
Revista Română de PediatRie – Volumul LXIX, Nr. 4, An 2020300

Evaluarea nutriţională şi a comportamentului 
alimentar la populaţia pediatrică din România

Simona Loredana Vasilache1,2, Anastasia Boaghi2, Raluca-Monica Pop2, 
Claudia Bănescu3, Valeriu Moldovan3, Carmen Duicu1, 

Ionela Maria Paşcanu2,4, Oana Mărginean1

STUDII CLINICE

Corresponding author:
Oana Mărginean 
E-mail: marginean.oana@gmail.com

REZUMAT 
Obiective. Numeroși factori au fost asociați cu creșterea prevalenţei obezităţii, alimentaţia fiind cel mai important 
factor. Scopul acestui studiu a fost evaluarea comportamentului alimentar la copiii şcolari din Târgu Mureş şi eva-
luarea impactului acestuia asupra parametrilor auxologici. 
Material şi metodă. Lotul de studiu a inclus 213 copii (107 copii de sex feminin şi 106 de sex masculin),cu vârste 
cuprinse între 5 şi 18 ani, evaluați în Clinica de Pediatrie I și Endocrinologie din Târgu Mureș. Au fost evaluate date 
auxologice și compoziția corporală realizată cu ajutorul bioimpedanţei electrice. Participanții au raportat comporta-
mentul alimentar, folosind un chestionar de frecvență alimentară semicantitativ, de 126 de itemi. Rezultatele au fost 
clasificate astfel: dulciuri concentrate, grăsimi, carne, fructe și legume, cereale și produse lactate.
Rezultate. Piramida alimentară nu diferă semnificativ statistic la cele 2 grupuri studiate. Ȋnsă, la pacienţii de sex 
masculin, există corelaţii semnificative statistic ȋntre consumul de grăsimi şi greutate (r = 0,198, p = 0,042) şi can-
titatea de apă corporală (r = 0,209, p = 0,044), iar consumul de carne se corelează cu greutatea (r = 0,249, 
p = 0,010), circumferinţa abdominală (r = 0,258, p = 0,008) şi indicele talie-ȋnălţime (r = 0,193, p = 0,048). La paci-
enţii de sex feminin, nu există corelaţii semnificative ȋntre grupurile alimentare studiate şi parametrii auxologici. 
Concluzii. Rezultatele subliniază importanţa unui comportament alimentar corespunzător, acesta având un impact 
major ȋn apariţia obezităţii. Ȋn studiul nostru, există corelaţii ȋntre consumul de grăsimi şi carne şi markeri ai adipo-
zităţii la sexul masculin. Studii suplimentare prospective sunt necesare pentru a identifica influenţa diferitelor cate-
gorii alimentare asupra compoziţiei corporale şi obezităţii centrale la populaţia pediatrică.
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NHANES – National Health and Nutrition Examination Survey
IMC – indice de masă corporală
WHtR – indice talie-ȋnălţime
TST – grosimea pliului cutanat tricipital
FFQ – chestionar de frecvenţă alimentară

INTRODUCERE

Numeroși factori au fost asociați cu creșterea pre-
valenţei excesului ponderal şi a obezităţii ȋn rândul 

populaţiei pediatrice, inclusiv factori medio-sociali, 
alimentari și comportamentali. Alimentaţia este cel 
mai important factor asociat cu obezitatea, ȋnsă studi-
ile privind relația acesteia cu comportamentul  
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alimentar sunt limitate şi controversate [1]. Este im-
portant ca, pentru eliminarea acestei probleme de să-
nătate publică, atenţia să fie ȋndreptată către popula-
ţia pediatrică, ȋn această perioadă dezvoltându-se şi 
conturându-se obiceiurile alimentare. 

Pentru o creştere armonioasă, dieta copiilor ar tre-
bui să cuprindă toate categoriile alimentare. Laptele 
și produsele lactate cuprind un singur grup alimentar 
cunoscut ca o sursă nutritivă excelentă, ce asigură 
aportul necesar de proteine, vitamine, calciu și mag-
neziu, ce sustin creşterea [2]. Produsele care au la 
bază cerealele reprezintă unul dintre principalele ali-
mente de bază la nivel mondial, fiind importante sur-
se de fibre [3]. De asemenea, fructele şi legumele  
reprezintă o importantă sursă de fibre. Consumul de 
fructe şi legume este o importantă strategie de redu-
cere a obezităţii, ȋnsă un studiu bazat pe datele  
NHANES a arătat că 95% dintre copii şcolari consu-
mă mai puţine legume, iar 60% consumă mai puţine 
fructe decât este recomandat [4]. Proteinele sunt, de 
asemenea, importante pentru dezvoltarea normala a 
copiilor, iar carnea reprezintă o sursă importantă de 
proteine de înaltă calitate, ȋnsă consumul excesiv de 
carne este adesea asociat cu excesul ponderal, obezi-
tate și un risc crescut de boli cronice [5]. De aseme-
nea, consumul de alimente dulci şi bogate ȋn grăsimi 
contribuie cu un aport crescut de calorii, aport ce pre-
dispune la apariţia obezităţii şi excesului ponderal la 
populaţia pediatrică [6].

Scopul acestui studiu a fost evaluarea comporta-
mentului alimentar la copii şcolari din Târgu Mureş 
şi evaluarea impactului acestuia asupra creşterii aces-
tora.

MATERIAL ŞI METODĂ

Lotul de studiu a inclus 213 copii divizaţi ȋn 2 gru-
puri astfel: 107 copii de sex feminin şi 106 copii de 
sex masculin, cu vârste cuprinse între 5 şi 18 ani, 
evaluați în Clinica de Pediatrie I și Endocrinologie 
din Târgu Mureș. Au fost evaluate date antropometri-
ce (greutatea, înălțimea, indice de masa corporală – 
IMC, circumferința taliei, raportul talie-ȋnălţime – 
WHtR, pliul cutanat tricipital – TST), compoziția 
corporală realizată cu ajutorul bioimpedanței (masă 
grasă, masă nongrasă, cantitate de apă corporală). 
Participanții au raportat comportamentul alimentar 
folosind un chestionar de frecvență alimentară (FFQ) 
semicantitativ de 126 de itemi. Pentru fiecare ali-
ment, sunt folosite frecvențe ale consumului pornind 
de la „niciodată“ sau „mai rar decât o dată pe lună“ 
până la „mai mult de 6 ori pe zi“. Fiecare item aparține 
uneia sau mai multora dintre cele 6 grupe principale 
de alimente (cereale, fructe și legume, lactate, carne, 

grăsimi, dulciuri concentrate), prin însumarea 
frecvențelor de consum a alimentelor realizându-se 
piramida alimentară individuală. Acest chestionar are 
ca suport chestionarul utilizat în National Health and 
Nutrition Examination Survey III (NHANES III) [7] 
și adaptat obiceiurilor alimentare locale. Piramida 
alimentară ideală cuprinde: minimum 6 porții de ce-
reale; minimum 5 porții de fructe și legume; maxi-
mum 3 porții de lactate; maximum 2 porții de carne și 
proteine; maximum 2 porții de grăsimi; maximum 1 
porție de dulciuri și grăsimi concentrate [8].

Consimţământul informat a fost semnat de toţi 
aparţinătorii pacienţilor incluşi ȋn studiu. Studiul a 
fost aprobat de Comitetul de Etică al Universităţii de 
Medicină şi Farmacie (Nr. 7/2016).

REZULTATE

Evaluând datele generale ale celor 2 grupuri, s-au 
evidenţiat diferenţe semnificative statistic cu privire 
la greutate (p = 0,023), pliul cutanat tricipital (p = 
0,004) şi toate elementele compoziţiei corporale 
(masă grasă p = 0,008, masă musculară p = 0,005, 
cantitate de apă corporală p = 0,007) fără diferenţe ȋn 
ceea ce priveşte IMC (p = 0,343) (Tabel 1).

Tabel 1. Piramida alimentară şi parametrii antropometrici 
la grupurile studiate

Sex feminin 

(107)

Sex masculin 

(106)

valoare 

p 
Înălţime DS 0,158 ±1,588 0,816±6,300 0,296
Greutate DS 1,505±1,523 1,963±1,402 0,023
IMC DS 1,275±2,721 1,683±3,506 0,343
Circumferinţa 

abdominală DS

1,733±1,111 1,955±1,183 0,160

Indice talie – înălţime 

DS

0,524±0,008 0,547±0,086 0,052

Pliu cutanat tricipital 

DS

0,971±1,905 2,173±3,817 0,004

Masa grasă (%) 29,06±8,755 25,15±11,571 0,008
Masa nongrasă (kg) 34,25±9,394 39,28±14,327 0,003
Masa musculară (kg) 33,2±8,571 37,87±13,948 0,005
Cantitate de apă 

corporală (%)

51,41±7,106 54,42±8,609 0,007

Dulciuri 2,94±4,253 2,99±3,388 0,921
Grăsimi 5,51±6,569 5,63±5,394 0,886
Carne 5,26±8,645 5,18±6,551 0,941
Lactate 3,20±2,442 3,51±3,176 0,429
Cereale 6,51±7,313 6,49±5,173 0,985
Fructe şi legume 9,83±11,409 9,85±8,403 0,980

IMC – indice masă corporală, DS – deviaţie standard, p = semnificaţie 
statistică obţinută la p < 0,05

Cu privire la piramidele alimentare ale celor  
2 grupuri studiate, nu s-au obţinut diferenţe semnifi-
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cative statistic ȋntre cele două sexe cu privire la cate-
goriile de alimente consumate, dulciuri (p = 0,921), 
grăsimi concentrate (p = 0,886), carne (p = 0,941), 
produse lactate (p = 0,429), cereale (p = 0,985), fructe 
şi legume (p = 0,980) (Tabel 1).

La pacienţii de sex feminin, nu există corelaţii 
semnificative ȋntre grupurile alimentare studiate şi 
parametrii auxologici (Tabel 2).

Ȋnsă, la pacienţii de sex masculin, există corelaţii 
semnificative statistic ȋntre consumul de grăsimi şi 
greutate (r = 0,198, p = 0,042) şi cantitatea de apă 
corporală (r = 0,209, p = 0,044), iar consumul de car-
ne se corelează cu greutatea (r = 0,249, p = 0,010), 
circumferinţa abdominală (r = 0,258, p = 0,008) şi 
indicele talie-ȋnălţime (r = 0,193, p = 0,048) (Tabel 3).

Tabel 2. Corelaţia dintre piramida alimentară şi parametrii auxologici în grupul pacienţilor de sex feminin

Dulciuri Grăsimi Carne Lactate Cereale Fructe şi legume

Înălţime DS
p = 0,938

r = -0,008

p = 0,650

r = 0,045

p = 0,259

r = 0,111

p = 0,060

r = 0,184

p = 0,978

r = -0,003

p = 0,710

r = 0,036

Greutate DS
p = 0,110

r = -0,156

p = 0,649

r = -0,045 

p = 0,640

r = 0,046

p = 0,305

r = 0,101

p = 0,307

r = -0,100

p = 0,647

r = -0,045

IMC DS
p = 0,311

r = -0,099

p = 0,760

r = 0,030

p = 0,654

r = 0,044

p = 0,824

r = -0,022

p = 0,732

r = 0,034

p = 0,523

r = -0,063
Circumferinţa 

abdominală DS

p = 0,129

r = -0,149

p = 0,590

r = -0,053

p = 0,621

r = 0,049 

p = 0,949

r = 0,006

p = 0,409

r = -0,081

p = 0,382

r = -0,086
Indice talie – înălţime 

DS

p = 0,176

r = -0,133

p = 0,376

r = -0,087

p = 0,842

r = -0,020 

p = 0,652

r = -0,044

p = 0,289

r = -0,104

p = 0,370

r = -0,088
Pliu cutanat tricipital 

DS

p = 0,149

r = -0,143

p = 0,253

r = -0,113

p = 0,391

r = -0,085

p = 0,509

r = 0,066

p = 0,133

r = -0,148

p = 0,721

r = -0,035

Masa grasă (%)
p = 0,106

r = -0,161

p = 0,581

r = -0,055

p = 0,806

r = 0,025

p = 0,953

r = 0,006

p = 0,273

r = -0,109

p = 0,336

r = -0,096

Masa nongrasă (kg)
p = 0,322

r = -0,099

p = 0,672

r = -0,042

p = 0,769

r = -0,029

p = 0,897

r = 0,013

p = 0,094

r = -0,167

p = 0,347

r = -0,094

Masa musculară (kg)
p = 0,251

r = -0,115

p = 0,573

r = -0,056

p = 0,669

r = -0,043

p = 0,830

r = -0,022

p = 0,104

r = -0,162

p = 0,326

r = -0,098
Cantitate de apă 

corporală (%)

p = 0,267

r = -0,111

p = 0,605 

r = -0,052 

p = 0,726

r = -0,0,35

p = 0,920

r = -0,010

p = 0,130

r = -0,151

p = 0,278

r = -0,108

IMC – indice masă corporală, DS – deviaţie standard, p = semnificaţie statistică obţinută la p < 0,05, r = coeficient de corelaţie

Tabel 3. Corelaţia dintre piramida alimentară şi parametrii auxologici în grupul pacienţilor de sex masculin

Înălţime DS Dulciuri Grăsimi Carne Lactate Cereale Fructe şi legume

Greutate DS
p = 0,701

r = -0,038

p = 0,671

r = -0,042

p = 0,919

r = -0,010

p = 0,817

r = 0,023

p = 0,886

r = -0,014

p = 0,412

r = -0,081

IMC DS
p = 0,877

r = -0,015

p = 0,042

r = 0,198 

p = 0,010

r = 0,249

p = 0,122

r = 0,151

p = 0,259

r = 0,111

p = 0,300

r = 0,102
Circumferinţa 

abdominală DS

p = 0,423

r = -0,079

p = 0,893

r = -0,013

p = 0,689

r = 0,039

p = 0,753

r = -0,031

p = 0,925

r = -0,009

p = 0,900

r = -0,012
Indice talie – înălţime 

DS

p = 0,982

r = -0,002

p = 0,099

r = 0,161

p = 0,008

r = 0,258 

p = 0,334

r = 0,095

p = 0,341

r = 0,093

p = 0,212

r = 0,122

Pliu cutanat tricipital DS
p = 0,893

r = -0,013

p = 0,095

r = 0,163

p = 0,048

r = 0,193 

p = 0,055

r = 0,187

p = 0,407

r = 0,081

p = 0,482

r = 0,069

Masa grasă (%)
p = 0,477

r = -0,073

p = 0,892

r = 0,014

p = 0,370

r = 0,092

p = 0,098

r = 0,169

p = 0,876

r = -0,016

p = 0,236

r = 0,115

Masa nongrasă (kg)
p = 0,318

r = -0,105

p = 0,715

r = 0,038

p = 0,347

r = 0,099

p = 0,673

r = 0,044

p = 0,613

r = 0,053

p = 0,871

r = 0,017

Masa musculară (kg)
p = 0,214

r = 0,130

p = 0,075

r = 0,186

p = 0,055

r = 0,200

p = 0,201

r = -0,134

p = 0,264

r = 0,117

p = 0,583

r = 0,058
Cantitate de apă 

corporală (%)

p = 0,258

r = 0,119

p = 0,098

r = 0,172

p = 0,075

r = 0,185

p = 0,211

r = -0,131

p = 0,331

r = 0,120

p = 0,638

r = 0,049

Înălţime DS
p = 0,213

r = 0,130

p = 0,044 r 

= 0,209 

p = 0,087

r = 0,179

p = 0,309

r = -0,107

p = 0,204

r = 0,133

p = 0,643

r = 0,049

IMC – indice masă corporală, DS – deviaţie standard, p = semnificaţie statistică obţinută la p < 0,05, r = coeficient de corelaţie
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Ȋn ceea ce priveşte consumul de lactate, cereale, 
fructe şi legume, nu s-au observat corelaţii semnifi-
cative statistic cu parametrii auxologici la sexul mas-
culin (Tabel 3).

DISCUŢII

Obezitatea copilului și adolescentului continuă să 
fie o provocare semnificativă pentru sănătatea publi-
că, obiceiurile alimentare reprezentând cel mai im-
portant factor asociat cu excesul ponderal și obezita-
tea.

Literatura de specialitate a demonstrat la popula-
ţia pediatrică o predispoziţie mai mare de a consuma 
alimente dulci şi bogate ȋn grăsimi [6]. Există studii 
care au demonstrat că cei care consumă alimente dulci 
şi bogate ȋn grăsimi au risc de 2 ori mai mare de a 
dezvolta obezitate [9,10]. Bao şi colab. au demon-
strat la pacienţii de sex feminin că IMC şi WHtR 
cresc odată cu creşterea consumului de produse bo-
gate ȋn grăsimi [11]. Studiul nostru a evidenţiat o co-
relaţie semnificativă ȋntre consumul de grăsimi şi 
greutate şi cantitatea de apă din organism, ȋnsă doar 
la pacienţii de sex masculin.

Marketingul alimentar joacă un rol important, 
prin creșterea expunerii copiilor la alimente obezoge-
ne [1]. Disponibilitatea de gustări și băuturi răcori-
toare în școli a fost, de asemenea, asociată cu un con-
sum de fructe și legume mai mic, un aport mai mare 
de grăsimi și un indice de masă corporală mai mare 
[1]. Aportul corespunzător de fructe şi legume joacă 
un loc important ȋn dezvoltarea armonioasă a copiilor 
[12], unele studii au evidenţiat un IMC mai mic la 
pacienţii care au consumat fructe si legume [13], ȋnsă 
ȋn studiul nostru nu s-au evidenţiat corelaţii ȋntre con-
sumul de fructe şi legume şi parametrii analizaţi ȋn 
grupurile studiate.

Aportul de fibre stă la baza piramidei alimentare, 
iar, alături de fructe şi legume, o sursă excelentă este 
reprezintată de cereale. Ȋn ceea ce priveşte evaluarea 
consumului de cereale la populaţia pediatrică, studii-
le sunt limitate, cu atât mai mult când discutăm des-
pre consumul acestor produse ȋn funcţie de sex. Re-
zultatele din literatură sunt discrepante, astfel că 
există studii care au demonstrat că aportul de fibre 
duce la o creştere a procentului de masă grasă [14], ȋn 
contradictoriu cu alte studii efectuate [15]. Studiul 
nostru nu a evidenţiat existenţa unor corelaţii cu pa-
rametrii antropometrici. Rezultatele diferite pot avea 
la bază modernizarea stilului de viață din ultimii ani, 
remarcându-se o dezvoltare importantă a marketing-

ului alimentelor ce asociază cerealele cu dulciurile 
concentrate [16].

Ȋn ceea ce priveşte consumul de carne, există ȋn 
literatura de specialitate studii cu rezultate contradic-
torii. Unii autori au arătat o scădere a IMC la pacien-
ţii cu un consum a 5 porţii de carne pe săptămână 
[17], ȋn contradicţie cu alte studii, unde s-a evidenţiat 
o asociere ȋntre consumul de carne şi apariţia adipo-
zităţii [18]. Similar, rezultatele noastre au evidenţiat
o corelaţie semnificativă ȋntre consumul de carne şi
greutate, circumferinţa abdominală şi indicele talie-
înălţime, ȋnsă doar la grupul de sex masculin.

Datele din literatura de specialitate sunt discre-
pante cu privire la implicarea produselor lactate ȋn 
apariţia obezităţii la copii şi adolescenţi, continuând 
să fie una dintre cele mai controversate categorii ali-
mentare [19,20]. Unele studii au demonstrat că apor-
tul de lactate influenţează creşterea la ambele sexe, 
subliniind contribuţia lor la dezvoltarea obezităţii 
centrale la pacienţii de sex masculin, existând corela-
ţie semnificativă ȋntre consumul de lactate şi masa 
grasă, masa nongrasă şi indicele talie-ȋnălţime [21]. 
Cele mai multe studii de specialitate sugerează că 
aportul de produse lactate are un efect protectiv, pre-
venind creşterea IMC şi procentul de masă grasă la 
ambele sexe [22]. Ȋnsă există studii care au demon-
strat că nu exista corelaţii ȋntre consumul de lactate şi 
adipozitate [23], similar studiului nostru. 

Ȋn final, subliniem câteva limitări ale studiului: 
lipsa evaluării activităţii fizice şi apariţia unor erori 
de raportare ȋn timpul utilizării chestionarului de 
frecvenţă alimentară, acesta prezentând o subiectivi-
tate crescută, ce are la bază diferenţe ȋntre raportarea 
estimativă a porţiilor şi cantitatea reală consumată. 

CONCLUZII

Rezultatele subliniază importanţa unui comporta-
ment alimentar corespunzător, acesta având impact 
asupra factorilor metabolici. Consumul de carne şi 
grăsimi se corelează cu greutatea corporală şi mar-
keri ai adipozităţii la populaţia pediatrică din Româ-
nia, ȋnsă doar la pacienţii de sex masculin. Astfel, 
rolul consumului acestor produse alimentare ȋn apari-
ţia adipozităţii centrale are o specificitate de gen. 
Abordarea comportamentului alimentar este necesară 
la vârste cât mai fragede, pentru a promova o condu-
ită preventivă pentru sănătate şi pentru reducerea ris-
curilor de boli cronice pe termen lung. Studii supli-
mentare sunt necesare pentru o mai bună înțelegere a 
acestor corelații și dezvoltarea ulterioară a unor stra-
tegii nutriționale adecvate.
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