea acestora poate 
determina unele schimbări, ca de exmplu: creşterea 
procentajului de grăsime în corp şi scăderea pro-
centajului de masă musculară (37). De asemenea, a 
fost observată şi o scădere a performanţelor în tim-
pul activităţilor fizice, după 3 ani de utilizare conti-
nuă a anticoncepţionalelor orale, deci creşterea în 
greutate a fost greşit atribuită metodelor contracep-
tive, în loc să fie atribuită schimbării modului de 
viaţă, cu abordarea unui stil de viaţă sedentar (38).

Când se discută despre metode contraceptive 
hormonale orale, trebuie luate în calcul şi riscurile 
adverse, cum ar fi creşterea riscului de tromboză 
venoasă. Obezitatea în sine este asociată cu risc 
crescut de tromboză venoasă şi embolie pulmonară 
la femei, în principal în primul an de utilizare a 
contraceptivelor orale (39,40). 

CONCLUZII

Obezitatea la vârsta adolescenţei reprezintă o 
problemă de sănătate publică cu multiple comorbi-
dităţi. Promovarea unor strategii de sănătate publi-
că bazate pe promovarea unui stil de viaţă sănătos 
şi practicarea regulată a activităţii fizice reprezintă 
o prioritate la nivel naţional în vederea prevenirii 
bolilor cronice netransmisibile. O bună cunoaştere 
a metodelor contraceptive va ajuta medicul pedia-
tru atât în promovarea unei vieţi sexuale sănătoase, 
cât şi în rezolvarea problemelor ginecologice întâl-
nite la adolescente. Statisticile arată că mai mult 
din jumătate dintre adolescenţi îşi încep viaţa sexu-
ală în timpul liceului, majoritatea nebeneficiind de 
acces la protecţie adecvată împotriva sarcinilor ne-
dorite şi bolilor cu transmitere sexuală. În conclu-
zie, abordarea multidisciplinară (pediatru, ginecolog, 
nu triţionist, psiholog) pare a fi o soluţie optimă 
pentru această categorie de adolescente. 


