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REZUMAT
Creşterea şi dezvoltarea copiilor este influenţată de factori multipli precum genetica, starea generală de 

sănătate, activitatea fizică, sedentarismul, calitatea somnului şi nutriţia adecvată. Perturbarea acestor factori 
în perioada de preșcolar poate influenţa în sens negativ starea de sănătate a copilului mai mare şi ulterior a 
adultului. O componentă esenţială a pediatriei este cea de prevenţie. Îngrijirea preşcolarilor ar trebui să ofe-
re oportunităţi pentru promovarea comportamentelor sănătoase în vederea dezvoltării fizice şi psiho-sociale 
adecvate.
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ABSTRACT
The growth and development of children is influenced by multiple factors like genetics, general health, 

physical activity, sedentary, sleep quality and proper nutrition. The disturbance of these factors during the 
pre-school period can negatively influence the health of the older child and later of the adult. An essential part 
of pediatrics is prevention. Pre-school care should provide opportunities for promoting healthy behaviours for 
appropriate physical and psychosocial development.
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INTRODUCERE

O componentă esenţială a pediatriei preven-
tive este reprezentată de măsurarea exactă a 
creșterii și dezvoltării. Creșterea și dezvoltarea 
copiilor este influenţată de factori multipli pre-
cum gene  tica, starea generală de sănătate, acti-
vitatea fizică, sedentarismul, calitatea somnului 
și nutriţia adecvată (1,2,3). Alimentaţia este un 
eveniment principal în viaţa unui copil. Este ne-
cesară focalizarea atenţiei părinţilor și îngrijito-
rilor asupra acesteia și, de asemenea, reprezintă 
o sursă de interacţiune socială prin comunicare
verbală și non-verbală. Alimentaţia, pe lângă

aportul de nutrienţi, reprezintă și o oportunita-
te de învăţare. Ea afectează nu numai creșterea 
fizică și sănătatea copiilor, ci și dezvoltarea psi-
ho-socială și emoţională. Nutriţia este influenţa-
tă de cultură, starea de sănătate și tempera-
ment (4). 

Populaţia lumii, în special copiii din ţările în 
curs de dezvoltare, trec printr-un fenomen cu-
noscut ca „tranziţia nutriţiei“. O serie de modifi-
cări ale consumului de alimente și ale stilului de 
viaţă, statusul socioeconomic și condiţiile de igi-
enă determină o creștere accelerată a procentu-
lui de copii supraponderali sau obezi, precum și 
reducerea cazurilor de malnutriţie (5,6,7).
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În anul 2010, supraponderalitatea și obezita-
tea au fost raportate ca fiind de 6,7% la preșco-
larii din întreaga lume. Se estimează că în anul 
2020 prevalenţa acestor tulburări va crește la 
8,6% (8).

Particularităţi fiziologice ale preşcolarului

Perioada de la 12 luni până la pubertate este 
o etapă în care creșterea în greutate și lungime
este liniară, mai puţin spectaculoasă, în compa-
raţie cu schimbările importante din perioada de
sugar și adolescenţă (9).

Indicele de masă corporală (IMC) este utilizat 
pe scară largă la nivel internaţional ca o definiţie 
a obezităţii (10). O creștere rapidă a IMC are loc 
de obicei în primul an de viaţă. Ulterior, ţesutul 
adipos se reduce (obiectivat de scăderea IMC), 
consecutiv creșterii în lungime și reducerii di-
mensiunilor adipocitelor. Momentul de maximă 
reducere este la vârsta de 6 ani, apoi crește din 
nou pe tot parcursul copilăriei, fenomen cunos-
cut sub denumirea de „rebound-ul adipos“ al 
IMC (11). Acest moment are rol predictiv pentru 
obezitate la adult (12). O revenire precoce este 
un factor de risc pentru obezitate (13).

În perioada de preșcolar au loc modificări ale 
proporţiilor corporale. Membrele se lungesc, 
capul crește mai puţin, iar creșterea trunchiului 
scade. În această perioadă, greutatea copilului 
crește cu 2-3 kg/an, iar înălţimea crește cu 6-8 
cm/an. Creșterea greutăţii și înălţimii variază în 
funcţie de modificările de apetit și de aportul 
alimentar.

Evaluarea nutriţională

Statusul nutriţional adecvat reflectă echili-
bru dintre aport și necesităţi. Astfel, evaluarea 
nutriţională reprezintă fundamentul asistenţei 
nutriţionale acordate copilului. 

Componentele evaluării nutriţionale constau 
în: anamneza nutriţională, examen clinic, antro-
pometrie (greutate, lungime/talie, circumferin-
ţa craniului, IMC), curbe de creștere standard și 
de referinţă și date paraclinice. Factorii care pot 
afecta statusul nutriţional la copil pot fi repre-
zentaţi de boli ale membrilor familiei, evoluţia 
sarcinii, a nașterii, greutatea la naștere, utiliza-
rea de medicamente sau suplimente nutriţiona-
le. 

Evaluarea nutriţională reprezintă un instru-
ment important de screening pentru evaluarea 
stării generale a copilului, atât a subnutriţiei cât 
și a obezităţii. Astfel, se pot identifica tulburările 
marcate de creștere și dezvoltare. Aceasta per-
mite monitorizarea copiilor cu afecţiuni cunos-

cute că afectează creșterea (afecţiuni renale, 
cardiace etc.).

Necesarul caloric

La preșcolari, recomandările nutiţionale în-
cep să se apropie de cele adresate copiilor mari 
și adulţilor. Principalele dificultăţi sunt legate de 
aportul alimentar din punct de vedere calitativ 
și evitarea excesului de aport caloric. 

Necesarul caloric reprezintă cantitatea de 
energie necesară pentru a compensa cheltuiala 
energetică totală corespunzătoare nivelului do-
rit de activitate fizică și de a asigura în mod op-
tim creșterea și dezvoltarea. Intensitatea activi-
tăţii fizice variază cu vârsta, fiind mai redusă la 
copiii între 2 și 5 ani decât la copiii între 6 și 10 
ani (9). Necesarul energetic (NE) se calculează 
după formula: NE (kcal/zi) = 1000 + 100 x vârsta 
(ani) (9).

Intervenţii nutriţionale

Există 10 pași pentru o alimentaţie sănătoa-
să la copii (14):

• mese relaxante împreună cu familia;
• părinţii decid calitatea, copiii cantitatea;
• se oferă alimente din toate cele 5 grupe

de alimente în fiecare zi (cereale, fructe și
legume, lactate, carne, grăsimi);

• se recomandă 3 mese regulate și 2 gustări
pe zi;

• se recomandă 6 – 8 pahare (100-150 ml)
de lichide pe zi (lapte, apă, suc de fructe
foarte diluat);

• se administrează vitamina D;
• se respectă gusturile și preferinţele copii-

lor, aceștia nu trebuie forţaţi;
• se răsplătește copilul cu atenţie, nu se fo-

losesc mâncarea și băutura ca recompen-
să;

• se limitează mâncarea prăjită, chipsurile,
prăjiturile, biscuiţii și se interzic sucurile
cu zahăr, băuturile acidulate, sucul de
fructe, ceaiul, cafeaua, nucile întregi și ali-
mentele mici, rotunde, care se pot aspira;

• se încurajează activitatea fizică timp de
cel puţin 3 ore în fiecare zi și aproximativ
12 ore de somn.

Este cunoscut faptul că preșcolarii învaţă 
comportamentul alimentar prin obsevaţie și 
participare la diverse activităţi comune, de ace-
ea modelul parenteral și al îngrijitorilor repre-
zintă o oportunitate ideală de a promova com-
portamentele nutriţionale pozitive. Cercetătorii 
au demonstrat similarităţi în diferite aspecte în-
tre mamă și fiică privind consumul de băuturi, 
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consumul fructelor și legumelor, consumul gră-
similor, mineralelor și vitaminelor. Se recoman-
dă mesele în familie, momente în care copiii 
sunt încurajaţi să consume aceeași alimentaţie 
sănătoasă ca și părinţii (15,16). Părinţii și îngriji-
torii au un rol vital în dezvoltarea comporta-
mentului alimentar sănătos prin furnizarea de 
alimente sănătoase. Acestea trebuie să fie acce-
sibile copiilor. Tăierea fructelor și legumelor și 
servirea acestora ca „finger food“ reprezintă o 
modalitate de a promova consumul acestora 
(17). Strategii precum „mănâncă tot“ sau „ter-
mină tot din farfurie“ au determinat creșterea 
conumului caloric la copil, creșterea consumului 
de grăsimi, reducerea consumului de fructe și 
legume, creșterea timpului de alimentaţie a co-
pilului și creșterea gradului de obezitate (18).

Băuturile acidulate îndulcite cu zahăr și sucu-
rile de fructe sunt frecvent consumate de copii. 
Aceste au calorii multe și sunt sărace în nutri-
enţi. Există studii care au arătat legătura dintre 
consumul de băuturi îndulcite cu zahăr și exce-
sul ponderal la copiii mici (19). Deși consumul 
de sucuri de fructe (100% natural) nu are legătu-
ra cu supraponderalitatea, aportul energetic este 
mai mare la copiii care consumă aceste sucuri. 
Prin urmare, se recomandă limitarea sucului de 
fructe 100% natural la o singură dată pe zi într-o 
ceașcă (20). Apa este o alternativă la băuturile 
îndulcite cu zahăr și sucurile de fructe în încer-
carea de a reduce aportul total de energie (21).

Rezultatele unui studiu efectuat în Oradea 
pe 316 copii au arătat că alimentaţia la copii 
este corespunzătoare, aceștia consumând frec-
vent fructe și legume, consumul de ”fast food” 
fiind încă necaracteristic (22).

O creștere a dimensiunilor porţiilor este con-
siderată a fi un factor important care contribuie 
la epidemia de obezitate. La dimensiuni mai 
mari ale porţiilor, copiii mai mari vor consuma 
cantităţi mai mari în comparaţie cu copiii mai 
mici (23). Educarea părinţilor în privinţa dimen-
siunilor porţiilor în raport cu vârsta copiilor este 
considerată cheia în promovarea alimentaţiei 
sănătoase. De asemenea, se evită utilizarea far-
furiilor de aceeași dimensiune cu a adulţilor, în-
curajând astfel porţii mai mari.

Prin stabilirea rutinei și a meselor regulate la 
intervale stabilite și limitarea alimentaţiei la trei 
prânzuri și două gustări pe zi, aportul caloric 
poate fi controlat. Deseori, la preșcolari cele trei 
prânzuri nu reușesc să acopere necesarul de nu-
trienţi, de aceea sunt necesare și două gustări 
din primele patru grupe de alimente. Prânzurile 

și gustările trebuie spaţiate la intervale de timp 
regulate de-a lungul zilei pentru a preveni înfo-
metarea și tendinţa de supraalimentare. 

Activitatea fizică şi comportamentul sedentar

Inactivitatea din primii ani contribuie la obe-
zitatea din copilărie și la afectarea dezvoltării fi-
zice, cognitive și emoţionale. Un studiu despre 
impactul comportamentului sedentar la copiii 
sub 4 ani a arătat că aceștia își petrec până la 
84% din orele de veghe fiind inactivi: imobilizaţi 
într-un căruţ, într-un scaun de mașină sau în faţa 
unui ecran (24). Asocierile au fost evidente între 
comportamentul sedentar și adipozitate, sănă-
tatea oaselor, abilităţile motorii, sănătatea psi-
hosocială, dezvoltarea cognitivă și sănătatea 
cardiometabolică. 

Autorii unui studiu efectuat pe 1.314 de copii 
mici au raportat o asociere între privitul la tele-
vizor și creșterea circumferinţei taliei. Preșcola-
rii care au stat la televizor mai mult de două ore 
pe zi au prezentat o creșterea a circumferinţei 
taliei de 7,6 mm până la vârsta de 10 ani (25). În 
timpul privitului la televizor, copiii nu sunt doar 
inactivi, ci sunt expuși la reclamele pentru ali-
mentaţie nesănătoasă. Un studiu efectuat pe 
15.144 de copii din Europa a arătat că cei care 
primesc prânzul în faţa televizorului preferă ali-
mentaţia bogată în grăsimi și zahăr (26).

Ghidurile recomandă 3 ore de activitate fizi-
că pe zi la preșcolari (27). Cei mai mulţi preșco-
lari din UK au o activitate fizică de 120-150 de 
minute pe zi, ceea ce înseamnă că aceștia trebu-
ie să mai adauge încă 30-60 de minute pe zi 
(27). Activitatea fizică poate să apară prin inter-
mediul jocului activ nestructurat, dar poate in-
clude, de asemenea, mai multe activităţi struc-
turate. Activităţile pot fi de orice intensitate 
(ușoare sau mai energice) (27). Preșcolarii nu 
sunt capabili să susţină perioade lungi de activi-
tate, de aceea sunt recomandate pauzele.

CONCLUZII

 Practicile parentale și ale îngrijitorilor asoci-
ate cu alimentaţia copilului și activitatea fizică 
includ: stilurile alimentare, gradul în care părin-
ţii și îngrijitorii asigură un mediu sănătos (acce-
sul la alimente sănătoase și facilităţi de activita-
te fizică), rolul de modelare a comportamentelor 
sănătoase, cunoștinţe de nutriţie. Îngrijirea pre-
școlarilor ar trebui să ofere oportunităţi pentru 
promovarea comportamentelor sănătoase.
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