


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUSUL NUTRIŢIONAL AL FEMEII GRAVIDE,  
AL COPIILOR CU VÂRSTA SUB 5 ANI,  

AL ŞCOLARILOR ÎN VÂRSTĂ DE 6–7 ANI 
 
 

ROMÂNIA – 2005 
 
 

Vol. I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiu realizat în colaborare şi cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred Rusescu” (Bucureşti) 
Statusul nutriţional al femeii gravide: România – 2005/Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului  

prof. dr. „Alfred Rusescu”, UNICEF – Reprezentanţa în România – Bucureşti: MarLink, 2006. 
Bibliogr. 
ISBN: 973-8411-47-5 

 
I. UNICEF. Reprezentanţa în România 
 
613.2:618.2 

Editura MarLinK 
Tel./Fax: 0040-21-211-89-76 
E-mail: v.mares@maresal.ro 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUSUL NUTRIŢIONAL AL FEMEII GRAVIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Contribuţii 
 
 
 

Alin Stănescu – directorul proiectului 
 
Ecaterina Stativă – coordonator 
 
Michaela Nanu – coordonator 
 
Elena Patulea – responsabil financiar 
 
 
 
Autorii raportului:  MICHAELA NANU, ECATERINA STATIVĂ, ANCA VITCU 
 
Consultanţi:  GINA PALICARI, RODICA NANU, ALIN STĂNESCU 
 
 
 
Elaborarea instrumentelor de culegere a datelor: MICHAELA NANU, ECATERINA STATIVĂ, GINA PALICARI, 

RODICA NANU 
 
Eşantionare:  ANCA VITCU 
 
Crearea bazei de date:  ANCA VITCU 
 
 
 
Culegerea datelor: MIRCEA ANGHELESCU, ELENA APOSTOL, FLOAREA BAŞTURESCU, ALEXANDRA 

BĂRBULESCU, GABRIELA BAR, FLORIN BREZAN, ALEXIS COCHINO, DELIA COSTE, 
VASILE DESPAN, RALUCA GHINEA, IULIA GRIGORAŞ, IRINA IORDACHE, DANIELA 
IORGULESCU, GABRIELA OPROIU, CRISTINA PECHI, ADRIAN PECHI, LAURENŢIU PECHI, 
MARIA PICU, LILIANA ŢIPA, CLAUDIA ŞAI, DRAGOŞ STANCIU 

 
Introducerea datelor:  MARIA SÂRBU, ANDREEA ŞCHIOPU, CARMEN DANIELA STANCIU 
 
 
 
Determinări de laborator:  CORINA DELIA, MĂDĂLINA VLAD, GEANINA TOMA, JULIETA ZAHARESCU 
 
Prelucrarea statistică:  ANCA VITCU, MICHAELA NANU, ECATERINA STATIVĂ, ANDREEA ŞCHIOPU. 
 
 
 
La realizarea acestui proiect au contribuit următorii inspectori AMC  
din partea Direcţiilor de Sănătate Publică:  

ANTON BUTNARU, CONSTANŢA ANDONE, CLARA KRICSFALUSSY, AGNETA CIOBANU, 
ELENA POPESCU-MIRCENI, CORINA ŞEBE, DORINA DUMA, CARMEN POPESCU, NICOLAE 
PRAVĂŢ, FLORICA SGLIMBEA, RODICA PAŞCA, CONSTANTINA POP, ADELA BOCĂNEŢ, 
RAMONA LESNIC, PARASCHIVA PAULIUC, DANIELA GĂLĂŢEANU, PAVEL JURCHESCU, 
ADRIANA GHENIŢĂ, RODICA ROBU, CORNEL  LAZEA, GEORGETA VÂRGOLICI, ADRIANA 
IORGULESCU 



 

Mulţumim directorilor direcţiilor judeţene de sănătate publică pentru sprijinul acordat în realizarea 
acestei lucrări şi susţinerea logistică a activităţilor de culegere a datelor, precum şi medicilor şi 
asistentelor din cabinetele medicilor de familie care au colaborat. 

 
Mulţumim directorilor de spitale, şefilor de secţii, asistentelor-şefe, precum şi colaboratorilor 

acestora pentru sprijinul acordat. 
 
Mulţumim gravidelor şi familiilor copiilor pentru disponibilitate şi timpul acordat furnizării 

informaţiilor necesare realizării studiului. 
 
Mulţumim asociaţiei Adolescentul, reprezentată de ANTONIA RĂDULESCU, DANA ANGHEL ŞI SILVIA 

ŞUIU, pentru importantul sprijin acordat în întregul proces de desfăşurare a proiectului, şi asociaţiei 
l’ESPACE ROUMAIN, reprezentată de FLORENTINA FURTUNESCU ŞI ANDREI ROMAN, pentru observaţiile 
pertinente făcute. 

 
Conducerea I.O.M.C (directori – prof.dr. ADRIAN GEORGESCU, DR. ALIN STĂNESCU) şi echipa de 

coordonare a studiului mulţumesc Reprezentanţei UNICEF în România pentru sprijinul tehnic şi financiar 
acordat continuu în iniţierea şi realizarea acestui proiect. 

 
Mulţumim, în special, doamnei dr. TANIA GOLDNER, coordonator al programului de Nutriţie şi 

Sănătate al UNICEF, şi doamnei dr. ANEMONA MUNTEANU, consultant UNICEF, pentru sprijinul constant 
acordat pe tot parcursul desfăşurării studiului. 



 

 
 

Cuprins 
 
 

Cuvânt înainte 7
 
Lista de abrevieri 8
 
Prezentarea studiului 9
 
Rezumat 25
 
Introducere 31

1.      Caracteristici demografice şi socio-economice ale populaţiei 
luate în studiu 33

2.      Statusul iodului la femeia gravidă 38
2.1  Deficitul de iod 38
2.2  Analiza comparativă a rezultatelor prezentului studiu cu 

datele obţinute în studiul din anul 2003 41
2.3  Impactul consumului de sare iodată asupra deficitului de iod 41
2.4  Alimentaţia în timpul sarcinii 44
2.5  Consumul de sare iodată în alimentaţie 50
2.6  Consumul de vitamine şi micronutrienţi în timpul sarcinii 52
2.7  Patologia tiroidiană în antecedentele personale şi 

heredocolaterale ale gravidei 54
2.8  Paralelă între deficitul de iod al gravidei şi cel al copilului 

şcolar 58

3.      Statusul hemoglobinei gravidei 59

4.      Consultaţia prenatală 62
4.1  Utilizarea consultaţiei prenatale 62
4.2  Conţinutul consultaţiei prenatale 64

5.      Sănătatea nou-născutului 66
5.1  TSH-ul neonatal 66
5.2  Greutatea la naştere 69

6.      Concluzii şi recomandări 70
 

Anexa (tabele) 77
 
Chestionar 93
 
Lista figurilor şi tabelelor 97
 
Bibliografie 101

 



Statusul nutriţional al femeii gravide 
 
 

 7Statusul nutriţional al femeii gravide, al copiilor cu vârsta sub 5 ani,  
al şcolarilor în vârstă de 6-7 ani _ România, 2005 

 
 

Cuvânt înainte 
 
 

Lucrarea de faţă este parte a unui proiect amplu început în aprilie 2004, cuprinzând trei 
studii referitoare la statusul nutriţional al copilului şi al femeii gravide: „Statusul nutriţional al femeii 
gravide", „Statusul nutriţional al copiilor în vârstă de până la 5 ani" şi „Starea de nutriţie şi statusul 
iodului la şcolarii cu vârsta de 6–7 ani". 

În ultimii ani, alături de macronutrienţii glucidici, lipidici şi proteinici, o atenţie deosebită se 
acordă micronutrienţilor, în special micromineralelor. Acestea sunt considerate factori esenţiali în 
nutriţie, cu rol în stimularea şi reglarea proceselor metabolice şi, implicit, în dezvoltarea şi 
funcţionarea normală a organismului.  

Este unanim recunoscut faptul că deficienţele nutriţionale din viaţa intrauterină şi din prima 
copilărie afectează creşterea şi dezvoltarea organismului, starea de sănătate şi, nu în ultimă 
instanţă, speranţa de viaţă şi calitatea vieţii copilului. 

Studii anterioare au semnalat frecvent deficitul de fier şi iod al gravidei, care se asociază cu 
prevalenţa încă destul de crescută a copiilor care se nasc cu greutate mică şi deficit de iod. 

În ultimii ani, prin programe şi măsuri guvernamentale, s-a intervenit pentru ameliorarea 
stării de nutriţie a gravidei şi nou-născutului. 

Cunoaşterea situaţiei actuale privind starea de nutriţie a gravidei şi nou-născutului, 
evaluarea rezultatelor, a impactului intervenţiilor de până acum, precum şi formularea de 
recomandări au constituit scopul realizării acestui studiu.   

Obiectivele studiului au vizat în principal statusul iodului şi al fierului, dar şi unele  practici de 
îngrijire a gravidei la nivelul serviciilor de sănătate şi a nou-născutului în primele zile de viaţă. 

La realizarea acestui proiect au participat profesionişti din IOMC, susţinuţi în teritoriu de 
specialişti şi decidenţi de la direcţii de sănătate publică, spitale şi maternităţi. 

Apreciem în mod deosebit sprijinul financiar şi expertiza ştiinţifică acordată de UNICEF – 
România pe tot parcursul desfăşurării  acestui studiu. 
 
 

Conducerea IOMC 
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Lista de abrevieri 

 
 
AMC Asistent Medical Comunitar 
BMI Body Mass Index 
CDC Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor – Atlanta, Georgia, SUA 
CNETDI Comitetul Naţional de Eliminare a Tulburărilor prin Deficit de Iod 
CNPA Comitetul Naţional de Promovare a Alăptării 
DJPDC Direcţia Judeţeană de Protecţie a Drepturilor Copilului 
DS/SD Deviaţia standard 
DSP Direcţia de Sănătate Publică 
HAZ Scorul Z al taliei pentru vârstă (Height for Age) 
Hb Hemoglobina 
HA Înălţime pentru vârstă (Height for Age) 
HTA Hipertensiune Arterială 
Inspector AMC Inspector Asistenţă Medicală Comunitară 
ICCIDD Centrul Internaţional pentru Controlul Bolilor prin Deficienţă de Iod 

(International Council for Control of Iodine Deficiency Disordes) 
IDD iodine deficiency disordes 
ILO/OIM International Labour Organization/Organizaţia Internaţională a Muncii 
INS Institutul Naţional de Statistică 
IOMC Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred Rusescu” 
ISPC Iniţiativa „Spitalul Prieten al Copilului” 
NCHS Centrul Naţional pentru Statistici de Sănătate – SUA (National Center for 

Health Statistics) 
OMS (WHO) Organizaţia Mondială a Sănătăţii (World Health Organization) 
PNSN Programul Naţional de Supraveghere Nutriţională 
PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
ppm parts per million 
SPC Spitalul Prieten al Copilului 
TDI Tulburare prin deficit de iod 
TRH Hormonul tireotrop 
TSH Hormonul tireostimulant 
WA Greutate pentru vârstă (Weight for Age) 
WAZ Scorul Z al greutăţii pentru vârstă (Weight for Age) 
WH Greutate pentru talie (Weight for Height) 
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PREZENTAREA STUDIULUI 
 

Un determinant important al sănătăţii mamei şi copilului îl constituie o nutriţie 
corespunzătoare acoperirii nevoilor specifice, în condiţiile în care dreptul la o hrană adecvată 
constituie un drept fundamental al omului, stipulat în numeroase documente internaţionale.  

Statusul de creştere este considerat cel mai bun indicator al stării de bine a copilului. El este 
condiţionat de nivelul socio-economic şi de starea de sănătate a unei populaţii, constituind o 
premisă a dezvoltării durabile a societăţii. Afectarea statusului de creştere este determinată în 
primul rând de malnutriţie, recunoscută internaţional ca un indicator important pentru monitorizarea 
stării de sănătate a populaţiei. Recent s-a demonstrat că malnutriţia copiilor este primul determinant 
al „poverii bolilor” în populaţie. 

În ultimii ani, alături de macronutrienţi, o atenţie deosebită se acordă micronutrienţilor, mai ales 
micromineralelor. Între factorii nutriţionali cu rol important în sănătatea copilului, chiar din viaţa 
intrauterină, sunt fierul şi iodul, ceea ce justifică atenţia acordată statusului acestora la gravidă şi la copil.  

Studiile şi practica internaţională arată că eficienţa combaterii tulburărilor nutriţionale ale 
copilului, indiferent de tipul de carenţă, este indisolubil legată de implementarea unor programe 
bazate pe evaluarea şi supravegherea judicioasă a statusului nutriţional al mamei şi al copilului şi a 
factorilor care îl influenţează. 

Începând cu 1990, Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred Rusescu”, cu 
sprijinul tehnic şi financiar al Reprezentanţei UNICEF, a desfăşurat o serie de proiecte care au vizat 
starea de nutriţie a copilului, acordând atenţie inclusiv vieţii sale intrauterine. 

 
Sunt de menţionat în mod special: 
• Studiul transversal de evaluare a statusului nutriţional al copilului neinstituţionalizat, cu 

vârsta mai mică de 5 ani, în anul 1991, pe un eşantion de 10.957 de copii, reprezentativ pe ţară; 

• Studiul bazat pe Programul Naţional de Supraveghere Nutriţională (PNSN), desfăşurat 
în perioada 1993–2003, centrat pe monitorizarea stării de nutriţie a copiilor sub 5 ani (eşantion de 
83.000 de copii, reprezentativ la nivel naţional); 

• Studiul privind mortalitatea maternă şi utilizarea consultaţiei prenatale, realizat în 1992, 
pe un eşantion reprezentativ de 1.400 de gravide/mame; 

• Studiul-pilot privind „Anemia la femeia tânără" (1996), realizat în două judeţe şi trei 
sectoare ale Municipiului Bucureşti; 

• Studiul privind starea de nutriţie a şcolarilor din clasa I (de 7–8 ani), pe un eşantion 
reprezentativ pe ţară (2.120 de elevi investigaţi în anii 2002–2003); 

• Studii pe loturi-pilot asupra anemiei femeilor tinere (mame ale copiilor din PNSN, 
1995–1997), a unor gravide, a copiilor instituţionalizaţi (1995); 

• Studiul-pilot asupra deficitului de iod la femeia gravidă (1.387 de femei investigate în 
octombrie 2003–ianuarie 2004); 

• Studiul Sănătăţii Reproducerii, România 2004. 
 
Din toate aceste studii desfăşurate a reieşit o serie de deficienţe nutriţionale ale 

femeilor tinere, ale gravidelor şi copiilor. Constatările au stat la baza elaborării unor 
intervenţii importante cuprinse în Programul Naţional de Sănătate nr. 3, pentru mamă şi 
copil, iniţiat de Ministerul Sănătăţii. 
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Dintre cele mai importante date relevate de studiile amintite pot fi citate: 
• 50% dintre copiii de 1 an prezentau anemie feriprivă 
• greutatea medie la naştere a fost constant de 3200g, cu 200g sub media din ţările 

Europei de Vest 
• prevalenţa copiilor cu greutate mică la naştere a oscilat între 8% (1991), 6,6% (1999) şi 

7,7% în 2001 
• indicatorul înălţime mică pentru vârstă a fost de trei ori mai mare (7,3% pentru copiii sub 

2 ani şi 8,5% pentru copiii între 2 şi 5 ani) decât valoarea acceptată de 2,3%; această 
stare de fapt indica prezenţa, la momentul respectiv, a unei malnutriţii cronice în 
populaţia studiată  

• referitor la practicile nutriţionale, la sugari: 
– în 1991, peste 90% dintre sugari erau alăptaţi pe o perioadă mai mare de 9 luni; 
– în acelaşi timp, la 50% dintre copii laptele de vacă era introdus înainte de 6 luni;  
– până la Studiul Sănătăţii Reproducerii din 2004 nu au existat date certe referitoare la 

alăptarea exclusivă, dar coroborând introducerea timpurie a altor lichide (ceai, suc de 
fructe, lapte de vacă) sau solide (piure de fructe, făinoase) cu observaţiile clinice, se 
poate afirma că alăptarea exclusivă era practic necunoscută. Datele din 2004 arată că 
doar 16% dintre copiii cu vârsta între 0 şi 5 luni au fost alăptaţi exclusiv. 

• prevalenţa deficitului de iod avea o valoare de 16% la nivel naţional, cu unele zone unde 
această valoare atingea 25% 

• referitor la statusul nutriţiei cu iod la copilul de 7 ani, studiile menţionate au relevat o 
carenţă situată la nivelul deficitului uşor, iar la gravidă un deficit uşor în mediul urban şi 
un deficit moderat în mediul rural. 

 
Lucrarea actuală, care a făcut obiectul unui proiect amplu, început din aprilie 2004, 

reprezintă concluziile unui ciclu de studii referitoare la unele laturi deosebit de importante ale 
statusului nutriţional al copilului şi al femeii gravide. 

 
Copiii cu vârsta mai mică de 5 ani, şcolarii din clasa întâi şi femeile gravide sunt 

consideraţi printre grupurile cu mare vulnerabilitate. 
Studiul de faţă a fost orientat spre evaluarea stării de nutriţie a copilului şi a femeii gravide în 

general, în special a statusului micronutrienţilor fier şi iod. S-a luat în considerare faptul că un 
indicator util în aprecierea stării de nutriţie şi a unor carenţe specifice îl constituie statusul dezvoltării 
copilului, chiar de la naştere. 

 
O importanţă deosebită în depistarea şi combaterea precoce a tulburărilor nutriţionale 

o au serviciile de sănătate adresate în mod specific acestor categorii de populaţie; serviciile 
respective trebuie axate pe monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a dezvoltării fizice şi psihice a 
copilului. 

 
Studiul a încercat să surprindă particularităţile stării de nutriţie ale fiecărui grup din populaţia 

ţintă, respectând, în acelaşi timp, firul comun care leagă diferitele componente. 
 
Studiul a avut următoarele obiective generale: 

 Evaluarea statusului nutriţional al gravidelor şi al copiilor până la şapte ani 
 Evaluarea unor practici nutriţionale ale populaţiei luate în studiu 
 Evaluarea contribuţiilor serviciilor de sănătate în prevenirea deficienţelor nutriţionale 
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Realizarea acestui studiu complex a fost posibilă prin cooperarea strânsă a specialiştilor din 
Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred Rusescu" cu Direcţiile de Sănătate Publică, 
precum şi cu Inspectoratele Şcolare, cu maternităţile, cu medicii de familie şi cu asistenţii medicali 
din judeţele unde s-a desfăşurat cercetarea. 

 
Metodologia 

Pentru realizarea obiectivelor, s-a efectuat un studiu epidemiologic transversal descriptiv, pe 
eşantioane reprezentative la nivel naţional, din următoarele categorii populaţionale: gravide/par-
turiente şi nou-născuţii acestora, copii sub 5 ani şi şcolari cu vârsta de 6–7 ani.  

Au fost dozate iodul urinar şi hemoglobina sanguină la femeile care s-au internat pentru 
naştere. De asemenea, s-au făcut determinări ale iodului din sarea de masă din gospodăriile unde 
erau copii de 6–7 ani.  

• Evaluarea statusului nutriţional al gravidelor s-a realizat prin cercetarea prevalenţei 
deficitului de iod şi fier şi a unor indicatori privind starea de nutriţie a nou-născutului. 

• Statusul nutriţional al copiilor în vârstă de până la 5 ani a fost evaluat pe baza greutăţii 
la naştere (greutatea medie şi prevalenţa greutăţii mici), a indicatorilor antropometrici şi 
a valorilor hemoglobinei. 

• Statusul nutriţional al copiilor de 6–7 ani a fost evaluat pe baza indicatorilor 
antropometrici şi a prevalenţei deficitului de fier. 

• Evaluarea practicilor nutriţionale a constat, la gravide şi la copii de 6–7 ani, în 
cercetarea prevalenţei consumului de sare iodată (şi a determinanţilor acesteia), iar la 
copiii sub 5 ani în cercetarea frecvenţei şi duratei alăptării şi a unor aspecte legate de 
introducerea biberonului şi diversificarea alimentaţiei. 

• Evaluarea conţinutului de iod din sare s-a făcut folosind metoda volumetrică pentru 
determinarea conţinutului de iodat de potasiu, conform metodologiei de lucru din 
standardul naţional SR 8934-9/1996 (titrarea iodului cu tiosulfat de sodiu). 

 
Măsurători şi definiţii 

Pentru evaluarea stării de sănătate a femeilor şi copiilor din studiu s-au folosit ca parametri 
de referinţă standarde OMS/UNICEF/ICCIDD şi indicatori recomandaţi de OMS şi CDC Atlanta. O 
menţiune specială trebuie făcută pentru evaluarea serviciilor prenatale, unde a fost luată ca 
standard recomandarea Ministerului Sănătăţii din România. 

 Pentru statusul iodului la gravidă şi la copilul de 6–7 ani s-a determinat ioduria şi au fost 
considerate valori normale cele de peste 100 micrograme la litru. Gradele de severitate ale 
deficitului de iod sunt:  

• <20µg/l = deficit sever;  
• 20–49 µg/l = deficit moderat;  
• 50–99µg/l = deficit mediu;  
• ≥100µg/l = fără deficit. 

 Pentru evaluarea deficitului de iod la nou-născut s-a folosit determinarea TSH-ului neonatal, 
obţinut dintr-o probă de sânge integral prin metoda dry-spot. S-a considerat, conform 
standardelor OMS/UNICEF/ICCIDD, ca deficit valori ale TSH-ului la nou-născut mai mari de 
5mU/l, prezente într-o proporţie mai mare de 3%. Gradele de severitate ale deficitului sunt date 
de prevalenţă: 

• ≥40,0 = deficit sever;  
• 20,0–39,9% = deficit moderat;  
• 3,0–19, 9% = deficit uşor;  
• prevalenţa sub 3% = fără deficit 
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 Anemia a fost evaluată prin determinarea valorii hemoglobinei sanguine. Au fost 
considerate valori normale cele egale şi peste 11g/dl pentru gravide şi copii sub 5 ani şi 
respectiv de minimum 11,5g/dl pentru şcolarii din clasa întâi. 

 Statusul creşterii a fost evaluat pe baza unor determinări antropometrice, respectiv 
greutatea şi talia. Au fost calculaţi cei trei indicatori recomandaţi de OMS şi CDC pentru 
evaluarea statusului nutriţional: greutatea pentru talie (WH – Weight for Height), talia 
pentru vârstă (HA – Height for Age) şi greutatea pentru vârstă (WA – Weight for Age). 
Indicatorii antropometrici au fost evaluaţi prin scorul Z şi prin prevalenţa copiilor situaţi 
sub –2DS/peste +2DS. Greutatea la naştere a fost înregistrată şi prelucrată pentru copiii 
mai mici de 5 ani. 

 Practicile alimentare au fost apreciate interpretând datele colectate pe chestionare. S-a 
acordat o atenţie specială alăptării, înţărcării, diversificării alimentaţiei, hrănirii copiilor cu 
vârsta mai mare de 9 luni. 

 În evaluarea utilizării corecte, respectiv a subutilizării serviciilor prenatale, s-au avut în 
vedere atât numărul de consultaţii prenatale, cât şi vârsta sarcinii la prima consultaţie 
prenatală. În privinţa numărului de consultaţii prenatale, în literatura de specialitate se 
consideră subutilizare o medie inferioară valorii de 4 consultaţii pe sarcină, în condiţiile în 
care în România se recomandă 10 consultaţii pe sarcină.   
 

Rezultate 

Statusul iodului 
Deficitul de iod al gravidei se înscrie în limitele deficitului uşor (mediana a fost 73µg/l) şi este 

mai accentuat în mediul rural (68 µg/l) faţă de mediul urban (78µg/l).  

Deficitul de iod al nou-născutului, măsurat prin determinarea TSH-ului sanguin, se 
încadrează în limitele deficitului moderat (31,3% din nou-născuţi au avut TSH >5mU/l), fapt ce 
accentuează riscul patogenetic.  

Comparând deficitul de iod al gravidei – relevat prin dozarea iodului urinar – cu deficitul de 
iod al nou-născutului, relevat prin dozarea TSH-ului sanguin, se constată faptul că deficitul este mai 
mare la copil decât la mamă – moderat versus uşor.  

La copilul şcolar de 6–7 ani, statusul iodului are tendinţa de normalizare atât în mediul 
urban, cât şi în cel rural; mediana ioduriei este peste 100µg/l. În ceea ce priveşte dinamica 
statusului iodului la copil, apreciat pe baza medianei ioduriei şi a prevalenţei diferitelor grade de 
severitate, se constată o evoluţie favorabilă din anul 2002 până în prezent. În 2004, ponderea 
copiilor fără deficit a fost dublă faţă de valorile din studiile precedente.  

Analiza biochimică a sării folosite de familiile copiilor şcolari din grupul studiat a arătat că 
partea cea mai mare a populaţiei României (aproape 97%) foloseşte sare iodată, ceea ce contribuie 
la ameliorarea deficitului de iod şi poate explica ameliorarea statusului iodului la copilul şcolar. 
Totuşi, studiul a scos în evidenţă faptul că nivelul actual de iodare a sării de masă nu acoperă 
necesarul de iod în sarcină. Acest lucru impune, pe de o parte, creşterea nivelului de iodare a sării 
şi, pe de altă parte, analiza oportunităţii administrării la gravide a unor suplimente medicamentoase 
cu iod. 

Menţionăm că este unanim recunoscut rolul pozitiv al iodării sării în prevenirea deficitului de 
iod. Eficienţa iodării sării în eliminarea tulburărilor cauzate de deficitul de iod (TDI) depinde de 
concentraţia de iod din sare; la calculul cantităţii optime de iod din sare trebuie să se ţină seama că 
acesta se pierde de la producător la consumator într-un procentaj de 20%, iar alte 20 de procente 
sunt pierdute prin fierbere.  
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Legislaţia României, prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2002, prevede ca iodarea optimă 
a sării să fie de 20 +/–5mg iod/kg sare, respectiv 34 +/–8,5mg iodat de potasiu/kg sare sau 26 
+/–6,5mg iodură de potasiu/kg, fapt ce corespunde şi recomandărilor OMS, UNICEF, ICCIDD. 

Dozarea iodului din sarea familiilor care au fost cuprinse în studiu (componenta referitoare la 
copiii de 6-7 ani) demonstrează că nivelul iodării sării folosite în gospodării este sub cel recomandat 
(s-a situat între 14, 2 şi 31 mg iodat de potasiu/kg sare, ceea ce corespunde unui interval de 
concentraţii între 8,35 şi 18,23 mg iod/kg de sare). Astfel, 63% din familiile copiilor de 6–7 ani 
folosesc sare insuficient iodată; în mediul rural, proporţia se situează la mai mult de trei sferturi din 
gospodăriile intrate în studiu. 

Diferenţele constatate între urban şi rural pot fi explicate prin alegerea tipului de sare folosit 
în alimentaţie (iodată/neiodată), condiţiile improprii de transport şi depozitare în magazinele rurale, 
orientarea populaţiei de la sate spre consumul crescut de sare neiodată (de regulă, sare care nu 
este destinată consumului uman sau cumpărată direct de la saline înainte de iodare), fapt ce ţine de 
educaţie, mentalitate şi rezistenţă la nou. 

Subliniem faptul că o combatere durabilă a tulburărilor prin deficit de iod ale unei populaţii se 
realizează numai când 90% dintre gospodării consumă sare suficient iodată (peste 15mg iod/kg 
sare sau 25,5mg iodat de potasiu/kg de sare), iar România este încă departe de această situaţie. 

 
Statusul fierului  

Anemia feriprivă a gravidelor continuă să înregistreze o prevalenţă foarte mare, cu o diferenţă 
semnificativă pe medii de rezidenţă, situaţia cea mai gravă constatându-se în mediul rural. Studiul a 
scos în evidenţă faptul că 42,5% dintre gravide au fost anemice. Ponderea femeilor cu anemie a fost 
semnificativ mai mare în mediul rural decât în urban, în special în cazul anemiei sub 9g/dl. Se 
constată că peste jumătate dintre femei au făcut tratament profilactic cu fier şi polivitamine, dar nu s-a 
înregistrat durata acestei administrări, iar acid folic au luat mai puţin de 30% dintre gravide. 

Se constată o degradare certă a statusului fierului, atât la vârsta de un an, cât şi la doi ani. 
La copiii în vârstă de până la 5 ani, anemia este mai frecventă: media şi mediana hemoglobinei sunt 
mai scăzute decât în studiile anterioare. Astfel, media actuală a hemoglobinemiei, de 10,5g/dl la 
vârsta de un an, a fost mai mică faţă de valorile de minimum 10,6g/dl, din perioada 1990–1999 şi 
deteriorată faţă de cea înregistrată în perioada 2000–2003 (minimum 11g/dl, dar şi 11,2g/dl). Se 
constată variaţii semnificative ale mediei hemoglobinemiei în funcţie de mediul de rezidenţă, cu o 
situaţie mai defavorabilă în mediul rural. 

Faţă de prevalenţa anemiei, de aproximativ 50%, în perioada Studiului de nutriţie (1991) şi a 
PNSN (1993–2003), cea de 59,3% la un an şi respectiv de 56,8% la copiii de 12–23 luni în 
prezentul studiu este îngrijorătoare. La 59 de luni, prevalenţa anemiei este, de asemenea, ridicată 
(22,7%), iar 3,7% din cazuri au hemoglobinemia sub 9g/dl. 

Prevalenţa anemiei copiilor cu vârsta sub 5 ani a fost mai mare în mediul rural (două treimi 
dintre copiii de 1–2 ani de la sate au Hb sub 11g/dl). 

Cu cât nivelul de educaţie a mamei este mai ridicat, cu atât media şi mediana hemoglobinei 
sunt mai crescute, iar prevalenţa anemiei scade pentru toate cele trei niveluri de gravitate: copiii 
mamelor cu mai puţin de 5 clase sunt anemici în procent de 66; dintre aceştia, aproape o cincime 
au anemie gravă (Hb sub 9g/dl). 

Totodată, copiii mamelor cu mulţi copii sunt mai frecvent anemici: la 1–2 ani prevalenţa 
anemiei copiilor de rang 4 sau mai mare a fost de peste 60%. Un sfert dintre copiii anemici de rang 
≥ 4 au anemie gravă. 

La copilul şcolar, anemia feriprivă înregistrează, de asemenea, o prevalenţă mare, respectiv 
de 23,4%, cu aceeaşi diferenţă semnificativă pe medii de rezidenţă, în defavoarea ruralului. Analiza 
evoluţiei prevalenţei anemiei copilului şcolar relevă o tendinţă negativă, adică de creştere a acesteia 
în anul 2004, faţă de anul 2002. 
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Subliniem faptul că prevalenţa mare a anemiei într-o populaţie denotă un cert deficit de fier. 
Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât se ştie că fiecărui caz de anemie manifestă, 

constatată prin determinarea hemoglobinei, îi corespunde un alt caz de anemie latentă, care devine 
evidentă cu ocazia unei agresiuni; o infecţie sau o sângerare, traumatică, operatorie etc., determină 
scăderea hemoglobinei, deci anemia. 

Din aceste motive, Programul Naţional de Sănătate numărul 3 al Ministerului Sănătăţii 
cuprinde, de mai bine de patru ani, intervenţii care vizează prevenirea anemiei feriprive la gravidă şi 
sugar. Rezultatele din 2004 nu sunt cele scontate, practic înregistrându-se o creştere a prevalenţei 
anemiei la toate grupurile de populaţie studiate. 

Agravarea progresivă a deficitului de fier, în condiţiile în care există programe naţionale de 
suplimentare gratuită pentru sugar şi gravidă, ridică problema eficacităţii acestor intervenţii. De 
asemenea, se pune în discuţie problema monitorizării efective a modului de aplicare a protocoalelor 
privind profilaxia şi tratamentul anemiei gravidelor şi sugarilor. Totodată, este deosebit de utilă 
reevaluarea nevoilor nutriţionale specifice ale copiilor, adolescentelor şi gravidelor. 

Aspectele întâlnite arată că în România nu s-a produs încă un efect pozitiv al creşterii 
economice şi al reformei din sistemul de sănătate asupra morbidităţii prin deficit de fier.  

 
Statusul creşterii 

Media şi mediana greutăţii la naştere se situează în jurul valorii de 3.200 de grame; sub cea 
din standardele pentru ţările europene (3.400g). Această situaţie se observă constant, încă din perioada 
studiului din anul 1991. Copiii din rural au greutatea medie la naştere în mod constant sub 3.180g. 

În acelaşi timp, prevalenţa copiilor cu greutatea la naştere sub 2500g este mare, atât în lotul de 
copii sub 5 ani, cât şi în cel de nou-născuţi ai gravidelor studiate. După o tendinţă de scădere de la 9,1% 
în 1999 la 7,5% în anul 2002, se înregistrează, din nou, o uşoară creştere. Prevalenţa greutăţii mici la 
naştere a fost mai mare la copiii din rural (minimum 8%), la cei născuţi de mame cu nivel scăzut de 
educaţie (aproximativ 12%) şi la copiii de rang 4 şi peste (11%, chiar 18% în unii ani).  

Greutatea mică la naştere are drept cauză, probabil, un grad de distrofie intrauterină a unei 
părţi a copiilor (mame subnutrite), precum şi o urmărire prenatală insuficientă. 

Greutatea la naştere este un element predictiv important al mortalităţii şi morbidităţii infantile, 
iar, în România, şi al riscului de abandon în maternităţi sau unităţi sanitare. 

Pentru indicatorii antropometrici (greutate pentru talie, talie pentru vârstă şi greutate 
pentru vârstă) a fost calculată prevalenţa copiilor situaţi sub –2DS, respectiv peste +2DS şi scorul Z. 
OMS consideră scorul Z pentru o populaţie ideală ca fiind 0, iar pentru populaţia de referinţă de 2,3%. 

Cel mai afectat indicator antropometric a fost greutatea pentru talie; înrăutăţirea valorilor 
acestui indicator arată apariţia unui fenomen de malnutriţie acută. Greutatea mică pentru talie a 
copiilor sub 5 ani a avut o prevalenţă totală de 4,4%, care situează România între ţările cu „deficit 
uşor". Totuşi, este de subliniat faptul că, în studiile de nutriţie anterioare, acest indicator a avut 
sistematic prevalenţe apropiate (în 1991) sau inferioare (1993–2003) valorii de referinţă de 2,3%. În 
studiul actual se remarcă, şi din acest punct de vedere, situaţia defavorizată a copiilor din mediul 
rural la care prevalenţa greutăţii mici faţă de talie este de peste 5%.  

Se consideră că o prevalenţă mai mare de 5% semnalează o creştere a mortalităţii în viitorul 
imediat. Greutatea mică pentru talie este un indicator evocator pentru un aport alimentar drastic 
scăzut într-un context economic precar sau boli severe prelungite, fiind un indicator sensibil pentru 
malnutriţia acută atunci când prevalenţa sa depăşeşte 5%. 

Cât despre copiii şcolari de 6–7 ani, greutatea mică pentru înălţime (sub –2DS) a fost 
înregistrată la aproximativ 5% din copii, cu un maximum de 7,7% la fetiţele de 7 ani din mediul 
urban, urmate de 6,1% la copiii de 6 ani din urban. 

Acest aspect reprezintă un important semnal de alarmă: conform datelor OMS, când 
prevalenţa depăşeşte 5%, se ridică problema unor deficienţe nutriţionale importante ale populaţiei la 
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care se referă. Slăbirea copiilor din grupele de vârstă studiate semnifică un aport nutritiv insuficient 
apărut relativ recent. Mai este de subliniat faptul că fenomenul de creştere a numărului de copii 
slabi se constată în condiţiile existenţei unei prevalenţe încă mari a copiilor scunzi (deşi prevalenţa 
copiilor scunzi este în scădere, valorile ei se menţin ridicate). Indicatorul talie mică pentru vârstă al 
copiilor de 2–5 ani s-a îmbunătăţit semnificativ faţă de situaţia constatată în anii '90, dar rămâne sub 
aşteptări. De aceea, considerăm îngrijorătoare creşterea prevalenţei copiilor scunzi şi slabi. 

Prevalenţa greutăţii mari pentru talie, care se corelează cu risc crescut de obezitate, a fost 
sistematic superioară populaţiei de referinţă, la toate grupele de vârstă, fără diferenţe constante în 
funcţie de sex şi mediu de rezidenţă, aspect întâlnit şi în studiile anterioare (4,2% dintre copiii cu 
vârsta sub 5 ani sunt prea graşi). Dar aceste date trebuie interpretate cu prudenţă: aceşti copii au, 
în acelaşi timp, talie mică. Astfel se conturează un tablou în care creşterea în greutate se menţine 
satisfăcătoare, în timp ce creşterea în înălţime este încetinită. Apariţia acestui fenomen ar putea fi 
cauzată de aportul insuficient de micronutrienţi printr-o alimentaţie monotonă, dezechilibrată, bazată 
pe cartofi şi făinoase. Este de remarcat totuşi ameliorarea situaţiei faţă de anul 1998, când 10% 
dintre copiii de 5 ani erau supraponderali.  

 
Prevalenţa medie a greutăţii mici pentru vârstă a fost de 5,5% la copiii sub 5 ani, 

superioară populaţiei de referinţă, fără variaţii semnificative în funcţie de sex şi regiuni istorice. Şi 
pentru acest indicator s-a înregistrat o prevalenţă mai mare în mediul rural (6,3% din copii sunt prea 
slabi pentru vârsta lor) faţă de urban. Rezultatele sunt similare cu cele ale studiilor anterioare, fără 
să se agraveze semnificativ cu vârsta. Greutatea mică pentru vârstă identifică subiecţii care prezintă 
un regres sau o curbă ponderală stagnantă sau lent ascendentă.  

Prevalenţa taliei mici pentru vârstă a copiilor sub 5 ani, deşi superioară valorii de 
referinţă pentru toate grupele de vârstă, la ambele sexe, este cuprinsă între 5 şi 10% („deficit 
uşor"). În 2004, situaţia pare să se fi ameliorat, atât faţă de studiul de nutriţie din 1991, cât şi 
faţă de PNSN (1993–1998). O înălţime mică pentru vârstă reflectă o deficienţă nutriţională pe 
termen lung sau un nivel crescut de morbiditate. La nivel populaţional, valori mari ale taliei mici 
pentru vârstă exprimă o prevalenţă crescută a condiţiilor socio-economice precare şi expunerea 
frecventă şi precoce la factori periclitanţi din mediu. 

În cazul copiilor de 6–7 ani, se constată persistenţa unui deficit uşor al înălţimii, fiind aproape 
de valorile de referinţă.  

Scăderea prevalenţei înălţimii mici pentru vârstă corespunde, la nivel populaţional, cu 
îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice şi cu creşterea standardului de viaţă al comunităţii.  

Se poate afirma că, în general, calitatea nutriţiei copiilor s-a îmbunătăţit în perioada 
premergătoare studiului; prevalenţa mai mică a copiilor scunzi este o dovadă. 

Rămâne însă să se identifice urgent cauzele şi circumstanţele slăbirii acute a unor copii şi, 
în consecinţă, să se intervină cu promptitudine pentru stoparea acestei situaţii defavorabile, căreia îi 
sunt victime în special copiii din mediul rural. 

 
Practici nutriţionale 

Alimentaţia sugarului 

Se constată o îmbunătăţire a unor indicatori ai alimentaţiei sugarului, faţă de datele din 
perioada 1993–2003, dar vârsta la înţărcare, la introducerea biberonului şi la diversificare este încă 
prea mică.  

Alăptarea: 92,2% dintre copiii studiaţi au fost alăptaţi o perioadă variabilă şi numai 7,7% nu 
au fost niciodată alăptaţi, situaţie care ne plasează între ţările cu un indicator bun, aflat chiar în 
uşoară creştere faţă de datele din 1991 şi faţă de situaţia constatată în perioada 1993–2003. Aceste 
valori sunt apropiate de cele din Studiul Sănătăţii Reproducerii (2004) care dă o valoare de 88% la 
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acest indicator. Diferenţele se pot explica prin eşantioanele diferite, precum şi prin marjele de 
eroare acceptate pentru fiecare studiu. 

Raportat la nivelul educaţional al mamelor, ponderea cea mai mare a copiilor alăptaţi cel puţin o 
dată se înregistrează la mamele cu 5–8 clase, urmate de cele cu educaţie superioară, iar raportat la 
rangul copilului, ponderea cea mai mică a copiilor alăptaţi se înregistrează la rangul 4 şi peste, plasând 
această categorie ca populaţie cu risc de instalare a tulburărilor nutriţionale. Media de vârstă a copiilor 
alăptaţi exclusiv (cei care au primit numai sânul mamei, fără nici un alt lichid sau solid) a fost de 3,9 luni, 
iar mediana de 3,2 luni, fapt ce denotă că măsurile de promovare şi susţinere a alăptării exclusive, 
întreprinse în ultimii ani, au avut un impact prin modificarea comportamentului, fără însă ca aceasta să 
devină o practică obişnuită la nivelul dorit, ceea ce obligă la continuarea aplicării unei strategii mai 
persuasive şi mai penentrante. Datele din 2004 din Studiul Sănătăţii Reproducerii arată că doar 16% 
dintre copiii cu vârsta între 0 şi 5 luni au fost alăptaţi exclusiv. 

Alimentaţia cu biberonul („artificială” sau „mixtă”): vârsta medie de introducere a 
biberonului a fost de 4,2 luni, fără diferenţe semnificative în funcţie de sex, mediu de rezidenţă sau 
nivel de educaţie a mamei. Faţă de vârsta medie înregistrată în perioada 1993–2002, aceasta a 
crescut cu aproape o lună (de la 3,2 la 4,0 luni). Deşi se constată creşterea vârstei medii de 
introducere a biberonului, mediana arată că 50% din copii primesc biberonul începând de la vârsta 
de 3 luni. În funcţie de rangul copilului, constatăm că media cea mai scăzută a vârstei de 
introducere a biberonului se întâlneşte la copiii de rang 4 şi peste (3,65 luni), ceea ce adaugă încă 
un factor de risc pentru tulburările nutriţionale, cu atât mai mult cu cât numărul crescut de copii se 
asociază cu un nivel mai ridicat al sărăciei.  

Înţărcarea: vârsta medie la înţărcare (de oprire totală a hrănirii la sân) a fost de 6,66 luni, 
cu diferenţe statistic semnificative doar în funcţie de mediul de rezidenţă (aproape 7 luni în rural) şi 
nu de alte variabile, ca sex, regiune, rang şi nivel de educaţie. Mediana vârstei de înţărcare este 
de 4 luni, în scădere importantă faţă de studiul din 1991 (9 luni), ceea ce sugerează că 50% dintre 
sugari sunt înţărcaţi înainte de împlinirea vârstei de 4 luni. Prevalenţa copiilor înţărcaţi la vârsta 
de trei luni este 40,7%, iar la vârsta de 4 luni este de 50,6 %. La vârsta de 6 luni, prevalenţa copiilor 
înţărcaţi ajunge la 63,1%, iar la 12 luni 87% din copii nu mai primesc lapte matern. În 1991 erau 
înţărcaţi, la vârsta de 1 an, 60% din copii, dar în perioada 1993–2003 acest procent depăşise 92%. 
Aceste date sunt confirmate şi de rezultatele Studiului Sănătăţii Reproducerii din 2004, care arată 
că durata medie de alăptare (vârsta medie la înţărcare) a fost de 6 luni. 

Ponderea copiilor alăptaţi este sub influenţa unei multitudini de factori. Câteva dintre barierele în 
calea promovării alăptării sunt reprezentate de: lipsa de informare a gravidelor şi lăuzelor de către 
personalul medical, lipsa de sprijin pentru continuarea alăptării în comunităţile unde trăiesc femeile, 
continuarea distribuirii gratuite, de multe ori fără motive medicale, a laptelui-formulă pentru sugari. 

Pe de altă parte, campaniile agresive ale producătorilor şi distribuitorilor de formule de lapte, 
în absenţa unui cadru juridic care să îngrădească ferm reclama făcută frecvent pentru substituenţi 
de lapte matern, au contribuit la înţărcarea timpurie a multor copii. 

În anul 2003 au fost elaborate şi adoptate Strategia Naţională de Promovare a Alăptării şi Planul 
Naţional de Implementare, care cuprind măsuri menite să conducă la creşterea frecvenţei şi duratei 
alăptării corecte a copiilor, premisă a unei bune stări de sănătate. Elaborarea unei legi de aplicare a 
Codului de marketing pentru substitutele de lapte matern va reglementa aspectele legate de promo-
varea agresivă a produselor care cad sub incidenţa Codului şi se constituie ca piedici pentru alăptare.  

Alimentaţia complementară (diversificarea): vârsta medie de diversificare este timpurie 
(4,04 luni) şi practic suprapusă pe cea constatată în perioada 1993–2003, cu diferenţe semnificative 
statistic în funcţie de mediul de rezidenţă, de rangul copilului şi de nivelul de educaţie a mamei. Cel 
mai devreme este diversificată alimentaţia copiilor din mediul rural, a celor de rang 4 şi peste şi a 
celor cu mame cu nivel mediu de educaţie. Pare paradoxală diversificarea mai precoce în mediul 
rural, unde tradiţia de alăptare era mai înrădăcinată, precum şi diversificarea mai precoce la copiii 
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de rang mare care, de regulă, provin din familii sărace, cu acces limitat la alimente, în general, şi la 
cele adecvate pentru alimentaţia complementară la aceste vârste, în special. În acest fel, copiii de 
rang mare din mediul rural prezintă un risc sporit de morbiditate nutriţională şi infecţioasă. La vârsta 
de 3 luni, 36,8% dintre copii primesc alimentaţie complementară, iar la 4 luni, ponderea creşte la 
70,9%, neexistând diferenţe semnificative în funcţie de variabilele luate în studiu.  

Introducerea în meniul copilului a diferitelor alimente: majoritatea familiilor oferă, ca 
prim aliment de diversificare, piureul de fructe (65%), urmat de legume (17,8%) şi apoi de cereale. 
Multe preparate au fost date copiilor foarte devreme, alegerea fiind adesea inoportună (de ex: 
cereale cu gluten şi preparate din lapte de vacă introduse înainte de 6–7 luni). 

 
Practici de promovare a alimentaţiei la sân  
în cadrul serviciilor prenatale şi din maternităţi 

Accesibilitatea la sistemul rooming-in (de fapt diverse forme de „salon mamă-
copil”): deşi în literatura de specialitate beneficiile sistemului rooming-in sunt demonstrate de 
multă vreme, doar 41,4% din mamele cuprinse în studiul de faţă au declarat că au beneficiat de 
sistemul rooming-in. Aceasta înseamnă că mai bine de jumătate dintre copiii mamelor cuprinse 
în studiu nu au stat cu mamele lor de la naştere până la ieşirea din maternitate. Ponderea 
mamelor care au stat împreună cu copilul a fost puţin mai mare în cazul celor care locuiesc în 
mediul rural faţă de cele din urban.   

Promovarea alăptării la cerere: aproape 40% din mame au declarat că în maternitate copilul 
era alăptat de câte ori cerea, ceea ce se coreleză cu procentul celor care au beneficiat de sistemul 
rooming-in. Aceasta înseamnă că 60% dintre copii, deşi alăptaţi, erau supuşi unor restricţii orare, ceea 
ce se constituie într-un factor cu impact negativ asupra alăptării. Datele au arătat o prevalenţă net 
superioară a copiilor alăptaţi la cerere în Moldova faţă de restul regiunilor ţării. Aceasta corespunde cu 
un procent mai ridicat al copiilor care au beneficiat de rooming-in, dezvoltat cu precădere în această 
zonă de către UNICEF şi Ministerul Sănătăţii, mai ales în perioada 2002–2004. 

Informaţiile oferite de personalul medical referitor la promovarea alăptării ca fiind cel 
mai bun mod de a hrăni copilul: personalul medical oferă unele informaţii tinerei mame despre 
importanţa alăptării pentru sănătatea copilului, dar un sfert dintre mame au spus că nu au primit 
astfel de informaţii de la personalul medical. Prevalenţa mamelor care au declarat că au primit acest 
tip de informaţii este similară în rural şi urban, dar diferă în funcţie de nivelul de educaţie a mamei şi 
rangul copilului: cel mai puţin informate mame au un nivel educativ scăzut şi/sau copii mulţi, adică 
populaţia cu grad mai mare de risc.  

Măsuri pentru stimularea şi menţinerea secreţiei lactate: în acelaşi timp, mai mult de un 
sfert dintre mame declară că nu au fost instruite cu privire la stimularea şi menţinerea secreţiei 
lactate, prevalenţa celor neinstruite fiind mai mare în mediul rural; şi în acest caz, prevalenţa 
mamelor neinformate este cu atât mai mare cu cât nivelul de educaţie este mai scăzut. Nu se 
înregistrează variaţii importante în funcţie de alte variabile analizate. 

 
Alimentaţia gravidei  

Alimentaţia femeilor gravide: în prezentul studiu, 25% dintre femeile gravide au o 
alimentaţie deficitară la cel puţin una din grupele alimentare. Aportul nutriţional inadecvat, 
alimentaţia dezechilibrată cantitativ şi calitativ, cu un consum scăzut de alimente, precum laptele şi 
produsele lactate, carnea, peştele, pot favoriza apariţia unor deficite nutriţionale. 

Principalele surse de informare pentru femeia gravidă, în timpul sarcinii, în ordinea 
frecvenţei de enumerare, au fost: medicul de familie (73%), asistenta acestuia (50,7%), rude/cunoştinţe 
(18%) şi medicul obstetrician (11,1%). Această ierarhie se menţine şi pe medii de rezidenţă (cu 
prevalenţe ceva mai mici pentru mediul rural). Din studiu reiese o prea mică implicare a medicului 
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ginecolog-obstetrician, în condiţiile în care acest specialist este adesea cel mai important reper al unei 
gravide, mai ales în mediul urban. 

 
Utilizarea serviciilor prenatale şi conţinutul acestora 

Utilizarea consultaţiei prenatale constituie un mecanism pentru depistarea şi combaterea 
precoce a unor deficienţe privind sănătatea gravidei, precum şi pentru transmiterea de către 
medici şi asistenţi medicali a unor mesaje cu conţinut educativ, în beneficiul sănătăţii mamei şi a 
copilului. 

Pe ansamblu, 68,8% dintre mame s-au prezentat la prima consultaţie prenatală în cursul 
primului trimestru de sarcină (79,2% în mediul urban şi 58,5% în mediul rural). În eşantionul 
nostru de studiu, aproape 6% dintre femei nu au beneficiat de nici o consultaţie prenatală în 
cursul ultimei sarcini. Cele mai multe gravide s-au prezentat la prima consultaţie prenatală în a 
doua (34,6%) sau a treia lună (23,4%) de sarcină. Aceste date sunt confirmate şi de rezultatele 
Studiului Sănătăţii Reproducerii din 2004, care arată că 74% dintre femeile luate în studiu au 
beneficiat de consultaţii prenatale în primul trimestru de sarcină. În comparaţie cu datele din 1999, 
proporţia femeilor care au beneficiat de prima consultaţie prenatală în primul trimestru de sarcină 
a crescut atât pentru femeile din mediul rural, cât şi pentru femeile din mediul urban. Nivelul de 
şcolarizare diferenţiază mult mamele în această privinţă. Mai mult de 90% dintre mamele cu peste 
12 clase au fost luate în evidenţă de un medic în primul trimestru de sarcină, faţă de 38,6 % dintre 
mamele cu mai puţin de 5 clase. 

În privinţa numărului total de consultaţii efectuate în timpul sarcinii, ponderea celor care au 
beneficiat de 1–4 consultaţii se ridică la 33,3%, restul beneficiind de peste 4 consultaţii. În Studiul 
Sănătăţii Reproducerii din 2004 se arată că numărul femeilor care au beneficiat de peste 4 consultaţii 
prenatale a crescut de la 59% în 1999 la 76% atât pentru femeile din urban, cât şi pentru cele din rural.  

Majoritatea femeilor care au beneficiat de consultaţia prenatală (64,6%) au declarat că au 
fost sfătuite, în cadrul acestor consultaţii, să-şi alimenteze copilul la sân.  

Referitor la măsurile de promovare a nutriţiei sănătoase, numai 15,2% dintre mame au 
declarat că un medic sau o asistentă medicală le-a recomandat consumul de sare iodată.  

În ceea ce priveşte conţinutul consultaţiei prenatale, studiul de faţă a urmărit doar 
informaţiile legate de nutriţie: alăptarea şi folosirea sării iodate. Datele pot fi completate cu cele din 
Studiul Sănătăţii Reproducerii din 2004: femeile raportează că li s-au recoltat probe biologice pentru 
analize (80%), că li s-au făcut ecografii (76% faţă de 53% în 1999), că li s-a recomandat efectuarea 
testului HIV (1/3 dintre femei). În ceea ce priveşte acest ultim aspect, mai puţin de o treime din 
femeile testate pentru HIV au fost şi consiliate, ceea ce înseamnă că doar 10% dintre gravide au 
fost şi consiliate în momentul testării HIV. Patru femei din cinci au spus că li s-a recomandat 
profilaxia anemiei şi rahitismului prin administrarea de fier şi vitamina D şi 95% dintre acestea au 
raportat efectiv administrarea acestora. Se remarcă lipsa menţiunilor legate de informaţiile despre 
alăptare ca parte componentă a consultaţiei prenatale. Totuşi, aceste ultime date nu concordă cu 
ratele anemiei la gravide relevate de prezentul studiu. 

 

Concluzii 

Concluzii privind populaţia studiată 
Aspecte generale 
Analiza caracteristicilor populaţiei luate în studiu atrage atenţia asupra unor aspecte de care 

trebuie ţinut cont în elaborarea intervenţiilor pentru promovarea sănătăţii şi pentru îmbunătăţirea 
statusului nutriţional al copiilor şi femeilor. Menţionăm că aproximativ jumătate dintre femeile care 
nasc copii trăiesc în mediul rural.  
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Gravidele şi copiii care cumulează cele mai importante riscuri sociale (nivel educaţional 
scăzut, număr mare de copii, nivel socio-economic scăzut al mamei) sunt din mediul rural şi/sau de 
etnie romă.  

O parte semnificativă a indicatorilor studiaţi arată o situaţie defavorabilă în zona Moldovei şi 
a Munteniei (zone defavorizate economic) comparativ cu Transilvania (zonă cu standard economic 
peste media pe ţară); precizăm că loturile din regiunile amintite nu au reprezentativitate pentru 
aceste zone. 

 
Statusul iodului 

În 2002, un studiu efectuat de Population Services International arăta că doar 53% din 
populaţie utiliza sarea iodată. Datele prezentului studiu arată clar eficienţa introducerii măsurilor de 
iodare a sării de masă, 97% dintre familiile copiilor de 6–7 ani consumând sare iodată. Deficitul de 
iod al gravidei se menţine în limitele deficitului uşor, dar este mai accentuat în mediul rural faţă de 
mediul urban. 

Comparând rezultatele prezentului studiu cu datele obţinute în 2003, pe un eşantion de 
gravide aflate în primul trimestru de sarcină, se constată menţinerea deficitului de iod, chiar şi în 
condiţiile aplicării, în ultimii doi ani, a legislaţiei privind iodarea universală a sării de consum. 

Nivelul actual de iodare a sării de masă nu acoperă necesarul de iod în sarcină nici în cazul 
femeilor care consumă numai sare iodată. 

Deficitul de iod al nou-născutului se încadrează în limitele deficitului moderat, deci la un nivel 
de gravitate mai mare decât al mamelor lor. 

Comparând deficitul de iod al femeii gravide cu cel al copilului şcolar, se observă faptul că, 
la acesta din urmă, mediana ioduriei, atât în mediul urban, cât şi în cel rural, se înscrie în limite 
normale, pe când mediana ioduriei la gravide se înscrie în limitele deficitului uşor. Această situaţie 
subliniază, pe de o parte, dezechilibrul dintre nevoia crescută de iod a gravidei şi aportul insuficient, 
ca urmare a mai multor factori care includ practici nutriţionale neadecvate, şi consumul de sare 
insuficient iodată; pe de altă parte, arată tendinţa pozitivă de reducere a deficitului de iod la copil, ca 
urmare a iodării sării de masă şi a celei folosite la fabricarea pâinii.  

 
Statusul fierului 

Anemia gravidelor şi a copiilor de 1–7 ani continuă să înregistreze o prevalenţă foarte 
mare, în creştere faţă de studiile anterioare, cu o diferenţă semnificativă pe medii de rezidenţă, 
fiind mai crescută în rural. Valorile înregistrate sunt alarmante şi descriu o problemă de sănătate 
publică. 

Studiul nu a investigat modul de administrare a preparatelor farmaceutice cu fier, nici durata 
tratamentului, dar observaţiile clinice conduc la concluzia că profilaxia anemiei feriprive nu se aplică 
în conformitate cu protocoalele IOMC. 

 
Statusul creşterii 

Statusul creşterii copiilor este afectat, dovada făcând-o în primul rând greutatea medie la 
naştere mai mică în România faţă de standardele internaţionale, precum şi prevalenţa mare a  
copiilor cu greutate mică la naştere.  

Greutatea mică pentru talie a copiilor are o prevalenţă mai mare decât în toate studiile 
anterioare, ceea ce atrage atenţia asupra apariţiei recente a unor deficienţe nutriţionale care 
afectează mai ales populaţia cu vârsta de 2–7 ani. 

Prevalenţa greutăţii mari pentru talie este mare, ca şi în perioada 1993–2003, acest 
fenomen încadrându-se, de asemenea, în consecinţele unei alimentaţii dezechilibrate, aspect pe 
care este necesar să se centreze viitoare programe nutriţionale. 
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Prevalenţa taliei mici pentru vârstă se încadrează într-un deficit uşor, observându-se o 
oarecare ameliorare faţă de situaţia alarmantă din anii 1993–2003. Apare mai puţin pregnant un 
deficit alimentar cronic. 

 
Practicile alimentare 

Femeile gravide au, în proporţie încă mare, o alimentaţie deficitară la grupul alimentelor 
bogate în proteine, fier, iod. 

Se înregistrează o îmbunătăţire a unor indicatori privitori la alimentaţia sugarului, faţă de 
constatările din PNSN, dar vârsta de introducere a biberonului, vârsta medie la diversificare şi 
vârsta de înţărcare sunt încă timpurii. 

 
Promovarea alăptării la nivelul serviciilor prenatale şi din maternităţi 

Se constată că, în prezent, un număr insuficient de femei primesc informaţii şi sprijin legate 
de iniţierea, susţinerea şi continuarea alăptării, în timpul consultaţiilor prenatale şi în maternităţi. Din 
păcate, exact populaţia care are cea mai mare nevoie, femeile din mediul rural şi cele cu un nivel de 
şcolarizare redus sunt cele care primesc cele mai puţine informaţii. 

Pe de altă parte, chiar structura maternităţilor, cu doar 41% rooming-in, împiedică 
dezvoltarea unei relaţii fireşti între mamă şi copil şi se constituie într-un obstacol serios în ceea ce 
priveşte alăptarea exclusivă şi la cerere. 

Chiar dacă, la prima vedere, statisticile pot apărea optimiste (93% dintre copii părăsesc 
maternitatea alăptaţi), faptul că la 3 luni peste 40% dintre copii sunt înţărcaţi arată că şi atunci 
când în maternitate se face promovarea alăptării, ea nu este susţinută de servicii de sprijin în 
teren.  

 
Consultaţia prenatală 

Deşi există semne încurajatoare de creştere a utilizării serviciilor prenatale şi de creştere a 
prezentării la medic în primul trimestru de sarcină, o proporţie importantă a gravidelor (32%) s-a 
prezentat doar în al treilea trimestru de sarcină la prima consultaţie prenatală. 

Ponderea femeilor incluse în acest studiu, care nu au fost examinate de nici un medic în 
timpul sarcinii, este de 6%. 

Ceea ce se remarcă din nou este că tocmai populaţia care are nevoie de îndrumare şi 
sprijin, populaţia cu nivel redus de şcolarizare şi cea din mediul rural, beneficiază în proporţie mai 
mică de aceste servicii.  

Toate aceste constatări sunt importante, cu atât mai mult cu cât utilizarea redusă a serviciilor 
prenatale şi atenţia scăzută acordată de personalul medical aspectelor nutriţionale au consecinţe 
negative asupra sănătăţii gravidei şi nou-născutului, printre care deficitul de iod, anemia feriprivă şi 
greutatea mică la naştere. 

 
Recomandări 

Aspecte generale 

Complexitatea cerinţelor de dezvoltare din timpul sarcinii şi din copilăria timpurie impune o 
colaborare interdisciplinară şi intersectorială cu măsuri sinergice pentru a preveni instalarea 
tulburărilor nutriţionale. 

Este necesară formarea personalului care are contact cu femeia gravidă, cu familiile cu 
copii, în sensul cunoaşterii şi prevenirii carenţelor nutriţionale. Educaţia medicală continuă a 
medicilor şi asistenţilor este o prioritate, în care promovarea alăptării şi a alimentaţiei sănătoase ar 
trebui să ocupe un prim loc. 
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În acest sens, o contribuţie însemnată ar putea-o avea ghidurile de practică, reactualizate, 
preponderent cu privire la nutriţia copilului, şi distribuite în număr suficient. 

În paralel cu aceasta, dezvoltarea şi generalizarea reţelei de asistenţi medicali comunitari la 
nivelul întregii ţări ar contribui la o mai bună supraveghere a gravidelor în teritoriu, la identificarea 
mai rapidă a familiilor vulnerabile, la accesul mai uşor al acestora la serviciile medico-sociale de 
care au nevoie. Sub aspect nutriţional, reţeaua de asistenţi medicali comunitari ar putea contribui la 
educarea gravidelor şi la sprijinirea mamelor să alăpteze, la educarea mamelor privind 
diversificarea şi nutriţia adecvată a copiilor lor, pentru prevenirea anemiei, rahitismului şi a celorlalte 
boli care decurg dintr-o alimentaţie necorespunzătoare vârstei şi dezvoltării copilului. 

Campaniile de informare asupra stilului de viaţă şi alimentaţiei sănătoase pot contribui la 
ameliorarea comportamentului unei populaţii în care există încă un procent mare de persoane cu 
grad de instruire foarte redus. În acelaşi timp, printr-o informare pertinentă şi convingătoare a 
comunităţilor, s-ar putea contracara efectul produs de distribuitorii de substitute de lapte matern şi 
de alte alimente pentru copii, care pot limita frecvenţa şi durata alăptării.   

Este utilă iniţierea unor programe specifice, adresate femeilor din mediul rural, care să 
integreze serviciile de asistenţă cu latura educaţională, fapt ce ar spori adeziunea acestui grup 
populaţional la acţiunile de prevenire. 

Promovarea menţinerii fetelor în şcoală, cel puţin în cei 10 ani de învăţământ obligatoriu, ar 
putea fi o posibilitate de ridicare a nivelului de educaţie a tinerelor, viitoare mame. 

Acest aspect ar fi cu atât mai important cu cât, în ultimii ani, Ministerul Educaţiei a început un 
program de educaţie pentru sănătate în şcoli. Acest program, în prezent în faza pilot, cuprinde 10.000 
din cele 24.000 de şcoli din România. Curiculum-ul este opţional, dar intenţia Ministerului Educaţiei este 
de a generaliza programul şi de a-l face parte componentă a programei obligatorii. El se desfăşoară pe 
durata tuturor celor 12 ani de învăţământ preuniversitar, cu mesaje adecvate fiecărei vârste.  

În ceea ce priveşte alăptarea, implementarea prevederilor programului MatRom al 
Ministerului Sănătăţii de a generaliza sistemul rooming-in în toate maternităţile din România ar 
reprezenta un prim pas pentru crearea unui cadru favorizant în promovarea alăptării. Este oportună, 
de asemenea, dezvoltarea cât mai rapidă a reţelei de „Spitale Prieten al Copilului”, care presupune 
şi formarea întregului personal medico-sanitar care vine în contact direct cu mama şi copilul.  

Este deosebit de utilă supravegherea nutriţională la nivelul întregii ţări, bazată pe 
metodologia PNSN şi urmată de prelucrarea datelor în „staţii santinelă" care să lucreze după o 
metodologie unică, în cooperare şi sub coordonarea IOMC. 

Se impune înfiinţarea prioritară de „staţii-santinelă" în zonele cu risc. Datele prelucrate cu 
privire la frecvenţa alăptării, la starea de nutriţie a copiilor vor fi comunicate cu promptitudine 
decidenţilor. 

 
Prevenirea deficitului de iod 

Deoarece consumul de sare iodată s-a dovedit util, dar insuficient pentru prevenirea 
deficitului de iod, se recomandă creşterea şi monitorizarea nivelului de iodare a sării, pentru ca 
pierderile înregistrate de la sursă la consumator, prin procesele de ambalare, stocare, 
depozitare şi prelucrarea culinară a alimentelor la nivelul gospodăriilor, să nu afecteze aportul 
adecvat de iod.  

În acelaşi timp, dezvoltarea şi implementarea unui mecanism eficient de monitorizare a 
calităţii sării, cu raportare la intervale regulate, va contribui la sesizarea şi ajustarea oricăror abateri 
de la prevederile legale.  

Nevoile crescute de iod ale gravidelor impun, pe lângă utilizarea sării iodate, şi  administrarea 
suplimentară de iod pentru prevenirea deficitului. Dozele şi modalitatea de administrare trebuie să facă 
obiectul unui protocol de prevenire a deficitului de iod la femeia gravidă, care să asigure abordarea 
unitară şi corectă, la nivel naţional, a acestei probleme.  
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Consultaţia prenatală trebuie să includă evaluarea deficitului de iod, precum şi activităţi de 
profilaxie. Astfel, este util ca mama să fie consiliată cu privire la importanţa consumului de sare 
iodată şi a alimentaţiei adecvate şi corect preparate, pentru prevenirea unui retard psiho-motor al 
copilului. 

Este utilă continuarea campaniilor de informare a populaţiei în ceea ce priveşte consumul de 
sare iodată, precum şi includerea informaţiilor în acest sens şi în programele de educaţie care au ca 
scop promovarea sănătăţii. 

Pentru prevenirea precoce a instalării deficienţelor de dezvoltare a copilului generate de 
hipotiroidie, este utilă generalizarea pe ţară a dozării TSH-ului sanguin la nou-născut, atât ca 
examen de screening pentru hipotiroidie, cât şi ca modalitate de evaluare a deficitului de iod în 
populaţie. 

 
Prevenirea anemiei 

Agravarea progresivă a deficitului de fier, în condiţiile în care există programe naţionale de 
suplimentare gratuită pentru copil şi gravidă, impune o mai atentă evaluare şi monitorizare a 
implementării acestor intervenţii, precum şi adaptarea lor la diferitele zone şi la variatele stări 
biologice. 

Administrarea profilactică şi curativă, tuturor gravidelor, a fierului  şi a acidului folic trebuie 
realizată conform protocoalelor IOMC, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.  

Se impune continuarea monitorizării statusului hemoglobinei, mai ales la copiii în vârstă de 
până la cinci ani, datorită prevalenţei deosebit de mari a anemiei feriprive, în creştere faţă de anii 
anteriori, precum şi datorită disparităţilor în profil teritorial şi în funcţie de nivelul educaţional al 
mamei. În acest sens este necesară dotarea cabinetelor medicilor de familie cu hemoglobinometre,  
pentru a facilita depistarea şi monitorizarea anemiei copilului şi a gravidei.  

Deoarece prima cauză a anemiei feriprive este aportul scăzut de fier, atât cantitativ cât şi 
calitativ, se impune dezvoltarea cooperării intersectoriale, pentru adoptarea de măsuri sinergice vizând 
nutriţia adecvată a copiilor şi gravidelor, precum şi producerea de alimente îmbogăţite cu fier. 

Se cunoaşte deja, din experienţa altor ţări, că intervenţia cea mai eficientă în prevenirea 
anemiei, ca problemă de sănătate publică, este fortifierea cu fier a făinii. Pentru România, 
aceasta presupune, pe de o parte, crearea unui grup intersectorial care să cuprindă 
reprezentanţi ai sectorului sanitar şi reprezentanţi ai producătorilor şi distribuitorilor, şi, pe de 
altă parte, elaborarea şi adoptarea cât mai rapidă a legislaţiei care să prevadă fortifierea 
obligatorie cu fier a făinii. 

 
Ameliorarea indicatorilor antropometrici 

Deoarece greutatea la naştere are ca principali determinanţi modul de supraveghere a 
gravidei, calitatea serviciilor prenatale, nivelul socio-economic şi de educaţie a familiei, se impune 
dezvoltarea serviciilor de supraveghere a gravidei şi creşterea calităţii acestora, concomitent cu 
îmbunătăţirea măsurilor de protecţie socială adresate femeii gravide, mai ales când are un nivel 
scăzut de instruire sau o situaţie economică precară. 

Se impune operaţionalizarea serviciilor de planificare familială, pentru o opţiune informată şi 
motivată de a avea un copil. 

Trebuie intensificată colaborarea intersectorială, pentru crearea unui sistem coerent de 
asigurare a condiţiilor socio-medicale, educaţionale şi economice, a familiilor ce urmează a avea 
copii, cu accent pe dezvoltarea serviciilor comunitare adresate familiilor vulnerabile. 

Pentru amelioararea indicatorilor antropometrici se impune continuarea monitorizării 
statusului de creştere al copiilor la nivel naţional în scopul identificării precoce a tendinţei de 
agravare a situaţiei. În acelaşi timp, se impune dezvoltarea unui sistem de stabilire şi implementare 
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operativă a unor intervenţii eficace şi eficiente, având în vedere că malnutriţia reprezintă prima 
cauză de povară a bolii în populaţie, iar statusul de creştere al copiilor este un factor predictiv 
pentru starea de sănătate şi eficienţa lor în viaţa adultă. 

Afectarea greutăţii pentru talie presupune o înfometare acută, cu precădere la nivelul 
populaţiei defavorizate; această problemă trebuie cât mai precoce identificată şi neutralizată prin 
măsuri centrate pe nevoile specifice. 

Deficitul uşor, înregistrat atât la nivelul greutăţii pentru înălţime, cât şi la nivelul înălţimii 
pentru vârstă, ca şi prevalenţa în creştere a greutăţii mari pentru înălţime, sunt un semnal care cere 
continuarea şi dezvoltarea strategiilor de îmbunătăţire a statusului de creştere, prin educaţie, 
ameliorarea accesului la serviciile necesare satisfacerii nevoilor de bază pentru categoriile 
populaţionale defavorizate şi dezvoltarea laturii preventive a serviciilor de sănătate adresate mamei 
şi copilului. 

 
Dezvoltarea serviciilor integrate medico-sociale 

Dezvoltarea serviciilor preventive medico-sociale şi creşterea accesibilităţii la acestea 
constituie o direcţie strategică de acţiune pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a mamei şi a 
copilului. 

Dezvoltarea unei cooperări intersectoriale este necesară pentru adoptarea unor măsuri 
complexe şi sinergice de îmbunătăţire a statusului de creştere. Pentru aceasta este însă nevoie de 
dezvoltarea unor servicii de bază, accesibile, şi de un cadru legislativ favorizant. În acest sens, 
recomandăm următoarele: 

• promovarea alăptării prin generalizarea sistemului rooming-in în toate maternităţile din ţară 
• extinderea standardelor Spitalului Prieten al Copilului, integral sau parţial, în cât mai 

multe maternităţi; sprijinirea cât mai multor maternităţi pentru a fi desemnate Spital 
Prieten al Copilului 

• adoptarea legii naţionale privind prevederile Codului Internaţional de Marketing al 
Substitutelor de Lapte Matern 

• elaborarea de standarde şi protocoale pentru serviciile de sănătate oferite gravidei şi 
copilului 

• includerea formării pentru promovarea alăptării în instruirea formală a medicilor şi 
asistenţilor medicali 

• generalizarea reţelei de asistenţi medicali comunitari, care să ofere servicii de susţinere 
şi de educaţie nutriţională cu precădere grupurilor vulnerabile. 

 
Se impune dezvoltarea comunicării medic-pacient, atât la nivelul medicului de familie, cât şi 

pentru personalul medical care îl secondează, această măsură putând fi susţinută şi de 
cointeresarea materială a personalului medical în educarea gravidei. 

 
Aspecte legislative 

Din studiile noastre reiese că: 
• este deosebit de necesară renunţarea la distribuirea, fără justificare medicală (în 

conformitate cu criteriile OMS), a laptelui-formulă pentru sugari; 
• este nevoie de asigurarea unor alocaţii pentru maternitate şi pentru copii care să 

permită familiei să-şi întreţină corect copilul; 
• este foarte importantă implicarea mai mare, inclusiv prin motivare materială, a familiei 

pentru respectarea îngrijirilor profilactice adresate gravidei şi copilului. 
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În acest sens, odată legiferat la nivel naţional, Codul Internaţional de Marketing pentru 
Substitutele de Lapte Matern va crea cadrul formal de limitare a influenţei politicii agresive a companiilor 
producătoare de formule pentru sugari şi de alimente de diversificare (alimentaţie complementară). 
Acest lucru apare cu atât mai necesar cu cât România este una din cele 118 ţări care în 1981 a semnat 
Rezoluţia 34.22 a celei de-a 34-a Adunări Mondiale a Sănătăţii, prin care Codul Internaţional de 
Marketing pentru Substitutele de Lapte Matern a fost adoptat ca document oficial. Prin rezoluţia 
respectivă, ţările semnatare se angajau ca în cel mai scurt timp să adopte o legislaţie naţională care să 
includă prevederile Codului. În România, acest lucru nu s-a întâmplat încă. 

 
Pentru prevenirea anemiei la nivel populaţional se impune elaborarea cât mai rapidă a 

legislaţiei care să prevadă fortifierea cu fier a făinii, ştiut fiind faptul că această măsură este cea mai 
eficientă intervenţie de sănătate publică.  

 
Abordarea nutriţiei mamei şi copilului trebuie să fie parte integrantă a unei politici coerente, 

care să promoveze sănătatea copilului şi a fiecărui membru al familei, ca drepturi fundamentale ale 
omului. 
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REZUMAT 
 
Contextul şi obiectivele studiului  

Prezentul studiu se înscrie în eforturile IOMC şi UNICEF de îmbunătăţire a stării de sănătate 
a mamei şi copilului. Un aspect important în asigurarea sănătăţii mamei şi copilului îl reprezintă o 
nutriţie corespunzătoare acoperirii nevoilor lor specifice. În acest cadru, în literatură se acordă o 
importanţă deosebită micronutrienţilor în general, iodului şi fierului în special. 

Studii de specialitate au relevat faptul că deficitul de iod şi, implicit, de hormoni tiroidieni la 
gravidă produc leziuni ireversibile la nivelul sistemului nervos central al fătului, iar pe termen lung, 
acest deficit reduce capacitatea intelectuală a copilului. 

S-a stabilit că deficitul de iod din timpul sarcinii favorizează disgravidia, avortul şi naşterea 
prematură. Carenţa de iod în sarcină poate genera creşterea mortalităţii perinatale şi infantile, 
precum şi a prevalenţei anomaliilor congenitale. 

Folosirea de sare iodată este considerată cea mai bună metodă de combatere a deficitului 
de iod într-o populaţie, inclusiv la gravide. 

Deficitul de fier la gravidă reprezintă un factor de risc pentru mortalitatea maternă şi are 
consecinţe negative asupra dezvoltării nou-născutului. Printre consecinţele carenţei de fier se numără 
incidenţa crescută a prematurităţii, a greutăţii mici la naştere, precum şi apariţia unor complicaţii 
obstetricale. 

Consultaţia prenatală are un rol important în depistarea şi combaterea precoce a acestor 
tulburări. 

Ţinând cont de interrelaţia dintre starea nutriţională a mamei şi cea a nou-născutului, 
precum şi de importanţa depistării şi combaterii precoce a deficienţelor amintite, prezentul studiu a 
fost proiectat astfel încât să răspundă următoarelor obiective:  

• Evaluarea prevalenţei deficitului de iod şi a anemiei la femeia gravidă; 
• Evaluarea unor practici nutriţionale ale gravidei, sub aspectul consumului unor categorii 

de alimente şi al sării iodate; 
• Evaluarea utilizării serviciilor prenatale şi a conţinutului acestor servicii; 
• Evaluarea unor indicatori privind starea de nutriţie a nou-născutului. 

 
Metodologia 

Concepţia de realizare şi sursa datelor 
Pentru realizarea obiectivelor s-a efectuat un studiu epidemiologic transversal descriptiv, pe 

un eşantion probabilistic reprezentativ pentru întreaga ţară. 
S-au recoltat probe de urină, pentru determinarea ioduriei, şi s-a determinat valoarea 

hemoglobinemiei la gravidele care s-au internat pentru naştere. De asemenea, s-au realizat interviuri pe 
bază de chestionar cu acestea, în perioada post-partum. Tuturor nou-născuţilor acestor mame li s-a 
recoltat o probă de sânge, pentru determinarea nivelului de iod prin dozarea hormonului TSH.  

 
A fost utilizată tehnica de eşantionare tip „cluster”, pentru a obţine un eşantion reprezentativ 

de gravide faţă de numărul real al gravidelor internate în maternităţi pentru naştere, din perioada de 
observaţie a studiului. Cele 42 de judeţe ale României (inclusiv Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov) 
au fost grupate în 11 regiuni, în funcţie de similitudini geo-demografice. Din fiecare regiune s-au 
selectat, în mod aleatoriu, două judeţe, respectiv două sectoare pentru Municipiul Bucureşti. Din 
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fiecare dintre aceste judeţe/sectoare au fost luate în studiu toate maternităţile – atât din mediul 
urban, cât şi din rural – aflate pe teritoriul judeţului. Apoi, din aceste maternităţi s-au selectat toate 
gravidele care s-au internat pentru a naşte, într-un interval de şapte zile (din luna noiembrie 2004), 
acelaşi pentru toate judeţele. 

 
Eligibilitate 
Au fost incluse în studiu gravidele cu sarcină de cel puţin 28 de săptămâni, în travaliu 

(contracţii dureroase, col şters) sau/şi cu membrane rupte. Au intrat în studiu şi gravidele planificate 
să nască prin cezariană, la cerere. 

Prin metoda de eşantionare şi de selecţie a fost obţinut un eşantion de 1.595 de 
gravide/mame şi nou-născuţii acestora. 

 
Măsurători şi definiţii 

• Pentru stabilirea deficitului de iod la femeia gravidă s-a folosit determinarea iodului urinar 
(ioduria). Pentru evaluarea severităţii deficitului s-au luat în calcul mediana şi frecvenţa 
cazurilor, raportate la gradele de severitate, conform standardelor OMS/UNICEF/ICCIDD. 
Valorile normale au fost considerate cele de peste 100 micrograme la litru. Gradele de 
severitate ale deficitului de iod sunt definite de următoarele valori şi intervale: <20µg/l = 
deficit sever; 20–49µg/l = deficit moderat; 50–99µg/l = deficit mediu; ≥100µg/l = fără deficit. 

• Pentru evaluarea deficitului de iod la nou-născut s-a folosit determinarea TSH-ului 
neonatal, obţinut dintr-o probă de sânge integral prin metoda dry-spot.  

• Conform standardelor OMS/UNICEF/ICCIDD, deficitul de iod într-o populaţie este 
indicat de valori ale TSH-ului la nou-născut mai mari de 5 mU/l, prezente într-o proporţie 
mai mare de 3%. Gradele de severitate ale deficitului sunt delimitate de prevalenţa 
acestor valori în populaţie: prevalenţa sub 3% = fără deficit; 3,0–19,9% = deficit uşor; 
20,0–39,9% = deficit moderat; ≥40,0% = deficit sever. 

• Anemia gravidei a fost evaluată prin determinarea valorii hemoglobinei sanguine, cu 
ajutorul hemoglobinometrului standardizat Hemo-cue, etalonat înaintea fiecărei serii de 
măsurători. Au fost considerate normale valori egale cu/şi mai mari de 11g/dl. 

• În evaluarea utilizării conform recomandărilor, respectiv a subutilizării serviciilor 
prenatale, s-au avut în vedere atât numărul de consultaţii prenatale, cât şi vârsta 
sarcinii la prima consultaţie prenatală. În privinţa numărului de consultaţii prenatale, în 
literatură se consideră subutilizare o medie inferioară valorii de 4 consultaţii pe sarcină, 
în condiţiile în care, în România, se recomandă 10 consultaţii pe sarcină.   

 
Analiza datelor 
Datele au fost prelucrate computerizat cu programul EPI6 – CDC Atlanta, program de 

analiză şi statistică medicală. 
 

Rezultate 
 

Caracteristici demografice ale gravidelor luate în studiu 
Din punct de vedere socio-demografic, gravidele luate în studiu prezintă următoarele 

caracteristici: 
– sunt relativ egal distribuite pe medii de rezidenţă; 
– jumătate dintre ele au sub 26 de ani, iar 15% au sub 20 de ani; 
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– peste 66% au absolvit cel puţin 12 clase; 
– aproape o treime au un nivel socio-economic scăzut şi foarte scăzut, iar aproape 

jumătate au un nivel socio-economic ridicat. 
 
Deficitul de iod la gravidă 
Studiul a relevat că în ţara noastră femeile gravide prezintă un deficit de iod care se înscrie 

în limitele deficitului uşor (situat între 50 şi 99µg/l), atât în mediul urban, cât şi în cel rural, cu 
valoarea medianei de 78µg/l. Prevalenţa deficitului este mai mare în mediul rural. 

 
Deficitul de iod constituie totuşi o problemă de sănătate publică pentru gravidele din 

România, în condiţiile în care 65% dintre gravide prezintă diferite grade de carenţă de iod, dintre 
care 10,5% se înscriu în deficitul sever. În grupul studiat, 31,2% dintre gravide au un deficit uşor, iar 
23,3% un deficit moderat. 

Deficitul de iod apare la femeia gravidă din cauza dezechilibrului între nevoile crescute şi 
aportul inadecvat. 

 
În prezentul studiu, 25% dintre femei au o alimentaţie deficitară (mănâncă o dată pe 

săptămână sau mai rar alimente cunoscute ca importante în economia de iod a organismului, de 
ex.: lactate, ouă, carne), fapt ce constituie un risc pentru instalarea carenţei de iod. 

Majoritatea femeilor gravide folosesc în mod conştient sarea iodată, motivând acest consum 
prin disponibilitatea sa în magazine şi prin efectul pozitiv asupra sănătăţii.  

Consumul de sare iodată, în condiţiile iodării universale a sării de masă şi a celei pentru 
panificaţie, în conformitate cu legislaţia actuală din România, nu acoperă necesarul de iod al 
gravidei şi nu previne apariţia deficitului de iod. 

Un număr redus de femei (4,1%) primesc un supliment de iod sub formă de iodură de 
potasiu. 

Se constată o prevalenţă crescută a patologiei tiroidiene la ascendenţii direcţi ai gravidelor, 
comparativ cu înseşi femeile gravide luate în studiu, fapt ce poate constitui un argument în favoarea 
eficienţei intervenţiilor de combatere a  deficitului de iod. 
 

Deficitul de iod la nou-născut 
Aprecierea deficitului de iod la nou-născuţi, prin determinarea TSH-ului sanguin, a pus în 

evidenţă o prevalenţă de 31,5%, care corespunde unui deficit moderat. Acest rezultat relevă faptul 
că deficitul de iod este mai frecvent la nou-născuţi decât la mamele lor. Frecvenţa deficitului la copii 
este mai mare în mediul urban decât în rural.  

Din grupul total de nou-născuţi la care s-a determinat TSH-ul, 2,8% au înregistrat valori mai 
mari de 20mU/l, ceea ce ridică suspiciunea de hipotiroidie, prevalenţa fiind mai mare în mediul 
urban. 
 

Deficitul de fier la gravidă  
42,5% dintre gravidele luate în studiu au fost anemice. Ponderea femeilor cu anemie a fost 

semnificativ mai mare în mediul rural decât în urban, în special în cazul anemiei sub 9g/dl. 
Se constată că peste jumătate dintre femei au făcut tratament profilactic cu fier şi 

polivitamine, dar acid folic au luat mai puţin de 30% dintre gravide. Diferenţele pe mediile de 
rezidenţă se menţin, şi de această dată, în defavoarea ruralului. 

Totuşi, se constată că prevalenţa anemiei la femeile care au luat fier este cu doar 5 procente 
mai mică faţă de prevalenţa anemiei la femeile care nu au luat fier (40,6% faţă de 44,9%). 
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Evaluarea utilizării serviciilor prenatale şi a conţinutului acestora 

Utilizarea consultaţiei prenatale 
În eşantionul nostru de studiu, aproape 6% dintre femei nu au beneficiat de nici o consultaţie 

prenatală în cursul ultimei sarcini. Cele mai multe gravide s-au prezentat la prima consultaţie 
prenatală în a doua (34,6%) sau a treia lună (23,4%) de sarcină. Pe ansamblu, 68,8% dintre mame 
s-au prezentat la prima consultaţie prenatală în cursul primului trimestru de sarcină (79,2% în 
mediul urban şi 58,5% în mediul rural). 

În privinţa numărului total de consultaţii în sarcină, pe ansamblu, ponderea sub-
utilizatoarelor (cu 1-4 consultaţii) se ridică la 33,3%. Nivelul de şcolarizare diferenţiază mult mamele 
în această privinţă. Mai mult de 90% dintre mamele cu peste 12 clase au fost luate în evidenţă de 
un medic în primul trimestru de sarcină, faţă de 38,6 % dintre  mamele cu mai puţin de 5 clase. 
 

Conţinutul consultaţiei prenatale 
Utilizarea consultaţiei prenatale constituie un mecanism pentru depistarea şi combaterea 

precoce a unor deficienţe privind sănătatea gravidei, precum şi pentru transmiterea de către medici 
şi asistente a unor mesaje cu conţinut educativ, în beneficiul sănătăţii mamei şi a copilului. 

Referitor la măsurile de promovare a nutriţiei sănătoase, 15,2% dintre mame au declarat că 
un medic sau o asistentă medicală le-a recomandat consumul de sare iodată. 

64,6% dintre femeile care au beneficiat de consultaţia prenatală au declarat că au fost 
sfătuite, în cadrul consultaţiilor prenatale, să-şi alimenteze copilul la sân. 
 
 

Concluzii 
 

Generalităţi 
– Analiza caracteristicilor populaţiei luate în studiu atrage atenţia asupra unor aspecte de 

care trebuie ţinut cont în elaborarea intervenţiilor pentru promovarea sănătăţii. Astfel, 
aproximativ jumătate dintre femeile care nasc copii trăiesc în mediul rural. Pe etnii, se 
remarcă suprareprezentarea etniei rrome (10% dintre gravide), faţă de 2% din populaţia 
generală. 

– Gravidele care cumulează cele mai importante riscuri sociale (nivel educaţional scăzut, 
număr mare de copii, nivel socio-economic scăzut) sunt cele din mediul rural, precum şi 
cele de etnie rromă. Totuşi, aproximativ jumătate din gravide sunt instruite şi au nivel 
socio-economic ridicat. 

 
Deficitul de iod 
– Deficitul de iod la gravidă se încadrează în limitele deficitului uşor şi este mai accentuat 

în mediul rural faţă de mediul urban. Nivelul actual de iodare a sării de masă nu acoperă 
necesarul de iod în sarcină nici la femeile care consumă numai sare iodată. 

– Deficitul de iod la nou-născut, relevat prin dozarea TSH-ului sanguin, se încadrează în 
limitele deficitului moderat, fapt ce accentuează riscul patogenetic. 

– Comparând deficitul de iod la gravide, relevat prin dozarea iodului urinar, cu deficitul de iod 
la nou-născut, relevat prin dozarea TSH-ului sanguin, se constată faptul că deficitul este mai 
mare la copil decât la mamă – moderat versus uşor –, iar prevalenţa deficitului de iod la 
copil este mai mare în mediul urban (3,6%), faţă de rural (2,1%), situaţie inversă faţă de 
gravide, la care prevalenţa deficitului de iod este mai mare în rural. 
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– Comparând rezultatele prezentului studiu cu datele obţinute în 2003, pe un eşantion de 
gravide aflate în primul trimestru de sarcină, se constată menţinerea deficitului de iod, 
chiar şi în condiţiile aplicării, în ultimii doi ani, a legislaţiei privind iodarea universală a 
sării de consum. 

– Analiza deficitului de iod la femeia gravidă, comparativ cu deficitul de iod al copilului 
şcolar (pe baza rezultatelor studiului efectuat în cursul anului 2004) relevă faptul că, la 
copilul şcolar, mediana ioduriei, atât în mediul urban, cât şi în cel rural, se înscrie în 
limite normale, pe când mediana ioduriei la gravide se înscrie în limitele deficitului uşor. 
Această situaţie subliniază dezechilibrul dintre nevoia crescută de iod a gravidei şi 
aportul insuficient, ca urmare a practicilor nutriţionale neadecvate (limitante ale aportului 
de iod). 

 
Deficitul de fier 
– Anemia feriprivă la gravide continuă să înregistreze o prevalenţă foarte mare, cu o 

diferenţă semnificativă pe medii de rezidenţă în favoarea urbanului. 
 

Consultaţia prenatală 

– Utilizarea redusă a serviciilor prenatale şi atenţia scăzută acordată de personalul 
medical aspectelor nutriţionale au numeroase consecinţe asupra sănătăţii gravidei, 
printre care deficitul de iod şi anemia feriprivă. 

– Administrarea preparatelor cu fier nu a ameliorat în mod semnificativ prevalenţa 
anemiei, ceea ce atrage atenţia asupra necesităţii monitorizării atente a modului de 
aplicare a protocolului privind profilaxia şi tratamentul anemiei gravidelor.  

 
 

Recomandări 
 

– Complexitatea etiologiei şi a consecinţelor carenţei de iod, precum şi a modalităţilor de 
îngrijire a femeii gravide recomandă colaborarea interdisciplinară şi intersectorială atât în 
elaborarea strategiei pentru prevenirea carenţei de iod, cât şi în implementarea activităţilor 
specifice. Este necesară o abordare unitară a măsurilor de prevenire a deficitului de iod, cât 
şi a recomandărilor nutriţionale care trebuie transmise gravidei, abordare pe care este 
necesar să şi-o însuşească atât medicii de diferite specialităţi (medici de familie, 
obstetricieni, endocrinologi etc.), cât şi celelalte categorii de personal care au contact cu 
gravida (personal medical mediu, psihologi etc.) 

– Deoarece consumul de sare iodată s-a dovedit insuficient pentru prevenirea deficitului 
de iod, se recomandă creşterea nivelului de iodare a sării, pentru ca pierderile 
înregistrate de la sursă la consumator, prin procesele de ambalare, stocare, depozitare 
şi prelucrarea culinară a alimentelor la nivelul gospodăriilor să nu afecteze aportul 
adecvat de iod.  

– Nevoile crescute de iod la gravide impun, pe lângă utilizarea sării iodate, şi  administrarea 
suplimentară de iod, pentru prevenirea deficitului. Dozele şi modalitatea de administrare 
trebuie să facă obiectul unui protocol de prevenire a deficitului de iod la femeia gravidă, care 
să asigure abordarea unitară şi corectă, la nivel naţional, a acestei  probleme.  

– Este utilă iniţierea unor programe specifice, adresate femeilor din mediul rural, care să 
integreze serviciile de asistenţă cu latura educaţională, fapt ce ar spori adeziunea 
acestui grup populaţional la acţiunile de prevenire. 
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– Consultaţia prenatală trebuie să includă evaluarea deficitului de iod, precum şi activităţi 
de profilaxie. Astfel, este util ca mama să fie consiliată cu privire la importanţa 
consumului de sare iodată şi a alimentaţiei adecvate, pentru prevenirea unui retard 
psiho-motor al copilului.  

– O atenţie deosebită trebuie acordată formării personalului medical implicat în îngrijirea 
gravidei – medici de familie, asistente medicale, moaşe, asistenţi comunitari, mediatori 
sanitari – în ceea ce priveşte combaterea deficitului de iod. 

– Administrarea profilactică şi curativă a fierului şi a acidului folic la gravide trebuie 
realizată conform protocoalelor IOMC, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. 

– Cabinetele medicilor de familie trebuie dotate cu hemoglobinometre, pentru depistarea 
şi monitorizarea anemiei gravidei. 

– Este utilă promovarea alimentaţiei igienice în cadrul consultaţiei prenatale. 
– Includerea, ca examen de screening pentru hipotiroidia nou-născutului, a dozării TSH 

sanguin, pentru prevenirea precoce a instalării deficienţelor de dezvoltare. 
– Variaţiile deficitului de iod recomandă monitorizarea periodică a acestuia, cu adaptarea 

modalităţilor de intervenţie la situaţia constatată. 
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INTRODUCERE 
 
 

Prezentul studiu se înscrie în eforturile IOMC şi UNICEF de evaluare a statusului nutriţional al 
femeilor gravide din România. Prezenţa malnutriţiei şi a deficitelor de micronutrienţi la copii, semnalată 
de studii anterioare, pot fi considerate drept indicatori ai nutriţiei deficitare a femeilor gravide. 

În acest studiu, starea de nutriţie a gravidei a fost evaluată în principal prin statusul iodului, 
al hemoglobinei şi nivelul TSH la nou-născut. 

Deficitul de iod la gravidă a fost constatat pentru prima oară în 2003, în urma efectuării unui 
studiu semnal, de către IOMC, pe un grup de femei gravide aflate în primul trimestru de sarcină. 
Studiul a atras atenţia prin faptul că deficitul de iod a fost prezent la 87,8% dintre gravide, ceea ce a 
demonstrat că acesta reprezintă o problemă de sănătate publică în România. 

În condiţiile în care iodarea sării pentru consum este obligatorie (HG nr. 568/2002), s-a 
impus reluarea studiului pentru evaluarea exactă a deficitului de iod la nivel naţional. 
 
Obiectivele studiului 

Studiul a fost proiectat astfel încât să realizeze următoarele obiective: 
– Evaluarea prevalenţei deficitului de iod şi a anemiei la femeia gravidă; 
– Evaluarea unor practici nutriţionale ale gravidei, sub aspectul consumului unor categorii 

de alimente şi a sării iodate; 
– Evaluarea utilizării serviciilor prenatale şi a conţinutului acestor servicii; 
– Evaluarea unor indicatori privind starea de nutriţie a nou-născutului. 

 
Metodologia 

Concepţia de realizare şi sursa datelor 
Pentru realizarea obiectivelor s-a efectuat un studiu epidemiologic transversal descriptiv, pe 

un eşantion probabilistic reprezentativ pentru întreaga ţară. 
S-au dozat iodul urinar şi hemoglobina în sânge la gravidele care s-au internat pentru 

naştere în aceeaşi perioadă de observaţie. Aceleaşi femei au fost intervievate pe baza unui 
chestionar, în perioada post-partum. Tuturor nou-născuţilor acestor mame li s-a recoltat o probă de 
sânge pentru determinarea nivelului hormonului TSH, care relevă statusul iodului.  

 
Eşantion şi eşantionare 
A fost utilizată tehnica de tip „cluster” pentru a obţine un eşantion reprezentativ de gravide, 

din femeile internate pentru naştere în maternităţi, în perioada de observaţie a studiului. Acest 
eşantion este reprezentativ la nivel naţional, marja de eroare fiind de +/-3% şi o încredere de 95%.  

Pentru selecţia gravidelor s-a recurs la următorul procedeu: 
– cele 42 de judeţe ale României (inclusiv Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov) au fost 

grupate în 11 regiuni, în funcţie de similitudini geo-demografice; 
– din fiecare regiune s-au selectat aleator două judeţe, respectiv două sectoare pentru 

Municipiul Bucureşti; 
– din fiecare dintre aceste judeţe/sectoare au fost luate în studiu toate maternităţile – atât 

din mediul urban, cât şi din rural – existente pe teritoriul judeţului; 
– din aceste maternităţi s-au selectat toate gravidele care s-au internat pentru naştere, 

într-un interval determinat de şapte zile, acelaşi pentru toate judeţele. 
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Eligibilitatea 
Au fost incluse în studiu gravidele cu sarcină de cel puţin 28 de săptămâni şi care prezentau 

cel puţin unul din următoarele semne de travaliu: contracţii, col şters, membrane rupte. De 
asemenea, au intrat în studiu şi gravidele planificate să nască prin cezariană, la cerere. 

Nu au intrat în studiu acele gravide care au fost în contact cu produse de iod, pentru a nu 
distorsiona ioduria. 

Au intrat în studiu, de asemenea, toţi nou-născuţii acestor gravide, devenite mame.  
În final, s-a obţinut un eşantion de 1.595 de gravide/mame şi tot atâţia copii. 
 
Proceduri şi metode de lucru  
Studiul s-a realizat cu sprijinul direcţiilor de sănătate publică (DSP), al universităţilor de 

medicină şi farmacie, al conducerilor unităţilor medicale selectate, precum şi al profesioniştilor din 
secţiile de obstetrică şi nou-născuţi. 

Datele au fost culese simultan, de 11 echipe, formate din medici de la IOMC. Echipele au 
avut la dispoziţie cel mult 11 zile pentru a realiza culegerea datelor. 

 
Înainte de culegerea datelor din teren, echipele au fost instruite timp de două zile, în cadrul 

unui atelier de lucru. Obiectivele instruirii au avut în vedere două componente: 

 teoretică  
– înţelegerea cerinţelor şi a responsabilităţilor privind activitatea de teren, aspectele etice 

privind consimţământul femeilor pentru participarea la studiu, protecţia informaţiilor etc.  

 practică  
– dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare recoltării, conservării şi transportării 

probelor. 
 
Cu ajutorul coordonatorilor studiului, echipele au stabilit şi schemele de vizitare ale 

maternităţilor din judeţele selectate. Schemele au fost întocmite astfel încât toate gravidele internate 
în cele 7 zile să poată fi luate în studiu. 

 
Instrumente de lucru şi materiale necesare culegerii datelor 
În vederea recoltării probelor biologice au fost necesare următoarele materiale: 

a) pentru urina gravidei: 
– pahare de unică folosinţă, monovete şi genţi frigorifice; 

b) pentru proba de sânge a gravidei: 
– hemoglobinometru, cuve, lanţete, alcool, vată; 

c) pentru proba de sânge a nou-născutului: 
– hârtie specială de filtru, lanţete, alcool, vată. 

 
Pentru obţinerea de informaţii de la mame a fost elaborat un chestionar structurat care a fost 

completat prin interviu direct. Întrebările din chestionar s-au referit la: 
– date demografice;  
– antecedente privind sarcinile şi naşterile; 
– aspecte privind patologia tiroidiană a gravidei în prezent, în antecedente şi în 

antecedentele heredocolaterale; 
– aspecte privind consumul unor alimente şi utilizarea sării iodate; 
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– utilizarea consultaţiei prenatale; 
– aspecte privind conţinutul consultaţiei prenatale;  
– aspecte privind naşterea şi sănătatea nou-născutului. 

Pretestare 
Instrumentele elaborate şi utilizate, ca şi întreaga metodologie de culegere a datelor au fost 

pretestate în maternităţi care nu au fost cuprinse în studiu. 

Supravegherea desfăşurării studiului 
Echipa de coordonare a proiectului, formată din doi cercetători (un medic endocrinolog şi un 

sociolog), a monitorizat activitatea de culegere a datelor din  teren, prin supravegherea directă a 
desfăşurării activităţilor.  

Măsurători şi definiţii 
– Pentru evalurea statusului iodului la gravidă s-a procedat la determinarea iodului urinar, 

prin metoda cu sulfat de amoniu ceric. Această determinare a iodului urinar este bazată 
pe măsurarea spectrofotometrică a unui complex colorimetrabil la 420 nm. Complexul 
se formează pe baza reacţiei Sandel-Kholtoff. 

 
Ca indicatori ai deficitului de iod s-au folosit: mediana şi media ioduriei, precum şi gradele 

standard de severitate ale deficitului, conform criteriilor OMS care consideră: 
• un deficit sever la o mediană sub 20 micrograme/l; 
• deficit moderat la o mediană între 20 şi 49 micrograme/l; 
• deficit uşor la o mediană a ioduriei între 50 şi 99 micrograme/l; 
• fără deficit la o mediană de 100 şi peste micrograme/l: 

– Statusul iodului la nou-născut s-a determinat prin dozarea TSH-ului neonatal în 
sânge recoltat din călcâiul nou-născutului, prin dry-spot, în primele cinci zile de la 
naştere. Analiza de laborator s-a realizat prin metoda imunofluorescenţei, tehnica 
Delphia. Interpretarea TSH s-a făcut în conformitate cu standardele OMS pentru 
deficitul de iod. 

– Determinarea valorii hemoglobinei la gravidă s-a făcut cu ajutorul hemoglo-
binometrului standardizat (Hemo-cue), etalonat înaintea fiecărei serii de măsurători. 
Au fost considerate valori normale cele egale/şi peste 11g/dl. 

Analiza datelor 
Datele au fost prelucrate computerizat cu programul EPI6 – CDC Atlanta. 

 
 
1. Caracteristici demografice şi socio-economice  
 ale populaţiei luate în studiu 

Vârsta femeilor gravide intrate în studiu a fost cuprinsă între 13 şi 44 de ani, mediana fiind 
de 26 de ani. În Figura 1 este prezentată Repartiţia gravidelor pe grupe de vârstă. 

Cele mai multe mame au vârsta cuprinsă între 25 şi 29 de ani. Ponderea gravidelor sub 20 
de ani nu depăşeşte 15%. 
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Figura 1 – Repartiţia gravidelor pe grupe de vârstă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În privinţa mediului de reşedinţă, se constată o uşoară suprareprezentare a femeilor 
provenite din mediul rural, 52% (Figura 2), explicabilă şi prin ratele mai crescute ale fertilităţii în 
mediul rural, 1,0 faţă de 1,8 (Studiul sănătăţii reproducerii în România 2001). 

Ponderea femeilor care au născut copii de rangul 2, 3 şi peste a fost mai mare în mediul 
rural decât în mediul urban (Figura 3). 
 

Figura 2 – Repartiţia gravidelor după mediul de reşedinţă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Distribuţia procentuală a gravidelor după numărul de copii născuţi, pe mediu 
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Referitor la etnie, în Figura 4 se remarcă faptul că ponderea femeilor de etnie rromă este de 
10,7%, fiind de cinci ori mai mare decât reprezentarea procentuală a acestei etnii în populaţia 
generală. Această suprareprezentare poate fi consecinţa faptului că, pe de o parte, în eşantion au 
intrat judeţe care raportează cele mai mari concentrări ale populaţiei care se declară rromă (Sibiu şi 
Mureş), iar pe de altă parte, rata fertilităţii la această etnie (2,6) este peste media ţării (1,3) şi peste 
media altor etnii (română 1,2; maghiară 1,3). 

 
De asemenea, ponderea femeilor care au născut copii de rangul 2,3 şi peste este mai mare 

la femeile de etnie rromă decât la celelalte etnii (Figura 5).  
 

Figura 4 – Distribuţia gravidelor după etnie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Distribuţia procentuală a gravidelor după numărul de copii născuţi şi etnie 
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În privinţa nivelului de şcolarizare, se constată faptul că aproape jumătate dintre femei 
au absolvit mai multe clase decât cele 8 obligatorii, dar în acelaşi timp îngrijorează ponderea 
mare (cel puţin 8,8%) a femeilor care nu au absolvit cele 8 clase de învăţământ obligatorii 
(Figura 6). 
 

Figura 6 – Repartiţia gravidelor după nivelul de şcolarizare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponderea femeilor cu şcoală puţină predomină în mediul rural şi la femeile de etnie rromă. 

Aproape 60% dintre femeile rrome au mai puţin de 5 clase, (Figura 7). 
 

Figura 7 – Repartiţia gravidelor după nivelul de şcolarizare şi etnie 
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Pentru aprecierea stării socio-economice a familiilor am cules informaţii despre posesia 
unor bunuri de folosinţă îndelungată (Figura 8). 

 
Figura 8 – Ponderea diferitelor bunuri în gospodăriile gravidelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cele mai des întâlnite bunuri sunt televizorul (deţinut de 87,8% dintre gravide) şi aragazul 
(85,6%). 65% dintre mame posedă telefon fix sau/şi mobil. Acest procent marcheză o îmbunătăţire a 
dotării gospodăriilor cu telefon, faţă de anii precedenţi, când procentul familiilor cu copii care deţineau 
telefon era în jur de 45-50%. (Ancheta asupra activităţii copiilor, ILO şi INS 2003). 

Procentul femeilor care nu deţin nici un bun este de 7,1, fără diferenţe mari pe medii de 
rezidenţă (6, 5% în urban şi 7,6% în rural), iar al celor care deţin toate bunurile este de 26,5 (cu 
diferenţe mari între urban şi rural, respectiv de 71,1% în urban, faţă de 28,9% în rural). 

 
Starea socio-economică a fiecărei familii a fost apreciată prin intermediul unui indicator socio-

economic. Acesta a fost construit atribuindu-se valori egale (1 punct) pentru posesia fiecărui bun. 
Punctajul obţinut de fiecare familie se încadrează în intervalul 0–7. Acest punctaj a fost distribuit pe 
patru niveluri pentru a crea indicatorul socio-economic: foarte scăzut – pentru nici un bun sau cel mult 
unul, scăzut – pentru 2-3 bunuri, mediu – pentru 4-5 bunuri şi ridicat – pentru 6–7 bunuri. 
 

Potrivit acestui indicator, lotul studiat se distribuie conform Tabelului 1. 
Pe ansamblu, mai mult de o treime dintre femei se încadrează la nivelul foarte scăzut şi 

scăzut, dar aproape jumătate dintre ele se încadrează la un nivel socio-economic ridicat. 
 

Tabelul 1 – Distribuţia gravidelor după indicatorul socio-economic 
 

Nivelul socio-economic % 

Foarte scăzut 12,2 
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În mediul urban, peste 63% dintre femei se încadrează la nivelul ridicat, în timp ce în rural 
ponderea acestora depăşeşte cu puţin 30%. În privinţa femeilor încadrate la nivelul foarte scăzut şi 
scăzut, diferenţele între cele două medii sunt importante (Figura 9). 
 

Figura 9 – Distribuţia gravidelor după indicatorul socio-economic şi mediul de reşedinţă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza caracteristicilor demografice ale populaţiei luate în studiu este importantă pentru 
înţelegerea unor comportamente şi practici specifice. De asemenea, ele atrag atenţia asupra unor 
aspecte de care trebuie ţinut cont în elaborarea proiectelor de intervenţie. Aceste caracteristici 
relevă, în principal, că jumătate dintre femeile care nasc trăiesc în mediul rural şi cel puţin 10% sunt 
de etnie rromă. 

Gravidele care cumulează cele mai importante riscuri sociale (nivel redus de educaţie, număr 
mare de copii, nivel socio-economic scăzut) sunt cele din mediul rural, precum şi cele de etnie rromă. 
Se remarcă o creştere a ponderii gravidelor instruite şi cu nivel socio-economic ridicat. 

 
 

2. Statusul iodului la femeia gravidă 
 

2.1 Deficitul de iod 
În sarcina fiziologică se realizează un nou echilibru hormonal, necesar creării condiţiilor de 

dezvoltare a produsului de concepţie. Este unanim recunoscut, de asemenea, că în sarcină organismul 
matern are nevoie de o cantitate sporită de hormoni tiroidieni, în primul rând pentru a face faţă 
intensificării proceselor metabolice din această perioadă. Hormonii tiroidieni ai mamei trebuie însă să 
acopere în primele săptămâni şi nevoia hormonală a fătului, al cărui ax hipotalamo-hipofizo-tiroidian îşi 
începe activitatea în săptămâna a 11-a de gestaţie, cu secreţia TRH şi a TSH.  

Sinteza hormonilor tiroidieni de către glanda tiroidă fetală începe, conform studiilor, în 
săptămânile 18–20 de gestaţie. 

Iodul matern traversează placenta şi suplineşte nevoia fetală pentru sinteza hormonilor 
tiroidieni. 

Studiile au evidenţiat faptul că deficitul de hormoni în sarcină produce leziuni ireversibile la 
nivelul sistemului nervos central al fătului, deoarece reduce densitatea reţelei de interconexiuni care 
se formează între celulele creierului în dezvoltare. Pe termen lung, acest deficit reduce capacitatea 
intelectuală a individului. 
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Un deficit de iod la femeia gravidă poate avea următoarele consecinţe: 
– avort sau naştere prematură; 
– disgravidie; 
– risc mai mare de mortalitate perinatală şi infantilă; 
– anomalii congenitale, nou-născuţi cu leziuni neurologice ireversibile; 
– greutate mică la naştere. 
 
Acoperirea nevoilor din primele 16–18 săptămâni de sarcină, printr-un aport corespunzător 

de iod, este premisa esenţială pentru combaterea tulburărilor prin deficit de iod. 
Susceptibilitatea creierului fetal, în curs de dezvoltare, la leziunile cauzate de lipsa de iod 

impune combaterea deficitului, prin intervenţia precoce în timpul sarcinii. Eficienţa intervenţiei este 
legată de adaptarea soluţiilor la situaţia existentă, ceea ce impune un efort constant de evaluare şi 
monitorizare a carenţei de iod la femeia gravidă. 

 
Utilizând ca indicator de analiză pentru deficitul de iod mediana şi media ioduriei, precum şi 

gradele standard de severitate ale deficitului după criteriile OMS, din datele studiului efectuat reiese 
că, în ţara noastră, femeia gravidă prezintă un deficit de iod care se înscrie în limitele deficitului uşor 
atât în mediul urban, cât şi în cel rural (Tabelul 2). 

 
Tabelul 2 – Caracteristicile ioduriei după mediul de rezidenţă 

 

Iodurie Nr. de cazuri Medie Deviaţie standard Mediană 

Urban 695 94,2 68,4 78 

Rural 740 88,1 72,8 68 

Total 1435 91 70,1 73 
 
 

Îngrijorător este faptul că 10,5% din femeile gravide au un deficit sever, ceea ce ridică 
problema unor consecinţe negative asupra sănătăţii copiilor rezultaţi (Figurile 10–12). 

 
Figura 10 – Distribuţia gravidelor după valorile standard ale ioduriei 
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Figura 11 – Distribuţia gravidelor din mediul urban după valorile standard ale ioduriei 
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Figura 12 – Distribuţia gravidelor din mediul rural după valorile standard ale ioduriei 
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Deficitul de iod este mai mare în mediul rural faţă de cel urban, fapt explicat prin: 

– nivel educaţional mai scăzut, în general, şi cel privind promovarea sănătăţii în 
special, în mediul rural, fapt ce influenţează în mod negativ igiena alimentară şi 
consumul de sare iodată; 

– un nivel educaţional mai scăzut în mediul rural implică o conştientizare mai redusă în 
ceea ce priveşte importanţa iodului pentru sănătatea nou-născutului;  

– o alimentaţie deficitară cantitativ şi mai ales calitativ, mai des întâlnită în mediul 
rural, fapt ce influenţează aportul nutriţional de iod; 

– condiţii improprii de păstrare a sării la nivel de gospodărie sau chiar de magazin 
sătesc, fapt ce favorizează pierderea iodului din sare; 
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– adresabilitate mai redusă la serviciile de sănătate în mediul rural; 
– administrare mai frecventă a iodurii de potasiu, ca metodă profilactică de combatere 

a deficitului de iod, în mediul urban; 
– existenţa unor deficienţe mai mari în alimentaţie la gravidele de la sate faţă de cele 

de la oraş. 
 
2.2 Analiza comparativă a rezultatelor prezentului studiu  

cu datele obţinute în studiul din anul 2003 
Se evidenţiază următoarele aspecte: 
– se menţine un deficit de iod la femeia gravidă, la un an de la aplicarea  legislaţiei privind 

iodarea universală a sării de consum; 
– se constată totuşi îmbunătăţirea situaţiei, prin creşterea valorii medianei ioduriei în anul 

2004, atât în mediul urban (78 micrograme/l faţă de 55 micrograme/l), cât şi în mediul 
rural (68 micrograme/l faţă de 47 micrograme/l); 

– prevalenţa mai mare în 2004, faţă de 2003 (35% faţă de 12,2%), a femeilor cu ioduria în 
limite normale (peste 100 micrograme/l).  

Reducerea deficitului de iod în anul 2004, faţă de 2003, este legată, cel mai probabil, de 
iniţierea profilaxiei cu sare iodată în România, măsură care nu reuşeşte să satisfacă în totalitate 
nevoia crescută de iod a gravidei. 

Se constată însă creşterea proporţiei de gravide cu deficit sever de iod, la 10,5% în anul 
2004, faţă de 2,8% în anul 2003.  

 
În explicarea creşterii ponderii deficitului sever sunt de luat în discuţie caracteristicile 

metabolice şi nutriţionale ale gravidelor în ultimul trimestru de sarcină (componente ale studiului 
2004), faţă de cele din primul trimestru de sarcină (componente ale studiului semnal): 

– un necesar mai crescut de iod la gravide în ultimul trimestru de sarcină, perioadă în care 
trebuie acoperită atât sinteza maternă de hormoni tiroidieni, cât şi cea fetală; în literatura 
de specialitate nu se face distincţia între nevoile de iod, în funcţie de vârsta sarcinii, fiind 
recomandat pentru femeia gravidă un necesar de 200 micrograme/zi.  

– un aport scăzut de iod, prin restricţia de sare, întâlnită mai frecvent la femeile în ultimul 
trimestru de sarcină; astfel, 42,2% dintre femeile gravide la termen au afirmat că evită 
alimentele sărate, faţă de numai 13,2% dintre gravidele aflate în primul trimestru de 
sarcină. 

 
2.3 Impactul consumului de sare iodată  

asupra deficitului de iod  
Deficitul de iod este expresia unui dezechilibru dintre aport şi nevoi. Acest dezechilibru 

apare frecvent la femeia gravidă, din cauza existenţei unor nevoi sporite care nu sunt întotdeauna 
acoperite de un aport adecvat. 

 
Astfel, unele femei nu consumă sare iodată. Afirmativ, 24% dintre gravidele chestionate nu 

consumă sare iodată sau consumă atât sare iodată, cât şi neiodată. Chiar şi în grupul de femei care 
afirmă că folosesc sarea iodată, frecvenţa aportului se situează pe o paletă largă, de la 
„întotdeauna”, la „rar” (Figurile 13–15). 
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Figura 13 – Distribuţia gravidelor după tipul de sare folosit 
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Figura 14 – Distribuţia gravidelor din mediul urban după tipul de sare folosit 
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Figura 15 – Distribuţia gravidelor din mediul rural după tipul de sare folosit 
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Un consum în general scăzut de sare în sarcină poate limita eficienţa profilaxiei deficitului de 
iod, exclusiv prin aport de sare iodată. Astfel, 42% dintre femei afirmă că evită alimentele sărate. 
Este cunoscută practica evitării consumului de sare în situaţia femeilor gravide, mai ales a celor 
care prezintă edeme. Chiar şi medicii recomandă scăderea aportului de sare în sarcină. În prezent, 
literatura de specialitate consideră că această practică trebuie rezervată doar cazurilor grave 
de disgravidie (eclampsii tardive, edeme severe, HTA cronică asociată sarcinii). 

 
Studiul practicilor alimentare în sarcină a relevat că 57,8% dintre femei mâncau mai mult, 

20% mâncau mai puţin, 42,4% evitau sarea şi numai 17,6% mâncau mai sărat (Tabelul 3). 
 

Tabelul 3 – Distribuţia gravidelor după modul de alimentaţie în timpul sarcinii 
 

Nu Da Nu ştiu Alimentaţia în sarcină 
(N=1595) Număr 

cazuri % Număr 
cazuri % Număr 

cazuri % 

Mâncam mai mult 667 41,8 921 57,8 7 0,4 

Mâncam mai puţin 1284 80,5 303 19,0 8 0,5 

Evitam mâncarea sărată 907 56,9 676 42,4 12 0,7 

Mâncam mai sărat 1303 81,7 281 17,6 11 0,7 

Evitam anumite alimente* 1004 62,9 576 36,2 15 0,9 

Altele 1343 84,2 128 8,0 124 7,8 

*Gravida evită anumite alimente pe care le consuma înainte de sarcină, din motive variate (greaţă, vărsături,  
  le consideră nocive pentru copil, îi produc dispepsie). 

 
 

Chiar şi în condiţiile folosirii sării iodate, anumite practici culinare care vizează adaosul de 
sare la prepararea alimentelor pot favoriza pierderea iodului şi limitarea aportului. Astfel, peste 3/4 
dintre femei adaugă sarea înainte sau în timpul fierberii alimentelor, fapt ce determină scăderea, 
prin evaporare, a concentraţiei de iod (Figurile 16–18). 

 
Figura 16 – Distribuţia gravidelor după modul de folosire a sării la pregătirea alimentelor 
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Numai 23,1% dintre gravide adaugă sarea după fierbere (Figura 16). 
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Figura 17 – Distribuţia gravidelor din mediul urban după modul de folosire a sării  
la pregătirea alimentelor 
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Figura 18 – Distribuţia gravidelor din mediul rural după modul de folosire a sării  
la pregătirea alimentelor 
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2.4 Alimentaţia în timpul sarcinii 

În mod normal, alimentaţia poate acoperi necesarul de iod al organismului. Pentru a 
corespunde acestui deziderat, alimentaţia trebuie să respecte următoarele criterii:  

– să fie echilibrată cantitativ şi calitativ, adică să fie consumate alimente din toate grupele 
nutriţionale; 

– să includă alimente ce provin din zone  care au un sol bogat în iod. 
 

După cum evidenţiază datele studiului, alimentaţia gravidei din România este 
dezechilibrată calitativ. Astfel, 11,8% dintre femei consumă lapte şi produse lactate mai puţin de 
o dată pe săptămână sau deloc şi, respectiv, 7,7% consumă carne şi produse din carne cu 
aceeaşi frecvenţă (Figurile 18–24). Peştele, aliment bogat în iod, nu face parte din preferinţele 
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alimentare ale femeilor gravide din România (Tabelul 4). Peste 40% dintre femei consumă ouă 
mai rar decât o dată pe săptămână (Tabelul 5). Cele mai consumate alimente, ca frecvenţă, atât 
în urban, cât şi rural, sunt cerealele, sub diferite forme, în special pâine (Tabelul 6).  

 
Unele dintre gravide menţionează schimbări ale comportamentului alimentar în sarcină, 

constând în excluderea anumitor alimente (cunoscute ca importante în economia de iod a 
organismului), precum carnea, produsele din carne, lactatele.  

 
Figura 19 – Distribuţia gravidelor în funcţie de frecvenţa consumului  

de lapte şi derivate 
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Figura 20 – Distribuţia gravidelor din mediul urban după consumul  
de lapte şi derivate 

 

Zilnic
49,2% De 2 -3 ori pe

săptămână
34,9%

Niciodată
0,6%

 O dată
pe săptămână

8,7%

Nu ştie
0,4%

 Mai rar decât
 o dată

pe săptămână
6,2%

 



Statusul nutriţional al femeii gravide 
 
 

 46 Statusul nutriţional al femeii gravide, al copiilor cu vârsta sub 5 ani,  
al şcolarilor în vârstă de 6-7 ani _ România, 2005

Figura 21 – Distribuţia gravidelor din mediul rural după consumul de lapte şi derivate 
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Figura 22 – Distribuţia gravidelor după frecvenţa consumului de carne 
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Figura 23 – Distribuţia gravidelor din mediul urban după consumul de carne 
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Figura 24 – Distribuţia gravidelor din mediul rural după frecvenţa consumului de carne 
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Tabelul 4 – Distribuţia gravidelor în funcţie de frecvenţa consumului de peşte,  
pe medii de rezidenţă 

 
Mediu Total 

Urban Rural 
Frecvenţa consumului 

de peşte şi derivate 
N % N % N % 

Zilnic 22 1,4 9 1,2 13 1,6 
De 2–3 ori pe săptămână 196 12,3 105 13,6 91 11 
O dată pe săptămână 337 21,1 183 23,7 154 18,7 
Mai rar decât o dată pe săptămână 873 54,7 399 51,8 474 57,5 
Niciodată 158 9,9 70 9,1 88 10,7 
Nu ştie 9 0,6 5 0,6 4 0,5 
Total 1595 100 771 100 824 100 

 

Tabelul 5 – Distribuţia gravidelor în funcţie de frecvenţa consumului de ouă,  
pe medii de rezidenţă 

 
Mediu Total 

Urban Rural 
Frecvenţa consumului  

de ouă şi derivate 
N % N % N % 

Zilnic 216 13,5 89 11,5 127 15,4 
De 2–3 ori pe săptămână 701 43,9 378 49 323 39,2 
O dată pe săptămână 290 18,2 149 19,3 141 17,1 
Mai rar decât o dată pe săptămână 292 18,3 119 15,4 173 21 
Niciodată 90 5,6 33 4,4 57 6,9 
Nu ştie 6 0,5 3 0,4 3 0,4 
Total 1595 100 771 100 824 100 
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Tabelul 6 – Distribuţia gravidelor în funcţie de frecvenţa consumului de cereale,  
pe medii de rezidenţă 

 
Mediu 

Total 
Urban Rural 

Frecvenţa consumului  
de cereale 

N % N % N % 

Zilnic 1537 96,4 730 94,6 807 98 

De 2–3 ori pe săptămână 39 2,4 29 3,8 10 1,2 

O dată pe săptămână 5 0,3 3 0,4 2 0,2 

Mai rar decât o dată pe săptămână 6 0,4 5 0,6 1 0,1 

Niciodată 3 0,2 2 0,3 1 0,1 

Nu ştie 5 0,3 2 0,3 3 0,4 

Total 1595 100 771 100 824 100 
 
 

În prezentul studiu nu se poate face o legătură între aspectele calitative ale modului de 
alimentaţie şi severitatea deficitului de iod, evaluată prin valoarea ioduriei. Astfel, s-a constatat 
că, în aceeaşi grupă de severitate, se găsesc în proporţii aproximativ egale atât femei cu o 
alimentaţie echilibrată, cât şi femei cu deficienţe cantitative şi calitative ale modului de 
alimentaţie (Tabelele 7–10). 

 
Valoarea alimentaţiei în suplinirea necesarului de iod depinde atât de tipul de alimente 

consumate de gravidă, cât şi de conţinutul efectiv de iod al alimentelor, respectiv de bogăţia în iod a 
solului de unde provin. 

Datele obţinute din studiu conduc la ipoteza că aportul nutriţional inadecvat din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ, cu un consum scăzut de alimente bogate în iod, precum laptele şi produsele lactate, 
carnea, peştele reprezintă un factor de risc în geneza carenţei de iod.  

În interpretarea rezultatelor trebuie luate în consideraţie limitele anchetei dietetice folosite în 
studiu, care menţionează doar periodicitatea consumului, fără a enunţa produsul alimentar folosit şi 
cantitatea acestuia. 

 
Tabelul 7 – Distribuţia gravidelor în funcţie de valorile standard ale ioduriei  

şi de frecvenţa consumului de lapte şi derivate 
 

Frecvenţa consumului de lapte şi derivate 

zilnic de 2–3 ori  
pe săptămână 

o dată  
pe săptămână 

mai rar decât  
o dată  

pe săptămână 

Intervalele standard  
ale ioduriei Total 

N % N % N % N % 

<20µg/l deficit sever 151 68 9,8 51 9,2 19 10,1 11 8,1 

20–49µg/l deficit moderat 334 152 21,8 103 18,7 32 16,9 42 30,9 

50–99µg/l deficit mediu 449 202 29,0 164 29,7 50 26,5 28 20,6 

>=100µg/l fără deficit 502 275 39,4 234 42,4 88 46,5 55 40,4 

Total 1436 697 100 552 100 189 100 136 100 
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Tabelul 8 – Distribuţia gravidelor în funcţie de valorile standard ale ioduriei  
şi de frecvenţa consumului de carne şi derivate 

 

Frecvenţa consumului de carne şi derivate 

zilnic de 2–3 ori  
pe săptămână 

o dată  
pe săptămână 

mai rar decât  
o dată  

pe săptămână 

Intervalele standard  
ale ioduriei Total 

N % N % N % N % 

<20µg/l deficit sever 151 45 8,7 69 9,3 26 11,4 10 11,4 

20–49µg/l deficit moderat 334 103 19,9 164 22,1 43 18,9 20 22,7 

50–99µg/l deficit mediu 449 143 27,6 212 28,5 67 29,4 23 26,1 

>=100µg/l fără deficit 502 227 43,8 298 40,1 92 40,3 35 39,8 

Total 1436 518 100 743 100 228 100 88 100 
 
 

Tabelul 9 – Distribuţia gravidelor în funcţie de valorile standard ale ioduriei  
şi de frecvenţa consumului de peşte 

 

Frecvenţa consumului de peşte 

niciodată de 2–3 ori  
pe săptămână 

o dată  
pe săptămână 

mai rar decât  
o dată  

pe săptămână 

Intervalele standard  
ale ioduriei Total 

N % N % N % N % 

<20µg/l deficit sever 151 21 13,3 16 8,1 36 10,7 75 8,6 

20–49µg/l deficit moderat 334 29 18,4 47 24,0 60 17,8 192 22,0 

50–99µg/l deficit mediu 449 43 27,2 57 29,1 93 27,6 246 28,2 

>=100µg/l fără deficit 502 65 41,1 76 38,8 148 43,9 360 41,2 

Total 1436 158 100 196 100 337 100 873 100 
 
 

Tabelul 10 – Distribuţia gravidelor în funcţie de valorile standard ale ioduriei 
şi de frecvenţa consumului de ouă 

 

Frecvenţa consumului de ouă 

niciodată de 2–3 ori  
pe săptămână 

o dată  
pe săptămână 

mai rar decât  
o dată  

pe săptămână 

Intervalele standard 
ale ioduriei Total 

N % N % N % N % 

<20µg/l deficit sever 151 17 7,9 67 9,6 27 9,3 32 11,0 

20–49µg/l deficit moderat 334 42 19,4 141 20,1 67 23,1 55 18,8 

50–99µg/l deficit mediu 449 54 25,0 206 29,4 85 29,3 77 26,4 

>=100µg/l fără deficit 502 103 47,7 287 40,9 111 38,3 128 43,8 

Total 1436 216 100 701 100 290 100 292 100 
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2.5 Consumul de sare iodată în alimentaţie  
 
 

Tabelul 11 – Distribuţia gravidelor în funcţie de tipul de sare folosit, 
pe medii de rezidenţă 

 

Total Urban Rural Tipul de sare 
folosit Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

Iodată 1212 76,0 630 81,7 582 70,6 

Neiodată 196 12,3 78 10,2 118 14,3 

Neiodată şi iodată 57 3,5 15 1,9 42 5,1 

Altele 27 1,7 10 1,3 17 2,1 

Nu ştie 103 6,5 38 4,9 65 7,9 

Total 1595 100 771 100 824 100 
 
 

Majoritatea femeilor gravide, respectiv 76% din populaţia studiată, consumă exclusiv sare 
iodată, iar 3,5% dintre femei consumă atât sare iodată, cât şi neiodată; 12% dintre femei afirmă că 
nu folosesc sarea iodată niciodată (Tabelul 11). 

 
În grupul de femei care folosesc exclusiv sarea iodată, frecvenţa aportului de sare iodată 

variază în limite largi de la „întotdeauna” la „rar”. Considerăm că prevalenţa consumului de sare 
iodată evaluată prin chestionar este inferioară situaţiei reale, deoarece o parte dintre femei nu 
conştientizează consumul de sare iodată, nefiind interesate de calitatea sării. În sprijinul afirmaţiei 
anterior expuse vin datele analizelor chimice ale probelor de sare obţinute de la copiii şcolari incluşi 
într-o altă componentă a acestui studiu privind deficitul de iod. În studiul menţionat se remarcă 
discrepanţa dintre consumul de sare conştientizat de părinţi, mult mai scăzut faţă de consumul real, 
care se cifrează la valori de 96,4%. 

 
Nivelul de educaţie influenţează puternic consumul de sare iodată (Tabelul 12), existând 

diferenţe semnificative între folosirea sării iodate la gravidele cu mai puţin de 5 ani de şcoală 
absolviţi, faţă de  cele cu 9–12 clase şi peste. 
 

Tabelul 12 – Distribuţia gravidelor în funcţie de tipul de sare folosit 
şi de nivelul educaţional 

 

Clase absolvite Tip de sare folosit Total 
sub 5 clase 5–8 clase 9–12 clase peste 12 clase 

Iodată 1212 73 52,2 244 65,4 634 81,9 255 87,9 

Neiodată 196 31 22,1 65 17,4 77 9,9 17 5,9 

Neiodată şi iodată 57 4 2,9 15 4 29 3,7 9 3,1 

Altele 27 1 0,7 12 3,2 8 1,1 4 1,4 

Nu ştie 103 31 22,1 37 10 26 3,4 5 1,7 

Total 1595 140 100 373 100 774 100 290 100 
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Frecvenţa consumului de sare iodată este mai mare în mediul urban decât în rural 
(Tabelul 13), fapt care poate fi explicat prin: 

– nivelul educaţional mai scăzut al populaţiei din mediul rural, cunoscut fiind faptul că 
educaţia este un important factor ce determină aderenţa la nou, inclusiv la practicile de 
promovare a sănătăţii; 

– conştientizarea mai scăzută, la populaţia din mediul rural, a efectului benefic al sării 
iodate asupra sănătăţii; 

– interesul mai scăzut al cadrelor medicale în promovarea utilizării sării iodate în mediul 
rural. 

 
Motivaţia consumului de sare iodată este, în principal, legată de disponibilitatea 

acesteia în magazine.  
Disponibilitatea în magazine este un parametru foarte important pentru consumul sării iodate 

la populaţia cu un nivel educaţional scăzut. Gravidele cu un nivel educaţional ridicat conştientizează 
mai mult efectul pozitiv al consumului de sare iodată asupra sănătăţii (Tabelul 13). 
 

Tabelul 13 – Distribuţia gravidelor după motivaţia folosirii sării iodate 
şi nivelul educaţional 

 

Sub 5 clase 5–8 clase 9–12 clase Peste  
12 clase Motivaţia utilizării 

sării iodate Total 
Număr 
cazuri 

% 
N=73 

Număr 
cazuri 

% 
N=244 

Număr 
cazuri

% 
N=634 

Număr 
cazuri 

% 
N=255

Este la îndemână 338 12 16,4 80 32,8 187 29,5 56 22,0 

Este disponibilă  
în magazine 621 54 74,0 127 52,0 323 50,9 113 44,3 

Este bună pentru 
organism 474 9 12,3 65 26,6 249 39,3 151 59,2 

Îmi place 270 12 16,4 51 20,9 155 24,4 50 19,6 

O folosesc  
prietenii mei 33 1 1,4 10 4,1 18 2,8 4 1,6 

Mi-a fost 
recomandată medical 62 1 1,4 5 2,0 33 5,2 23 9,0 

Se face reclamă  
în mass-media 107 2 2,7 18 7,4 54 8,5 30 11,8 

Altele 5 1 1,4 0 0 2 0,3 2 0,8 

Nu ştie 14 2 2,7 6 2,5 5 0,8 1 0,4 

 
Personalul medical are o influenţă redusă în promovarea consumului de sare iodată la 

femeia gravidă, fapt ce necesită o intervenţie pentru creşterea implicării acestui grup profesional în 
profilaxia deficitului de iod, prin promovarea consumului de sare iodată.  

Aspectele motivaţionale menţionate anterior sunt importante pentru eficientizarea 
intervenţiilor în promovarea consumului de sare iodată, ca modalitate de intervenţie în profilaxia 
deficitului de iod. Astfel, pe lângă disponibilitatea în magazine, este necesară intensificarea 
eforturilor personalului medical în prevenirea carenţei de iod, prin educaţie şi asistenţă specifică. 
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Comparând rezultatele studiului din 2003 cu datele din prezentul studiu, se 
constată că procentul actual al gravidelor care consumă sare iodată este net favorabil faţă de 
situaţia semnalată în anul 2003. Astfel, 76% din gravide consumă sare iodată faţă de 46,3% în 
anul 2003. Dacă în anul 2003 motivaţia principală pentru folosirea sării iodate a fost în legătură 
cu promovarea sănătăţii, în anul 2004 motivaţia principală este legată de disponibilitatea sa în 
magazine.  

 
În prezent, legislaţia privind obligativitatea iodării sării de consum atrage după sine creşterea 

disponibilităţii sării iodate în magazine şi, implicit, accesul populaţiei la sare iodată. În plus, 
modificarea comportamentului populaţiei poate să fie pusă şi pe seama campaniei de promovare a 
sării iodate, iniţiată de UNICEF şi desfăşurată în mass-media în anul 2003. 

 
Apare, ca o consecinţă logică, interesul crescut faţă de mesajele campaniei în anul 2003 şi 

stingerea parţială a efectelor campaniei în anul 2004.  
 
 
2.6 Consumul de vitamine şi micronutrienţi în timpul sarcinii 

Aproximativ 60% din femeile chestionate consumă vitamine în timpul sarcinii. Din datele 
studiului reiese faptul că administrarea de vitamine nu influenţează valorile ioduriei. Astfel, ponderea 
femeilor gravide în diferitele grupe de severitate a deficitului este apropiată, indiferent dacă au luat 
sau nu vitamine în timpul sarcinii (Tabelul 14).  

 
Tabelul 14 – Distribuţia gravidelor după valorile standard ale ioduriei 

şi administrarea de vitamine 
 

Administrarea de vitamine în sarcină 

Da Nu 
Intervalele standard  

ale ioduriei Total 

N % N % 

<20µg/l deficit sever 151 70 8,2 81 11,0 

20–49µg/l deficit moderat 334 171 20,0 162 22,0 

50–99µg/l deficit mediu 449 260 30,3 189 25,6 

>=100µg/l fără deficit 502 356 41,5 305 41,4 

Total 1436 857 100 737 100 
 
 

Studiul a relevat faptul că profilaxia deficitului de iod, prin suplimentarea cu iodură de 
potasiu, nu este o practică obişnuită la gravide. 

 
Doar un număr redus de femei gravide au primit un supliment de iod, sub formă de 

iodură de potasiu. Prevalenţa administrării de iodură de potasiu a fost dublă la oraş faţă de sat 
(Figurile 25–27). 
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Figura 25 – Distribuţia gravidelor după administrarea de iodură de potasiu 
 

Nu
94.4%

Nu ştiu
1.5%

Da
4.1%

 
 

Figura 26 – Distribuţia gravidelor din mediul urban după administrarea  
de iodură de potasiu 
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Figura 27 – Distribuţia gravidelor din mediul rurual după administrarea  
de iodură de potasiu 
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Se constată că suplimentarea cu iod, sub formă de iodură de potasiu, la gravidă s-a făcut 
sporadic, spre deosebire de copiii şcolari, pentru care a existat un protocol de administrare a iodurii 
de potasiu pentru profilaxia deficitului de iod, iar interesul personalului medical a fost mai evident, 
probabil datorită existenţei acestui ghid. 
 

2.7 Patologia tiroidiană în antecedentele personale  
şi heredocolaterale ale gravidei 

3,1% dintre femeile gravide afirmă că au probleme cu glanda tiroidă, afecţiuni care se înscriu 
într-o patologie diversă, de la simpla guşă, la alterări funcţionale ale glandei (Figurile 28–30). 

Se constată o frecvenţă mai mare a patologiei tiroidiene în mediul urban, faţă de rural, fapt 
care poate fi explicat prin:  

– nivelul diferit de conştientizare a problemelor de sănătate; 
– interesul crescut în ceea ce priveşte păstrarea sănătăţii, în mediul urban;  
– adresabilitatea sporită la serviciile medicale a populaţiei de la oraş;  
– existenţa facilităţilor de diagnostic în mediul urban. 

 
Este cunoscut faptul că, în zonele cu deficit de iod, patologia tiroidiană este mai frecventă, 

hipertrofia tiroidiană în sine putând constitui expresia unui deficit persistent de iod. 
 

Figura 28 – Distribuţia gravidelor după prezenţa patologiei tiroidiene 
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Figura 29 – Distribuţia gravidelor din mediul urban după prezenţa patologiei tiroidiene 
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Figura 30 – Distribuţia gravidelor din mediul rural după prezenţa patologiei tiroidiene 
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Analiza prevalenţei patologiei tiroidiene în familia femeii gravide relevă prevalenţa triplă 
a afecţiunilor tiroidiene la membrii familiei faţă de patologia gravidelor (Tabelul 15).  

Prevalenţa mai mare a afectării glandei tiroide la ascendenţii direcţi ai femeii gravide 
(mamă, bunică), faţă de prezenţa afecţiunilor tiroidiene la femeia gravidă, poate fi un argument 
în favoarea prezenţei, în ultima perioadă, a unor intervenţii eficiente de combatere a deficitului 
de iod. Un alt argument, în sensul celor afirmate anterior, este adus şi de prevalenţa mai mică a 
patologiei tiroidiene la fraţii care fac parte din aceeaşi generaţie cu femeia gravidă, faţă de 
părinţi (Tabelele 15 şi 16 şi Figurile 31–33). 

 
Tabelul 15 – Distribuţia gravidelor după prezenţa patologiei tiroidiene  

în antecedentele heredocolaterale 
 

Total Urban Rural Probleme cu glanda tiroidă  
în familie N % N % N % 

Da 153 9,6 95 12,3 58 7 
Nu 1357 85,1 632 82 725 88 

Nu ştie 85 5,3 44 5,7 41 5 
Total 1595 100 771 100 824 100 

 
Numai una dintre gravidele chestionate a afirmat că are un copil cu patologie tiroidiană (hipotiroidie).  

 
Tabelul 16 – Distribuţia patologiei tiroidiene la membrii familiei şi pe medii de rezidenţă 

 
Total Urban Rural 

Gradul de rudenie 
Nr. de cazuri % 

N=149 Nr. de cazuri % 
N=94 Nr. de cazuri % 

N=55 

Mama/tata 70 46,9 43 45,7 27 49,1 
Sora/frate 29 19,5 13 13,8 16 29,1 
Bunica/bunicul 18 12,1 14 14,9 4 7,3 
Mătuşa/unchiul 16 10,7 11 11,7 5 9,1 
Soţul 6 4 5 5,3 1 1,8 
Soacra/socrul 11 7,4 8 8,5 3 5,5 
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Figura 31 – Distribuţia patologiei tiroidiene în familie 
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Figura 32 – Distribuţia patologiei tiroidiene în familie, în mediul urban 
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Figura 33 – Distribuţia patologiei tiroidiene în familie, în mediul rural 
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Figura 34 – Distribuţia diferitelor tipuri de afecţiuni tiroidiene la gravide 
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Figura 35 – Distribuţia diferitelor tipuri de afecţiuni tiroidiene la membrii familiei 
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Ca un factor de eroare în interpretarea rezultatelor, trebuie luate în considerare limitele 
interviului în ceea ce priveşte rememorarea unor evenimente anterioare, mai ales în legătură cu 
aparţinătorii, precum şi numărul redus de gravide care au afirmat existenţa patologiei tiroidiene în 
antecedentele heredocolaterale. 
 

Figura 36 – Distribuţia afecţiunilor tiroidiene la părinţii gravidei 
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Atât la gravidă, cât şi la părinţii acesteia predomină o patologie care ipotetic ar putea fi 

legată de deficitul de iod, precum guşa şi hipotiroidia (Figurile 34–36). 
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2.8 Paralelă între deficitul de iod al gravidei  
şi cel al copilului şcolar 

Analiza deficitului de iod al femeii gravide (pe o populaţie reprezentativă la nivel naţional) şi 
cel al copilului şcolar (de asemenea, pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional), efectuate în 
cursul anului 2004, evidenţiază următoarele aspecte: 

– la copilul şcolar, mediana ioduriei, atât în mediul urban, cât şi în rural, depăşeşte 
pragul de 100 micrograme/l, fapt ce atestă absenţa unui deficit de iod. La gravidă, 
mediana ioduriei se înscrie în limitele deficitului uşor; acest fapt relevă neacoperirea, 
printr-un aport adecvat, a nevoilor crescute de iod ale acesteia;  

– prevalenţa copiilor cu valori normale ale ioduriei este superioară celei a femeilor 
gravide (53,1% copii, faţă de 35% gravide); 

– prevalenţa copiilor cu valori ale ioduriei care se încadrează în forma severă a 
deficitului de iod este net inferioară faţă de cea a femeilor gravide cu formă severă 
(2,4% pentru copii şi 10,5 % pentru femei gravide); 

– atât la femeia gravidă, cât şi la copil se constată diferenţe în funcţie de mediul de 
rezidenţă (carenţă mai mare în mediul rural), diferenţe sesizate şi în studiul altor 
parametri biologici sau de dezvoltare (Hb, parametri antropometrici); 

– prevalenţa consumului de sare iodată este apropiată în cele două grupe 
populaţionale studiate (73,9% pentru copii şi 76% pentru gravide), fapt ce atestă 
acurateţea studiului, deoarece la copii au fost cercetate mostrele de sare folosite în 
familie, iar la gravide, prevalenţa s-a calculat în funcţie de afirmaţiile acestora 
referitoare la consumul de sare iodată; 

– atât la gravide, cât şi în familiile copiilor şcolari se întâlnesc frecvent practici culinare 
asemănătoare, cu potenţial de reducere a conţinutului de iod al sării, respectiv 
adaosul de sare înainte de fierbere sau în timpul fierberii (întâlnite la 77,1% la copii 
şi la 75,3% la gravide), care scad conţinutul de iod al sării, prin volatilizarea 
acestuia; 

– prevalenţa copiilor care primesc iodură de potasiu este superioară celei a gravidelor 
(10,1% dintre copii, faţă de 4,1% dintre gravide). Administrarea de iodură de potasiu 
în grupul de copii s-a făcut prin reţeaua de medicină şcolară sau prin medicii de 
familie, conform unor protocoale. Pentru gravide nu există protocoale de 
suplimentare a deficitului de iod şi, probabil, din această cauză, ponderea cazurilor 
cărora li s-a administrat profilactic iodură de potasiu a fost mai redusă;  

– alimentaţia femeilor gravide este mai adecvată în ceea ce priveşte consumul de carne, 
lapte şi produse lactate, şi inferioară în ceea ce priveşte consumul de ouă. 

 
Considerăm că alimentaţia mai bună a gravidelor, faţă de cea a copiilor, se datorează 

următorilor factori: 
– atenţia preferenţială de care se bucură gravida; 
– concepţia că o gravidă trebuie să se alimenteze pentru două persoane; 
– apetitul crescut al unor gravide; 
– apetitul redus al copiilor şcolari mici; 
– capriciozitatea alimentară a copilului şcolar. 
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3. Statutul hemoglobinei gravidei 
 

Evaluarea carenţei de fier răspunde obiectivelor studiului; se face şi o analiză a unor factori 
de risc în apariţia acestui deficit. 

După OMS, limita de normalitate pentru hemoglobină la femeia gravidă este de 11g/dl, 
valoare care corespunde hemodiluţiei fiziologice de sarcină. 

În ţările dezvoltate, precum Franţa, prevalenţa anemiei la gravidele aflate în ultimul trimestru 
de sarcină este de 12%, cu diferenţe mari faţă de trimestrele l şi II de sarcină. 

La populaţia de imigranţi din Franţa, prevalenţa anemiei este mai mare în toate etapele 
sarcinii, ajungând la o valoare de 38% în ultimul trimestru. 

În ţările în curs de dezvoltare asistăm la o ştergere a diferenţelor mari dintre prevalenţa 
anemiei la gravide şi cea a femeilor aflate în perioada fertilă (fără a fi însărcinate). Astfel, studiile 
menţionează o prevalenţă a anemiei la gravide între 45% şi 50%, iar la femeile negravide - de 
vârstă fertilă - de 40%. 

Se poate afirma că femeile gravide din ţările în curs de dezvoltare prezintă un risc sporit de 
a dezvolta precoce anemia în timpul sarcinii (înainte de trimestrul III) din cauza rezervelor scăzute 
de fier în organismul lor din perioadele anterioare sarcinii. Factorii de limitare a rezervelor de fier 
privesc nivelul socio-economic redus, alimentaţia deficitară cantitativ şi calitativ, multiparitatea, 
folosirea redusă a contraceptivelor orale ca metodă de prevenire a hipermenoreii, dar şi prezenţa 
sarcinii la vârste foarte tinere, în adolescenţă (perioadă de creştere şi dezvoltare care necesită 
cantităţi sporite de fier), precum şi efectuarea de avorturi repetate. 

Pe ansamblu, 42,5% dintre gravidele luate în studiu au fost anemice. Ponderea femeilor cu 
anemie este mai mare în mediul rural decât în urban, în special a cazurilor cu Hb sub 9g/dl (Figura 
37), iar diferenţa dintre valorile mediane ale hemoglobinei pe medii de rezidenţă este semnificativă 
statistic (Tabelul 17). 

 
Figura 37 – Distribuţia gravidelor în funcţie de valorile hemoglobinei (g/dl),  

pe medii de rezistenţă 
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Tabelul 17 – Mediana hemoglobinei pe medii de rezidenţă 
 

Mediu Nr. de cazuri Mediană 

Urban 527 11,4 
Rural 438 11,1 
Total 965 11,3 

 
 

Ponderea femeilor anemice scade progresiv, odată cu creşterea nivelului de şcolarizare, 
prevalenţa cea mai scăzută a anemiei fiind de 35% la gravidele cu peste 12 clase (Figura 38). 
Chiar şi această prevalenţă este de aproape trei ori mai mare decât media din ţările dezvoltate.  
 

Figura 38 – Distribuţia gravidelor în funcţie de valorile hemoglobinei (g/dl)  
şi de nivelul de scolarizare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suplimentarea cu fier este metoda cea mai răspândită pentru combaterea anemiei. Fierul este 
indispensabil pentru sinteza hemoglobinei, intervenind în procesele enzimatice din organism. Suplimen-
tarea cu fier în timpul sarcinii este necesară asigurării creşterii fiziologice a eritropoiezei materne, 
precum şi acoperirii nevoilor eritropoiezei fătului. Anemia maternă are consecinţe negative asupra 
evoluţiei sarcinii şi a dezvoltării fătului, crescând riscul de prematuritate şi de greutate mică la naştere. 

 
În condiţiile existenţei unor rezerve de fier normale, acestea se epuizează la sfârşitul 

trimestrului doi de sarcină. În această situaţie, primează nevoile fătului, iar cuplul materno-fetal este 
sub dependenţa externă exclusivă. 
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În literatura de specialitate se discută încă modalitatea de administrare a fierului în scop 
preventiv. Se consideră că, în situaţia unor rezerve suficiente (probate prin dozarea feritinei), 
administrarea suplimentară de fier trebuie să se facă începând cu trimestrul III de sarcină. Această 
suplimentare se va face cel puţin la grupurile cu risc de dezvoltare a anemiei şi la cele la care s-a 
constatat scăderea rezervelor, prin dozarea de feritină.  

În sarcină, scade şi nivelul acidului folic seric, fapt legat de contextul hormonal propriu 
sarcinii. În ţările dezvoltate, nu se constată apariţia anemiei prin carenţa de folaţi. 

Totuşi, chiar şi în ţările în curs de dezvoltare este menţionată apariţia anemiei prin deficit de 
folaţi. În vederea prevenirii anemiei dependente de acidul folic, OMS menţionează necesitatea 
suplimentării profilactice. În anemiile feriprive se recurge la un tratament curativ cu fier, în doze de 
100–200mg/zi. 

Se asociază acidul folic care influenţează, la rândul său, în mod pozitiv, eritropoieza. 
Gravidele intrate în studiu au fost întrebate dacă în ultimele trei luni ale sarcinii au făcut 

tratament cu micronutrienţi precum fier, vitamine, minerale şi acid folic (Tabelul 18). Se constată că 
peste jumătate dintre femei au făcut tratament cu fier şi polivitamine. Tratament cu acid folic au făcut 
mai puţin de 30%. Diferenţele dintre urban şi rural se menţin şi de această dată, în defavoarea ruralului. 

 
Tabelul 18 – Distribuţia femeilor gravide în funcţie de administrarea de fier, polivitamine, 

vitamina D şi acid folic, pe medii de rezidenţă 
 

Total Urban Rural 
Administrare 

Nr. de cazuri % 
N=1577* Nr. de cazuri % 

N=761* Nr. de cazuri % 
N=816* 

Fier 843 53,5 470 61,8 373 45,7 

Polivitamine cu minerale 857 54,3 497 65,3 360 44,1 

Vitamina D 602 38,2 343 45,1 259 31,7 

Acid folic 426 27 259 34 167 20,5 
*număr de gravide care au răspuns la întrebare 

 
Asociind consumul acestor produse cu nivelul hemoglobinei (Tabelul 19), se constată că 

prevalenţa anemiei la femeile care au luat fier este cu doar 5 procente mai mică faţă de prevalenţa 
anemiei la femeile care nu au luat fier (40,6%, faţă de 44,9%). În schimb, administrarea de acid folic a 
diferenţiat cu aproape 12 procente cele două categorii de gravide consumatoare, faţă de 
neconsumatoare de acid folic în ultimul trimestru de sarcină (Tabelul 19 şi Figura 39). 
 

Tabelul 19 – Distribuţia gravidelor în funcţie de nivelul hemoglobinei  
şi de tratamentul cu micronutrienţi 

 

Fier Vitamine şi minerale Acid folic 
Da Nu Da Nu Da Nu 

Nivelul Hb 
g/dl Total 

N % N % N % N % N % N % 

<9 72 38 7,2 34 7,8 37 6,9 35 8,1 18 5,0 54 8,9 

9 – 9,9 139 71 13,4 68 15,7 63 11,8 76 17,7 42 11,7 97 16,0 

10 – 10,9 199 106 20,0 93 21,4 98 18,3 101 23,5 66 18,3 133 22,0 

11 – 11,4 118 58 10,9 60 13,8 63 11,8 55 12,8 36 10,0 82 13,6 

>=11,5 437 258 48,5 179 41,3 274 51,2 163 37,9 198 55,0 239 39,5 

Total 965 531 100 434 100 535 100 430 100 360 100 605 100 
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Figura 39 – Frecvenţa anemiei (Hb sub 11g/dl) la gravide, în funcţie de administrarea de fier, 
vitamine şi micronutrienţi 

 

 
 

Tratamentul cu fier este eficace în al treilea trimestru al sarcinii, în momentul epuizării 
rezervelor. Trebuie acordată o atenţie specială categoriilor cu risc menţionate anterior. 

 
Pentru prevenirea anemiei, OMS recomandă, pentru ţările în curs de dezvoltare, un aport de 

fier de 60mg/zi şi un aport de acid folic de 1 mg/zi. Din cauza unor rezerve scăzute în organismul 
femeilor, recomandă, de asemenea, introducerea tratamentului profilactic mai devreme. Este 
important ca, în cadrul consultaţiei prenatale, să se depisteze rezervele scăzute, prin dozarea 
feritinei, şi, dacă nu este posibil acest lucru, să se deceleze anemia maternă şi să se instituie 
precoce tratamentul (100–200mg/zi fier asociat cu acid folic). 

Prezenţa anemiei la femeile gravide cărora li s-a administrat fier pune în discuţie, în primul 
rând, discrepanţa între necesităţi şi aport, dar şi alte aspecte, cum ar fi: instituirea tardivă a 
profilaxiei, discontinuitate în tratamentul profilactic, alimentaţia deficitară, adeziunea scăzută la 
tratament etc. 

 

4. Consultaţia prenatală 
 

4.1 Utilizarea consultaţiei prenatale 
Utilizarea consultaţiei prenatale se măsoară în diferite moduri. În aprecierea utilizării corecte, 

respectiv a subutilizării serviciilor prenatale, s-a avut în vedere atât numărul de consultaţii prenatale 
efectuate pe durata sarcinii, cât şi momentul de luare în evidenţă a gravidei pentru îngrijirea 
prenatală.  

În eşantionul nostru, aproape 6% dintre femei nu au beneficiat de nici o consultaţie prenatală 
în cursul ultimei sarcini.  

 
În privinţa momentului de luare în evidenţă a gravidei pentru îngrijirea prenatală, s-a 

constatat că majoritatea gravidelor s-au prezentat la prima consultaţie prenatală în a doua (34,6%) 
şi a treia lună (23,4%) de sarcină (Tabelul 20). 
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Tabelul 20 – Distribuţia gravidelor în funcţie de  
vârsta sarcinii la prima consultaţie prenatală şi de etnie 

 

Luna de sarcină Română  
% 

Maghiară
% 

Rromă 
% 

Altă naţionalitate 
% 

Total 
% 

1 10,3 14,5 2,1 8,3 9,8 

2 34,8 40,3 23,4 58,3 34,6 
3 24,1 21,8 21,3 8,3 23,4 
4 14,7 9,7 15,6 12,5 14,3 
5 7 4,8 11,3 0 7,1 
6 4,1 3,2 7,8 4,2 4,4 
7 2,9 4,8 7,1 8,4 3,5 
8 1,2 0 2,8 0 1,3 
9 0,2 0 0,7 0 0,2 

Total 100 100 100 100 100 
 
 

Pe ansamblu, 67,8% dintre gravide s-au prezentat la prima consultaţie prenatală în cursul 
primului trimestru de sarcină, dar există diferenţe pe etnii (Tabelele 20 şi 22) şi pe medii de 
rezidenţă (Tabelul 21). Ponderea gravidelor care se prezintă la prima consultaţie prenatală în primul 
trimestru de sarcină este 79,2% în mediul urban şi de 58,5% în mediul rural.  

 
Tabelul 21 – Distribuţia gravidelor în funcţie de momentul primei consultaţii prenatale,  

pe medii de rezidenţă 
 

Total Urban Rural Momentul  
primei consultaţii 

prenatale Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

Trim. I 1021 68,8 583 79,2 438 58,5 
Trim. II 389 26,1 132 17,9 257 34,3 
Trim. III  75 5,1 21 2,9 54 7,2 
Total 1485* 100 736 100 749 100 

*) Nu ştiu = 21 persoane (din N=1506) 
 

Tabelul 22 – Distribuţia gravidelor în funcţie de trimestrul de sarcină  
la prima consultaţie prenatală şi etnie 

 

Etnie 

Română Maghiară Rromă Alta 
Perioada consultaţiei 

prenatale Total 

N % N % N % N % 

Trim. I 1021 842 69,7 95 77,2 66 50,8 18 75,0 
Trim. II 389 314 26,0 22 17,9 49 37,7 4 16,7 
Trim. III  75 52 4,3 6 4,9 15 11,5 2 8,3 
Total 1485 1208 100 123 100 130 100 24 100 
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Prevalenţa cea mai mare a gravidelor care se prezintă la medic în primul trimestru de 
sarcină se înregistrează la etnia maghiară – 77,2%, iar cea mai scăzută la etnia rromă – 58,5% 
(Tabelul 22). 

 
În privinţa numărului de consultaţii prenatale efectuate pe durata sarcinii, literatura 

apreciază pentru subutilizare limita de 4 consultaţii, faţă de cele 10 recomandate. În studiul nostru, 
ponderea subutilizatoarelor (cu cel mult 4 consultaţii) se ridică la 33,3%. Pe etnii, ponderea cea mai 
mare a femeilor subutilizatoare se înregistrează la etnia rromă – 70%, iar cea mai redusă la etnia 
maghiară – 20,3% (Tabelul 23). 

 
Tabelul 23 – Distribuţia gravidelor în funcţie de numărul de consultaţii prenatale şi de etnie 

 
Nr. consultaţii 

prenatale 
Română  

% 
Maghiară 

% 
Rromă  

% 
Altă naţionalitate 

% 

1–4 32,8 20,3 70 33,3 

5–9 49,8 45,5 26,7 46,7 

10 şi peste 17,4 34,2 3,3 20 

Total 100 100 100 100 
 
 

Nivelul de şcolarizare diferenţiază mult mamele în această privinţă. Mai mult de 90% dintre 
mamele cu peste 12 clase au fost luate în evidenţă de un medic în primul trimestru de sarcină, faţă 
de doar 38,6 % dintre mamele cu mai puţin de 5 clase (Tabelul 24). 
 
Tabelul 24 – Distribuţia gravidelor după momentul prezentării la prima consultaţie prenatală 

şi nivelul de şcolarizare 
 

Clase absolvite 

Sub 5 clase 5–8 clase 9–12 clase Peste 12 clase
Momentul prezentării 
la prima consultaţie 

prenatală 
Total 

N % N % N % N % 

Trim. I 1021 39 38,6 177 53,6 533 70,9 263 91,6 
Trim. II 389 50 49,5 126 38,2 191 25,4 21 7,4 
Trim. III  75 12 11,9 27 8,2 28 3,7 3 1,0 

Total 1485 101 100 330 100 752 100 287 100 
 
 

4.2 Conţinutul consultaţiei prenatale 
Utilizarea consultaţiei prenatale constituie şi un prilej pentru trasmiterea unor mesaje cu 

conţinut educativ în beneficiul sănătăţii mamei şi copilului. 
În acest cadru, consultaţia prenatală a vizat doar două aspecte:  
– promovarea alăptării  
– consumului de sare iodată. 
 
64,7% dintre femeile care au beneficiat de consultaţia prenatală au declarat că au fost 

sfătuite să-şi alăpteze copilul (Tabelul 25). 
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Tabelul 25 – Distribuţia gravidelor după consilierea privind alăptarea, 
pe medii de rezidenţă 

 

Total Urban Rural Au primit 
recomandări legate 

de alăptare Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

Da 975 64,7 506 68,4 469 61,3 

Nu 518 34,4 230 31,0 288 37,6 

Nu ştie 13 0,9 5 0,6 8 1,1 

Total 1506 100 741 100 765 100 
 
 

Profesioniştii menţionaţi de mame, care au promovat alăptarea, sunt: medicul de familie – 
79%, medicul specialist – 64,7%, asistenta medicală – 41,8%, asistenta comunitară – 1,8%, 
mediatorul sanitar – 0,2%, (Tabelul 26). 

 

Tabelul 26 – Ponderea profesioniştilor care au recomandat alăptarea 
 

Total Urban Rural Profesionişti  
care au recomandat 

alăptarea Număr cazuri % 
N=972 Număr cazuri % 

N=505 Număr cazuri % 
N=467 

Medicul de familie 780 80,2 401 79,4 379 81,2 

Medicul specialist 638 65,6 375 74,3 263 56,3 

Alt medic 44 4,5 28 5,5 16 3,4 

Asistenta/moaşă 413 42,5 200 39,6 213 45,6 

Asistenţa comunitară 18 1,9 10 2,0 8 1,7 

Mediatorul comunitar 2 0,2 2 0,4 0 0 
 
 

Referitor la sarea iodată, 15,2% dintre mame au declarat că un medic sau o asistentă 
medicală le-a recomandat consumul acestui tip de sare (Tabelul 27). 

 

Tabelul 27 – Distribuţia gravidelor care au primit recomandări privind consumul de sare 
iodată, pe medii de rezidenţă 

 

Total Urban Rural S-a recomandat 
consumul de sare 

iodată Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

Da 228 15,1 128 17,3 100 13,1 

Nu 1232 81,8 594 80,2 638 83,4 

Nu ştie 46 3,1 19 2,5 27 3,5 

Total 1506 100 741 100 765 100 
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De asemenea, 48,3% dintre mame au afirmat că medicii le-au recomandat reducerea 
consumului de sare în timpul sarcinii (Tabelul 28). 
 

Tabelul 28 – Atitudinea medicilor privind consumul de sare al gravidelor luate în studiu,  
pe perioada sarcinii, pe medii de rezidenţă 

 
Total Urban Rural Au recomandat reducerea 

consumului de sare? Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

Da 728 48,3 419 56,5 309 40,4 

Nu 745 49,5 310 41,8 435 56,9 

Nu ştie 33 2,2 12 1,7 21 2,7 

Total 1506 100 741 100 765 100 
 
 
5. Sănătatea nou-născutului  
 

5.1 TSH-ul neonatal  

Ioduria, volumul glandei tiroide şi TSH-ul sunt consideraţi – după OMS, UNICEF, ICCIDD – 
indicatorii care atestă deficitul de iod într-o populaţie.  

La nivel populaţional, nivelul TSH-ului nou-născutului este considerat cel mai bun indicator 
în ceea ce priveşte determinarea severităţii deficitului de iod într-o populaţie, precum şi a riscului 
dezvoltării unor afecţiuni dependente de carenţa de iod. 

Adaptarea dozării TSH la metoda prin picătura pe hârtie de filtru a adus beneficii 
considerabile în studiile populaţionale privind deficitul de iod.  

 
În studiile epidemiologice, valoarea limită a normalităţii pentru TSH-ul prelevat din sângele 

integral este 5 mU/l. 
Evaluarea statusului iodului se realizează în funcţie de ponderea populaţiei ţintă, cu valori 

ale TSH-ului mai mari faţă de valoarea de 5 mU/l. Dacă pentru mai mult de 3% dintr-o populaţie se 
înregistrează valori ale TSH-ului superioare celei de 5 mU/l, înseamnă că în populaţia respectivă 
există deficit de iod. Gradele de severitate ale deficitului de iod sunt delimitate în funcţie de 
ponderea populaţiei care are valori ale TSH-ului superioare pragului de 5 mU/l. Astfel, în situaţia 
unei prevalenţe cuprinse între 3 şi 19,9%, deficitul este uşor, la o prevalenţă cuprinsă între 20,0 şi 
39,9% deficitul este mediu şi când ponderea populaţiei cu valori ale TSH-ului mai mari de 5 mU/l 
este peste 40,0%, deficitul este considerat sever (Tabelul 29). 
 
Tabelul 29 – Gradele de severitate a deficitului de iod, în funcţie de ponderea nou-născuţilor 

cu valori ale TSH-ului mai mari de 5 mU/l 
 

Grad de severitate Ponderea nou-născuţilor  
cu TSH sanguin mai mare de 5 mU/l 

Uşor 3,0–19,9% 
Moderat 20,0–39,9% 

Sever ≥40,0% 
Sursa: OMS/UNICEF/ICCIDD 
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A fost evaluat TSH-ul neonatal la un grup de 969 copii ai mamelor care au fost luate în 
studiu în cadrul prezentei componente de cercetare. Ponderea celor cu valori peste 5mU/l a fost de 
31,3%, ceea ce încadrează deficitul de iod, pe baza criteriilor OMS/UNICEF/ICCIDD, în categoria 
deficiului moderat (Tabelul 30 şi Figura 40). 
 

Tabelul 30 – Distribuţia nou-născuţilor în funcţie de valoarea prag  
pentru deficitul de iod a TSH-ului 

 

ValoareaTSH 
mUI/l Număr cazuri % 

<5mU/l (fără deficit) 666 68,7 

>5mU/l (cu deficit) 303 31,3 

Total 969 100 
 
 

Figura 40 – Distribuţia nou-născuţilor în funcţie de valoarea standard a TSH 
pentru deficitul de iod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 31 – Media şi mediana TSH-ului copilului, în funcţie de gradul  
de deficit de iod al mamei 

 

TSH-ul nou-născutului (mUI/l) Ioduria mamei/grade severitate 
Media Deviaţia standard Mediana 

< 20µg/l 4,39 4,54 3,32 

20-49µg/l 4,66 4,94 3,20 

50-99µg/l 5,50 6,62 3,67 

≥ 100µg/l 4,60 5,75 3,00 
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Studiul nu evidenţiază o legătură între gradul de severitate a deficitului de iod al mamei 
(relevat prin nivelul ioduriei) şi deficitul de iod al nou-născutui (studiat pe baza medianei TSH-ului). 
Astfel, pentru toate categoriile de severitate a deficitului de iod al mamei corespund valori 
aproximativ egale ale medianei TSH-ului nou-născutului (Tabelul 31). 

 
2,8% din nou-născuţii testaţi au avut un TSH mai mare de 20mU/l, valoarea standard pentru 

suspiciunea de hipotiroidie (3,6% în mediul urban şi de 2,1% în rural). Aceşti copii sunt supuşi unor 
investigaţii suplimentare pentru confirmarea diagnosticului (Figura 41). 
 

Figura 41 – Distribuţia nou-născuţilor în funcţie de valoarea standard a TSH  
pentru hipotiroidism, pe medii de rezistenţă 

 

 
 

Se remarcă o discrepanţă între gradul de severitate a deficitului de iod al gravidei şi cel al nou-
născutului. Astfel, mediana ioduriei la femeile gravide atestă un deficit uşor, pe când valoarea 
procentuală a nou-născuţilor cu TSH peste 5 mU/l încadrează carenţa în limitele deficitului moderat.  

 
Legat de acest aspect, în literatura de specialitatese apreciază că acest fenomen poate fi 

explicat şi prin faptul că: 
– TSH-ul este sub influenţa unor factori ce pot modifica rezultatele dozărilor, precum 

stresul naşterii şi folosirea unor preparate antiseptice cu iod; 
– utilizarea TSH-ului neonatal în studiile epidemiologice duce la o încadrare mai severă a 

deficitului de iod, comparativ cu alte metode, ca determinarea ioduriei la copiii şcolari 
sau palparea glandei tiroide (Copeland şi colab. 2002). 
 

Cu toate că nu există o reprezentativitate a populaţiei studiate şi la nivelul judeţului, analiza 
pe judeţe a valorilor TSH-ului pune în evidenţă diferenţe din punct de vedere geografic.  
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5.2 Greutatea la naştere  

Greutatea la naştere este unul dintre cei mai importanţi indicatori ai  sănătăţii mamei şi 
copilului atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele în curs de dezvoltare. În literatura de specialitate, 
este considerată un factor cu importanţă majoră în stabilirea prognosticului vital şi de dezvoltare 
ulterioară a copilului. Astfel, studiile au arătat că 50% din decesele neonatale apar la copii cu 
greutate mică la naştere. Greutatea mică la naştere este considerată şi un factor de risc pentru 
apariţia malnutriţiei, a infecţiilor recurente şi a deficienţelor neuro-psihice. 

 
Greutatea medie la naştere a celor 1.445 de copii născuţi în perioada de desfăşurare a 

studiului (7 zile ale lunii noiembrie 2004) a fost de 3.200 g, perfect superpozabilă pe cea înregistrată 
în celelalte componente ale studiului, precum şi în studiile anterioare. 

Menţionăm, şi aici, că media greutăţii la naştere a copiilor, măsuraţi pentru standardele 
internaţionale de referinţă, este 3.400 g. 

Greutatea la naştere a fost asociată şi cu etnia. În acest caz, s-au comparat medianele 
greutăţii la naştere la copiii aparţinând mamelor de diferite etnii. Mediana greutăţii la naştere la etnia 
română a fost 3.200 g faţă de 3.000 g la etnia rromă.  

 
OMS defineşte greutatea mică la naştere drept o greutate mai mică de 2.500 g, 

indiferent de vârsta gestaţională. Nou-născuţii cu o greutate la naştere mai mică decât 
percentila 10 pentru vârsta gestaţională sunt consideraţi copii cu greutate mică pentru vârstă 
(small for date). 

Astfel, în categoria copiilor cu greutate mică la naştere sunt incluşi atât copiii prematuri, cât 
şi copiii cu greutate mică pentru vârsta gestaţională. 

În prezentul studiu, 6,9% dintre copii au avut greutate mică la naştere, cuprinzând atât copiii 
prematuri, cât şi pe cei cu greutate mică faţă de vârsta gestaţională (Tabelul 32). 

 
Greutatea mică la naştere este mai frecventă în mediul rural, fapt ce se înscrie în 

caracteristicile generale de dezvoltare, mai precare în rural faţă de urban (Tabelul 33). 
 

Tabelul 32 – Distribuţia nou-născuţilor în funcţie de greutatea la naştere,  
pe medii de rezidenţă 

 

Total Urban Rural Greutatea la naştere 
(g) 

Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

<2500 99 6,9 44 6,3 55 7,4 

2500–2999 337 23,3 151 21,6 186 24,9 

3000–3499 578 40,0 282 40,3 296 39,7 

3500–4000 363 25,1 191 27,4 172 23,1 

>4000 68 4,7 31 4,4 37 4,9 

Total 1445 100 699 100 746 100 
 
 

Nivelul de şcolarizare a mamei determină diferenţieri în greutatea la naştere a copilului. 
Prevalenţa greutăţii mici la naştere este mai mare la copiii care provin din mame cu nivel scăzut de 
şcolarizare (sub 5 clase), fiind aproape dublă faţă de copiii proveniţi din mame cu peste 12 clase 
(Tabelul 33). 
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Tabelul 33 – Distribuţia nou-născuţilor în funcţie de greutatea la naştere şi de nivelul 
educaţional al mamei 

 

Clase absolvite 
Sub 5 clase 5–8 clase 9–12 clase  Peste 12 clase 

Greutatea la naştere  
(g) Total 

N % N % N % N % 

<2500g 99 12 9,3 23 6,9 48 6,9 14 5,2 

2500–2999g 337 48 37,2 101 30,1 149 21,4 33 12,3 

3000–3499g 578 48 37,2 138 41,2 275 39,5 113 42,2 

3500–4000g 363 20 15,5 60 17,9 190 27,3 88 32,8 

>4000g 68 1 0,8 13 3,9 34 4,9 20 7,5 

Total cazuri 1445 129 100 335 100 696 100 268 100 
 

Nivelul socio-economic al mamelor a diferenţiat mai puţin prevalenţa greutăţii mici la naştere 
decât nivelul de şcolarizare (Figura 42). 

 
Figura 42 – Distribuţia nou-născuţilor în funcţie de greutatea la naştere  
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6. Concluzii şi recomandări 
 
OBIECTIVUL 1 
Evaluarea prevalenţei deficitului de iod şi a anemiei la femeia gravidă 
 

Concluzii: 

 Deficitul de iod rămâne o problemă de sănătate publică pentru gravidele din România, 
65% dintre gravide prezentând diferite grade de carenţă de iod, dintre care 10,5% un 
deficit sever.  

 Deficitul de iod la gravide se înscrie în limitele deficitului uşor şi este mai accentuat în 
mediul rural faţă de mediul urban. 
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 Se remarcă anumite tendinţe de localizare geografică (la nivelul unor judeţe) în ceea ce 
priveşte gradul deficitului de iod (fapt ce recomandă continuarea studiilor la nivel local). 

 Aprecierea deficitului de iod prin determinarea TSH-ului neonatal încadrează populaţia 
studiată în deficitul moderat. Apare o discrepanţă între gravitatea deficitului de iod la 
gravide, apreciat prin mediana ioduriei, şi cea a deficitului de iod la nou-născuţi, apreciat  
prin raportul procentual al cazurilor cu TSH-ul neonatal mai mare de 5 mU/l. În literatura 
de specialitate, anumite studii consideră valorile TSH-ului neonatal drept indicatorul cel 
mai fidel al deficitului de iod la nivelul unei populaţii.  

 În condiţii de necesar crescut, suplimentarea aportului prin administrarea preparatelor 
de iod (iodura de K) se realizează doar sporadic, fără un protocol bine definit. 

 În cadrul populaţiei generale, gravidele reprezintă un grup cu risc crescut în ceea ce 
priveşte deficitul de iod, fapt datorat apariţiei unui dezechilibru între aport şi nevoi (nevoi 
crescute şi aport redus). 

 Anemia are o prevalenţă crescută la femeile gravide din România: 42,5% dintre 
gravidele luate în studiu au fost anemice. Această pondere înscrie România, din punct 
de vedere al prevalenţei anemiei la gravide, în cadrul ţărilor în curs de dezvoltare. 

 Ponderea femeilor cu anemie este mai mare în mediul rural decât în urban, în special a 
celor cu valoarea hemoglobinei sub 9g/dl, iar diferenţele sunt semnificative statistic. 

 Prevalenţa anemiei este mai mare la femeile cu un nivel de educaţie scăzut. 
 Se constată că peste jumătate dintre femei au făcut tratament cu fier şi polivitamine. 

Tratament cu acid folic au făcut mai puţin de 30%. Diferenţele dintre urban şi rural se 
menţin, şi de această dată, în defavoarea ruralului. 

 Prezenţa anemiei la femeile gravide cărora li s-a administrat fier pune în discuţie, în 
primul rând, discrepanţa între necesităţi şi aport, dar şi alte aspecte posibile precum: 
instituirea tardivă a profilaxiei, discontinuitate în tratamentul profilactic, alimentaţie 
deficitară, adeziune scăzută la tratament etc. 

 
Recomandări: 

 Populaţia de femei gravide reprezintă un grup populaţional cu o vulnerabilitate crescută 
la deficitul de iod, fapt ce impune elaborarea unei strategii specifice de profilaxie, care 
să includă activităţi de IEC (informare, educaţie, comunicare) şi asistenţă. 

 Complexitatea etiologiei, a consecinţelor carenţei de iod şi a modalităţii de îngrijire a 
femeii gravide recomandă colaborarea interdisciplinară şi intersectorială, atât în 
elaborarea strategiei pentru prevenirea carenţei, cât şi în implementarea activităţilor 
specifice de combatere a deficitului. Este important ca medici de diferite specialităţi 
(ginecologi, specialişti de sănătate publică, endocrinologi) şi educatori de sănătate să 
conlucreze în combaterea deficitului de iod.   

 Se recomandă creşterea nivelului de iodare a sării, pentru a preîntâmpina  pierderile 
produse de la sursă la consumator, prin procesele de ambalare, stocare, depozitare şi 
prelucrarea culinară a alimentelor la nivelul gospodăriilor.  

 Nevoile de iod crescute ale femeilor gravide recomandă, pe lângă folosirea sării iodate, 
administrarea suplimentară de iod, pentru prevenirea deficitului. Dozele şi modalitatea 
de administrare vor face obiectul unui protocol de prevenire a deficitului de iod la femeia 
gravidă. 

 Se recomandă o mai mare antrenare a cadrelor medicale în activităţile de profilaxie a 
deficitului de iod, prin promovarea unor intervenţii educative şi de asistenţă a gravidelor. 
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 Se recomandă organizarea unor întâlniri cu specialişti şi elaborarea unor materiale 
informative, cu scopul de a creşte nivelul informaţional al cadrelor medicale în 
domeniul prevenirii deficitului de iod al femeii gravide, al cunoaşterii competenţelor şi 
limitelor individuale de acţiune, precum şi a modalităţilor de intervenţie în echipa 
interdisciplinară. 

 Este utilă antrenarea cadrelor medicale de la nivelul medicinei primare în 
combaterea deficitului de iod în populaţiile defavorizate şi la femeile din mediul rural, 
prin promovarea consumului de sare iodată şi a alimentaţiei adecvate în timpul 
sarcinii. Un rol important trebuie acordat educaţiei privind modalităţile prin care este 
evitată pierderea iodului din sarea iodată, în timpul pregătirii alimentelor sau al 
păstrării sării. 

 Combaterea deficitului de iod trebuie să fie o activitate conjugată a specialiştilor din 
domeniul sănătăţii publice, al endocrinologilor, al ginecologilor, al nutriţioniştilor şi al 
medicilor de familie. 

 Este utilă iniţierea unor programe specifice adresate femeilor din mediul rural, care să 
vizeze atât componenta educaţională, cât şi pe cea de asistenţă, fapt ce ar spori 
adeziunea acestui grup populaţional la acţiunile de prevenire. 

 Recomandăm includerea în consultaţia prenatală a evaluării deficitului de iod, precum şi 
instituirea unor activităţi de profilaxie. Astfel, este util ca mama să fie consiliată cu privire 
la importanţa consumului de sare iodată şi a alimentaţiei igienice, pentru prevenirea unui 
retard psiho-motor al copilului.  

 Se recomandă o monitorizare suplimentară a deficitului de iod şi o suplimentare cu 
preparate cu iod la gravidele care au un aport de sare redus, datorită unor condiţii medicale 
(edeme, HTA). Se recomandă sublinierea acestor situaţii în protocolul de intervenţie. 

 Recomandăm extinderea studiilor, pentru evaluarea zonală a deficitul de iod. De 
asemenea, este utilă determinarea volumului glandei tiroide, ca un indicator pentru 
evaluarea persistenţei deficitului de iod.  

 Considerăm importantă difuzarea rezultatelor cercetării pentru conştientizarea, atât a 
decidenţilor politici, cât şi a practicienilor, în ceea ce priveşte problematica deficitului de 
iod la femeia gravidă şi la nou-născut, precum şi necesitatea de intervenţie rapidă, 
pentru a preîntâmpina deficienţe în dezvoltarea psihomotorie a copilului. 

 Recomandăm dezvoltarea unor studii în care deficitul de iod să fie evaluat prin analiza 
comparativă a celor 3 criterii recomandate de OMS/ UNICEF/ICCIDD, respectiv ioduria, 
TSH neonatal şi măsurarea volumului glandei tiroide. 

 Considerăm necesară continuarea evaluării TSH la nou-născut, în paralel cu alţi 
indicatori ai deficitului de iod, pentru asigurarea încadrării cât mai precise a situaţiei 
carenţei de iod din România.  

 Este necesară dezvoltarea unor studii pe loturi reprezentative pe judeţ, pentru o 
evaluare corectă a riscului local (susţinut prin reliefarea unor tendinţe evidenţiate în 
studii anterioare). 

 Susceptibilitatea creierului fetal, în curs de dezvoltare, la leziuni cauzate de lipsa de iod 
impune un efort de evaluare şi de monitorizare a situaţiei carenţei de iod la femeia 
gravidă şi la copil.  

 Este necesară continuarea monitorizării deficitului de iod la femeia gravidă şi la nou-
născut, după implementarea unei strategii de combatere a acestui deficit. 
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 Considerăm utilă evaluarea în dinamică a statusului deficitului de iod în România, ţinând 
cont de faptul că experienţa internaţională acordă o importanţă atât eliminării deficitului, 
cât şi asigurării perpetuării rezultatelor pozitive. 

 Administrarea preparatelor cu fier nu a ameliorat în mod semnificativ prevalenţa anemiei, 
ceea ce atrage atenţia asupra necesităţii monitorizării atente a aplicării protocolului de 
profilaxie şi de tratament ale anemiei. Se impune reanalizarea momentului iniţierii 
administrării, a dozelor, a preparatelor şi a duratei tratamentului. 

 Se recomandă dotarea cabinetelor medicilor de familie cu hemoglobinometre pentru 
depistarea şi monitorizarea anemiei la  femeia gravidă. 

 Este recomandată orientarea gravidelor cu risc de anemie (decelat în timpul consultaţiei 
prenatale) la laboratoare specializate pentru dozarea feritinei, indicator al rezervelor 
materne. Este important ca, în cadrul consultaţiei prenatale, să se depisteze rezervele 
scăzute de fier, prin dozarea feritinei, situaţie în care se poate institui tratamentul 
profilactic cu fier în momentul oportun. 

 Se recomandă individualizarea tratamentului profilactic în funcţie de existenţa factorilor 
de risc, iar – în situaţia existenţei anemiei – în funcţie de gravitatea acesteia.  

 
 
OBIECTIVUL 2 
Evaluarea unor practici nutriţionale ale gravidei, sub aspectul consumului unor 
categorii de alimente şi a sării iodate 
 
Concluzii: 

Alimentaţia 

 Alimentaţia gravidei este deficitară sub raport calitativ, ceea ce poate favoriza deficitul 
nutriţional de iod şi fier. 

 În prezentul studiu, 25% dintre femei au o alimentaţie deficitară (mănâncă o dată/săptă-
mână sau mai rar alimente din cel puţin una din grupele alimentare), fapt ce limitează 
aportul de iod. Unele dintre femei chiar menţionează schimbarea comportamentului 
alimentar în sarcină cu excluderea anumitor alimente cunoscute ca importante în economia 
de iod şi fier a organismului, precum carnea, produsele de carne, ouăle. În interpretarea 
rezultatelor, trebuie menţionate, ca o limită, caracteristicile anchetei dietetice care 
menţionează doar periodicitatea consumului fără a enunţa produsul alimentar folosit şi 
cantitatea acestuia.  

Consumul de sare iodată 
 Cu toate că în România există obligativitatea iodării sării de masă, în condiţiile unei 

legislaţii specifice, 12% din populaţie afirmă că utilizează sare neiodată, fapt ce ridică în 
discuţie două aspecte, şi anume: consumul real de sare neiodată (apreciat într-o altă 
componentă a acestui studiu la nivelul gospodăriilor, prin dozarea iodului din sare, la un 
procent de 3,7) şi faptul că nu conştientizează că sarea pe care o folosesc este iodată. 

 Nivelul actual de iodare a sării de masă nu acoperă necesarul de iod în sarcină chiar şi 
la femeile care consumă numai sare iodată. 

 Prevenirea deficitului de iod la gravidă prin consumul de sare iodată are anumite limite 
datorită particularităţilor de alimentaţie ale acesteia, orientată deseori spre limitarea 
aportului de sare, în general. 
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 Utilizarea sării iodate pentru promovarea sănătăţii nu constituie o motivaţie importantă a 
femeilor pentru consumul acesteia; disponibilitatea sa în magazine fiind cea care 
motivează folosirea largă a acesteia. 

 În sarcină, deficitul de iod este rezultanta acţiunii concomitente a unor factori favorizanţi 
precum alimentaţia hipo şi/sau desodată, reducerea cantitativă a aportului alimentar, 
modificări alimentare calitative, existenţa unor practici culinare care reduc iodul în timpul 
preparării alimentelor (precum adaosul de sare înainte de şi în timpul fierberii alimentelor). 

 
Recomandări: 

Alimentaţia 

Se recomandă supravegherea modului de hrănire a femeii gravide şi iniţierea unor proiecte 
de educaţie privind promovarea sănătăţii printr-un stil de viaţă sănătos, care să acopere necesarul 
în principii alimentare şi în micronutrienţi. 

Adaptarea programelor educaţionale în ceea ce priveşte modalitatea de alimentaţie la grupe 
de populaţie cu un nivel socio-economic scăzut (atât în ceea ce priveşte conţinutul alimentaţiei 
igienice, cât şi modalităţile de expunere a informaţiei). 

Consumul de sare iodată 

 Se recomandă creşterea nivelului de iodare a sării pentru a preîntâmpina pierderile 
realizate de la sursă la consumator prin procesul de ambalare, stocare, depozitare şi 
prin prelucrarea culinară a alimentelor în gospodării. 

 Se recomandă iniţierea unor acţiuni educative care să ofere informaţii în ceea ce 
priveşte modul de preparare a alimentelor, precum şi modalităţile de păstrare a sării, 
astfel încât să nu se piardă iodul din sarea iodată.  

 
 
OBIECTIVUL 3 
Evaluarea utilizării serviciilor prenatale şi a conţinutului acestor servicii 
 

Concluzii: 

 Consultaţia prenatală înregistrează deficienţe în ceea ce priveşte prezentarea femeilor 
la consultaţie, momentul prezentării, frecvenţa acesteia. În eşantionul nostru de studiu, 
aproape 6% dintre femei nu au beneficiat de nici o consultaţie prenatală în cursul ultimei 
sarcini. Cele mai multe gravide se prezintă la prima consultaţie prenatală în a doua 
(34,6%) şi a treia lună (23,4%) de sarcină. 

 Există o relaţie directă între nivelul de şcolarizare şi prezentarea precoce la serviciile de 
consultaţie prenatală. Mai mult de 90% dintre mamele cu peste 12 clase au fost luate în 
evidenţă de un medic în primul trimestru de sarcină, faţă de doar 38,6% dintre mamele 
cu mai puţin de 5 clase. De asemenea, ponderea femeilor care se prezintă la consultaţia 
prenatală în primul trimestru de sarcină este cu 20% mai mare în mediul urban decât în 
mediul rural. 

 În privinţa etniei, prevalenţa cea mai crescută a mamelor care se prezintă la medic în 
primul trimestru de sarcină se înregistrează la femeile maghiare 77,2%, iar cea mai 
scăzută la mamele de etnie rromă 58,5%. 

 În privinţa numărului de consultaţii, ponderea subutilizatoarelor (cu cel mult 4 consultaţii) a 
fost 33,3%. Apreciată pe etnii, cele mai multe subutilizatoare sunt de etnie rromă (70%). 
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 Mai mult de jumătate dintre femei au făcut tratament cu fier şi polivitamine. Tratament cu 
acid folic au făcut mai puţin de 30%. Diferenţele dintre urban şi rural se menţin şi de 
această dată în defavoarea ruralului. 

 
Referitor la aspectele educative, numai 15,2% dintre mame au declarat că un medic sau 

asistentă medicală le-a recomandat consumul de sare iodată. 
 
64,6% dintre femeile care au beneficiat de consultaţia prenatală au declarat că au fost 

sfătuite, în cadrul consultaţiilor prenatale, să-şi alimenteze copilul la sân. 
 
Recomandări 

 Educarea şi stimularea  femeilor pentru prezentarea la consultaţia prenatală în primul 
trimestru de sarcină, în special a celor care prezintă riscul de subutilizare (femei rrome, 
cu şcoală puţină, cu nivel socio-economic scăzut) prin:  

– extinderea reţelei de asistenţi medicali comunitari şi creşterea numărului de 
mediatori sanitari; 

– materiale informative (broşuri, afişe, pliante). 
 Este necesară creşterea calităţii şi a conţinutului serviciilor acordate, precum şi 

informarea mamelor asupra beneficiilor utilizării serviciilor prenatale. 

 Recomandăm includerea, în consultaţia prenatală, a evaluării deficitului de iod, precum 
şi instituirea unor activităţi de profilaxie specifică. Astfel, este util ca mama să fie 
consiliată cu privire la importanţa consumului de sare iodată pentru prevenirea retardului 
psiho-motor al copilului. 

 Este utilă promovarea alimentaţiei igienice prin acţiuni de educaţie şi consiliere, în 
cadrul consultaţiei prenatale, mai ales la populaţii cu un nivel socio-economic foarte 
scăzut. 

 Se recomandă revizuirea protocoalelor de îngrijire în ceea ce priveşte rolul alimentaţiei 
hiposodate pentru prevenirea edemelor şi a HTA în sarcină. În lumina noilor date, s-a 
renunţat la regimul hiposodat în sarcină, deoarece acesta, prin favorizarea hipovolemiei 
materne, are efecte negative asupra circulaţiei placentare şi, implicit, asupra dezvoltării 
fătului. 

 Se recomandă informarea medicilor de familie în ceea ce priveşte noile tendinţe în 
alimentaţia gravidei şi, implicit, în ceea ce priveşte consumul de sare.  

 
 
OBIECTIVUL 4 
Evaluarea unor indicatori privind sănătatea nou-născutului  
 
Concluzii 

Deficitul de iod la nou-născut 

 Deficitul de iod al nou-născuţilor, determinat prin TSH-ul neonatal, încadrează populaţia 
studiată în cadrul deficitului moderat. 

 Deficitul de iod la nou-născut (deficit moderat) este superior celui constatat la 
femeia gravidă, care se situează în limitele deficitului uşor, fapt ce constituie un risc 
suplimentar în apariţia unor deficienţe în dezvoltarea psiho-motorie. 
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Greutate mică la naştere 

 În prezentul studiu, 6,9% dintre copii prezintă greutate mică la naştere, cuprinzând atât 
copii prematuri, cât şi pe cei cu greutate mică faţă de vârsta gestaţională, o prevalenţă 
mai scăzută faţă de cea reieşită din studii anterioare. 

 Greutatea mică la naştere este mai frecventă în mediul rural, fapt ce se înscrie în 
caracteristicile generale de dezvoltare, mai precare la sat faţă de oraş. 

 Prevalenţa greutăţii mici la naştere este crescută la copiii cu mame cu un nivel scăzut 
de şcolarizare (sub 5 clase), fapt posibil legat şi de nivelul socio-economic general, 
deficienţe nutriţionale mai frecvente la această grupă, factori cu influenţă în 
determinarea greutăţii la naştere. 

 
Recomandări 

Greutate mică la naştere  
Ţinând cont de faptul că greutatea mică la naştere creşte morbiditatea şi mortalitatea 

neonatală, se recomandă continuarea studiilor prin analize factoriale. 
Este oportună iniţierea unor studii longitudinale a cazurilor cu greutate mică la naştere şi 

diferenţierea, în acest context, a evoluţiei copiilor cu greutate normală şi a celor cu greutate mică 
pentru vârsta gestaţională. 

Deficit de iod  
Recomandăm continuarea studiilor în ceea ce priveşte epidemiologia deficitului de iod, prin 

determinarea TSH-ului neonatal în cadrul programelor de screening a hipotiroidiei nou-născutului. 
Este utilă analiza posibililor factori care influenţează valorile TSH-ului, precum stresul 

neonatal, folosirea preparatelor cu iod de către mamă sau badijonarea la naştere cu iod a bontului 
ombilical. 

Se recomandă iniţierea unor studii, în paralel, în ceea ce priveşte deficitul de iod al mamei şi 
al sugarului alăptat, eventual prin dozarea iodului din laptele matern. 
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Anexa (tabele) 
 
 

Repartiţia femeilor pe grupe de vârstă 
 

Grupa de vârstă Nr. de cazuri % 

Sub 15 11 0,7 

15 – 19 219 13,7 

20 – 24 438 27,.5 

25 – 29 489 30,7 

30 – 34 299 18,7 

35 şi peste 139 8,7 

Total 1595 100 
 
 

Repartiţia femeilor după mediul de reşedinţă 
 

Mediu Nr. de cazuri % 

Urban 771 48,3 

Rural 824 51,7 

Total 1595 100 
 
 

Repartiţia femeilor după etnie 
 

Etnia Nr. de cazuri % 

Română 1272 79,7 

Maghiară 126 7,9 

Rromă 171 10,7 

Alta 26 1,7 

Total 1595 100 
 
 

Repartiţia femeilor după numărul de naşteri 
 

Numărul de naşteri Nr. de cazuri % 

1 654 41,0 

2 301 18,9 

3 şi peste 201 12,6 

Nu răspunde 439 27,5 

Total 1595 100 
   Valoarea medie=1,9; SD=1,5; Mediana=1 
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 Repartiţia numărului de copii născuţi după mediul de reşedinţă 
 

Total Urban* Rural** Câţi copii aţi 
născut? 

Nr. de cazuri Nr. de cazuri % Nr. de cazuri % 

1 654 326 63,8 328 50,9 

2 301 128 25,1 173 26,8 

3 şi peste 201 57 11,1 144 22,3 

Total 1156 511 100 645 100 
*valoare medie=1,6; SD=1,3; Mediana=1 
** valoare medie=2,0; SD=1,6; Mediana=1 
    dif. semnificative d.p.d.v. statistic (test neparametric Kruskal-Wallis p<0,05) 

 
 

Repartiţia numărului de copii născuţi după etnia mamei 
 

Total Română Maghiară Rromă Câţi copii aţi născut? 
N N % N % N % 

1 654 550 59,8 42 53,2 52 38,5 

2 301 238 25,9 27 34,2 28 20,7 

3 şi peste 201 131 14,3 10 12,6 55 40,8 

Total 1156 919 100 79 100 135 100 
 

Repartiţia femeilor după nivelul de şcolarizare 
 

Clase absolvite Nr. de cazuri % 

Sub 5 clase 140 8,8 

5–8 clase 373 23,4 

9–12 clase 774 48,5 

Peste 12 clase 290 18,2 

Nu răspunde 18 1,1 

Total 1595 100 
 

Repartiţia femeilor după nivelul de şcolarizare şi mediul de reşedinţă 
 

Total Urban Rural 
Clase absolvite 

Nr. de cazuri % Nr. de cazuri % Nr. de cazuri % 

Sub 5 clase 140 8,8 38 8,7 102 15,5 

5–8 clase 373 23,7 90 8,5 283 24,9 

9–12 clase 774 49,1 394 19,4 380 46,7 

Peste 12 clase 290 18,4 241 31.6 49 6,0 

Total 1577 100 763 100 814 100 
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 Repartiţia femeilor după nivelul de şcolarizare şi etnie 
 

Total Română Maghiară Rromă Etnie 
Clase absolvite 

N % % % 

Sub 5 clase 140 2,6 7,9 58,5 

5–8 clase 373 22,8 19,8 31,1 

9–12 clase 774 53,9 53,2 10,4 

Peste 12 clase 290 20,7 19,1 0 

Total 1577 100 100 100 
 

Ponderea diferitelor bunuri în gospodăriile femeilor 
 

Bunuri Nr. de cazuri % 

Aragaz  1365 85,6 

Frigider 1296 77,5 

Maşină de spălat 1007 63,1 

Aspirator 767 48,1 

Televizor 1400 87,8 

Telefon 1050 65,8 

Autoturism 569 35,7 
 

Distribuţia femeilor după indicatorul socio-economic şi medii de rezidenţă 
 

Total Urban Rural Nivel  
socio-economic Nr. de cazuri % Nr. de cazuri % Nr. de cazuri % 

Foarte scăzut 195 12,2 67 8,7 128 15,5 

Scăzut 271 17,0 66 8,5 205 24,9 

Mediu 386 24,2 146 19,0 240 29,1 

Ridicat 743 46,6 492 63,8 251 30,5 

Total 1595 100 771 100 824 100 
 
 

Caracteristici ale ioduriei la gravide pe medii de rezidenţă 
 

Iodurie Nr. de cazuri Medie Deviaţie standard Mediană 

Total 1435 91 70,1 73 

Urban 695 94,2 68,4 78 

Rural 740 88,1 72,8 68 
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Distribuţia cazurilor după valorile standard ale ioduriei, pe medii de rezidenţă 
 

Total Urban Rural Categoriile valorilor 
ioduriei Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

<20µg/l deficit sever 151 10,5 60 8,6 91 12,3 

20-49µg/l deficit moderat 334 23,3 145 20,9 189 25,5 

50-99µg/l deficit mediu 449 31,2 231 33,2 218 29,4 

>=100µg/l fără deficit 502 35,0 259 37,3 243 32,8 

Total 1436 100 695 100 741 100 
 

Distribuţia femeilor după tipul de sare folosit, pe medii de reşedinţă 
 

Total Urban Rural Tipul de sare 
folosit Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

Iodată 1212 76,0 630 81,7 582 70.6 

Neiodată 196 12,3 78 10,2 118 14.3 

Neiodată şi iodată 57 3,5 15 1,9 42 5.1 

Altele 27 1,7 10 1,3 17 2.1 

Nu ştie 103 6,5 38 4,9 65 7.9 

Total 1595 100 771 100 824 100 
 

Distribuţia femeilor după modul de alimentaţie în timpul sarcinii 
 

Nu Da Nu ştiu Modul de alimentaţie 
în sarcină Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

Mâncam mai mult 667 41,8 921 57,8 7 0,4 

Mâncam mai puţin 1284 80,5 303 19,0 8 0,5 

Evitam mâncarea sărată 907 56,9 676 42,4 12 0,7 

Mâncam mai sărat 1303 81,7 281 17,6 11 0,7 

Evitam anumite alimente 1004 62,9 576 36,2 15 0,9 

Altele 1343 84,2 128 8,0 124 7,8 
 
 

Distribuţia femeilor după modelul de folosire a sării, pe medii de rezidenţă 
 

Total Urban Rural Modului de folosire  
a sării Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

Înainte de fierbere 335 21,0 162 21,0 173 21,0 

În timpul fierberii 867 54,3 403 52,2 464 56,3 

După fierbere 368 23,1 192 24,9 176 21,4 

Nu ştie 25 1,6 14 1,9 11 1,3 

Total 1595 100 771 100 824 100 
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 Distribuţia femeilor după frecvenţa consumului de lapte  
şi derivate, pe medii de rezidenţă 

 
Mediu Total 

Urban Rural Consumul de lapte şi derivate 
N % N % N % 

Zilnic 697 43,7 379 49,2 318 38,6 

De 2–3 ori pe săptămână 552 34,6 269 34,9 283 34,3 

O dată pe săptămână 189 11,8 67 8,7 122 14,8 

Mai rar decât o dată pe săptămână 136 8,5 48 6,2 88 10,7 

Niciodată 14 0,9 5 0,6 9 1,1 

Nu ştie 7 0,5 3 0,4 4 0,5 

Total 1595 100 771 100 824 100 
 
 

Distribuţia femeilor după frecvenţa consumului de carne,  
pe medii de rezidenţă 

 
Mediu Total 

Urban Rural 
Consumul de carne 

şi derivate 
N % N % N % 

Zilnic 518 32,5 291 37,7 227 27,5 

De 2–3 ori pe săptămână 743 46,6 351 45,5 392 47,6 

O dată pe săptămână 228 14,3 91 11,8 137 16,6 

Mai rar decât o dată pe săptămână 88 5,5 34 4,4 54 6,6 

Niciodată 11 0,7 2 0,3 9 1,1 

Nu ştie 7 0,4 2 0,3 5 0,6 

Total 1595 100 771 100 824 100 
 
 

Distribuţia femeilor după frecvenţa consumului de peşte,  
pe medii de rezidenţă 

 
Mediu Total 

Urban Rural Peşte şi derivate 
N % N % N % 

Zilnic 22 1,4 9 1,2 13 1,6 

De 2–3 ori pe săptămână 196 12,3 105 13,6 91 11 

O dată pe săptămână 337 21,1 183 23,7 154 18,7 

Mai rar decât o dată pe săptămână 873 54,7 399 51,8 474 57,5 

Niciodată 158 9,9 70 9,1 88 10,7 

Nu ştie 9 0,6 5 0,6 4 0,5 

Total 1595 100 771 100 824 100 
 



 82 

 Distribuţia femeilor după frecvenţa consumului de ouă,  
pe medii de rezidenţă 

 
Mediu 

Total 
Urban Rural Ouă şi derivate 

N % N % N % 

Zilnic 216 13,5 89 11,5 127 15,4 

De 2 -3 ori pe săptămână 701 43,9 378 49 323 39,2 

O dată pe săptămână 290 18,2 149 19,3 141 17,1 

Mai rar decât o dată pe săptămână 292 18,3 119 15,4 173 21 

Niciodată 90 5,6 33 4,4 57 6,9 

Nu ştie 6 0,5 3 0,4 3 0,4 

Total 1595 100 771 100 824 100 
 

Distribuţia femeilor după frecvenţa consumului de cereale,  
pe medii de rezidenţă 

 

Mediu Total 
Urban Rural Cereale 

N % N % N % 

Zilnic 1537 96,4 730 94,6 807 98 

De 2 -3 ori pe săptămână 39 2,4 29 3,8 10 1,2 

O dată pe săptămână 5 0,3 3 0,4 2 0,2 

Mai rar decât o dată pe săptămână 6 0,4 5 0,6 1 0,1 

Niciodată 3 0,2 2 0,3 1 0,1 

Nu ştie 5 0,3 2 0,3 3 0,4 

Total 1595 100 771 100 824 100 
 
 

Distribuţia femeilor după valorile standard ale ioduriei  
şi frecvenţa consumului de lapte şi derivate 

 

Consum lapte şi derivate 

zilnic de 2–3 ori pe 
săptămână 

o dată pe 
săptămână 

mai rar decât 
o dată pe 

săptămână 

Valorile standard  
ale ioduriei Total 

N % N % N % N % 

<20µg/l deficit sever 151 68 9.8 51 9.2 19 10.1 11 8.1 

20-49µg/l deficit moderat 334 152 21.8 103 18.7 32 16.9 42 30.9 

50-99µg/l deficit mediu 449 202 29.0 164 29.7 50 26.5 28 20.6 

>=100µg/l fără deficit 502 275 39.4 234 42.4 88 46.5 55 40.4 

Total 1436 697 100 552 100 189 100 136 100 
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 Distribuţia femeilor după valorile standard ale ioduriei  
şi frecvenţa consumului de carne şi derivate 

 

Consum de carne şi derivate 

zilnic de 2–3 ori  
pe săptămână 

o dată  
pe săptămână 

mai rar decât 
o dată  

pe săptămână 

Valorile standard  
ale ioduriei Total 

N % N % N % N % 

<20µg/l deficit sever 151 45 8,7 69 9,3 26 11,4 10 11,4 

20-49µg/l deficit moderat 334 103 19,9 164 22,1 43 18,9 20 22,7 

50-99µg/l deficit mediu 449 143 27,6 212 28,5 67 29,4 23 26,1 

>=100µg/l fără deficit 502 227 43,8 298 40,1 92 40,3 35 39,8 

Total 1436 518 100 743 100 228 100 88 100 
 
 

Distribuţia femeilor după valorile standard ale ioduriei  
şi frecvenţa consumului de peşte 

 

Consumul de peşte 

niciodată de 2–3 ori  
pe săptămână 

o dată  
pe săptămână 

mai rar decât 
o dată  

pe săptămână 

Valorile standard  
ale ioduriei Total 

N % N % N % N % 

<20µg/l deficit sever 151 21 13,3 16 8,1 36 10,7 75 8,6 

20-49µg/l deficit moderat 334 29 18,4 47 24,0 60 17,8 192 22,0 

50-99µg/l deficit mediu 449 43 27,2 57 29,1 93 27,6 246 28,2 

>=100µg/l fără deficit 502 65 41,1 76 38,8 148 43,9 360 41,2 

Total 1436 158 100 196 100 337 100 873 100 
 
 

Distribuţia femeilor după valorile standard ale ioduriei  
şi frecvenţa consumului de ouă 

 

Consumul de ouă 

niciodată de 2–3 ori  
pe săptămână 

o dată  
pe săptămână 

mai rar decât 
o dată  

pe săptămână 

Valorile standard  
ale ioduriei Total 

N % N % N % N % 

<20µg/l deficit sever 151 17 7,9 67 9,6 27 9,3 32 11,0 
20-49µg/l deficit moderat 334 42 19,4 141 20,1 67 23,1 55 18,8 
50-99µg/l deficit mediu 449 54 25,0 206 29,4 85 29,3 77 26,4 

>=100µg/l fără deficit 502 103 47,7 287 40,9 111 38,3 128 43,8 

Total 1436 216 100 701 100 290 100 292 100 
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Distribuţia femeilor după tipul de sare folosit, pe medii de rezidenţă 
 

Total Urban Rural Tipul de sare 
folosit Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

Iodată 1212 76,0 630 81,7 582 70,6 
Neiodată 196 12,3 78 10,2 118 14,3 
Neiodată şi iodată 57 3,5 15 1,9 42 5,1 
Altele 27 1,7 10 1,3 17 2,1 
Nu ştie 103 6.,5 38 4,9 65 7,9 
Total 1595 100 771 100 824 100 

 
 

Distribuţia femeilor după tipul de sare folosit şi nivel educaţional 
 

Clase absolvite Tipul de sare 
folosit Total 

Sub 5 clase 5–8 clase 9–12 clase Peste 12 clase 

Iodată 1212 73 52,2 244 65,4 634 81,9 255 87,9 
Neiodată 196 31 22,1 65 17,4 77 9,9 17 5,9 
Neiodată şi iodată 57 4 2,9 15 4 29 3,7 9 3,1 
Altele 27 1 0,7 12 3,2 8 1,1 4 1,4 
Nu ştie 103 31 22,1 37 10 26 3.4 5 1,7 
Total 1595 140 100 373 100 774 100 290 100 

 
 

Distribuţia femeilor după motivaţia folosirii sării iodate  
şi nivel educaţional  

 

Sub 5 clase 5–8 clase 9–12 clase Peste 12 claseMotivaţia folosirii 
sării iodate Total 

Nr. 
cazuri 

% 
N=73 

Nr. 
cazuri 

% 
N=244 

Nr. 
cazuri 

% 
N=634 

Nr. 
cazuri 

% 
N=255 

Îmi este la îndemână 338 12 16,4 80 32,8 187 29,5 56 22,0 
Este disponibilă  
în magazine 621 54 74,0 127 52,0 323 50,9 113 44,3 

Este bună  
pentru organism 474 9 12,3 65 26,6 249 39,3 151 59,2 

Îmi place 270 12 16,4 51 20,9 155 24,4 50 19,6 

O folosesc prietenii mei 33 1 1,4 10 4,1 18 2,8 4 1,6 
Mi-a fost reco-mandată 
medical 62 1 1,4 5 2,0 33 5,2 23 9,0 

Se face reclamă  
în mass-media 107 2 2,7 18 7,4 54 8,5 30 11,8 

Altele 5 1 1,4 0 0 2 0,3 2 0,8 

Nu ştie 14 2 2,7 6 2,5 5 0,8 1 0,4 
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Distribuţia femeilor după gradele de severitate ale ioduriei  
şi administrarea de vitamine 

 

Da Nu Gradele de severitate  
a ioduriei 

Total 
N % N % 

<20µg/l deficit sever 151 70 8,2 81 11,0 

20-49µg/l deficit moderat 334 171 20,0 162 22,0 

50-99µg/l deficit mediu 449 260 30,3 189 25,6 

>=100µg/l fără deficit 502 356 41,5 305 41,4 

Total 1436 857 100 737 100 
 
 

Distribuţia femeilor după administrarea de iodură de potasiu  
şi medii de rezidenţă 

 

Total Urban Rural Administrare de iodură  
de potasiu 

Nr. de cazuri % Nr. de cazuri % Nr. de cazuri % 

Da 65 4,1 45 5,8 20 2,4 

Nu 1506 94,4 717 93 789 95,8 

Nu ştiu 24 1,5 9 1,2 15 1,8 

Total 1595 100 771 100 824 100 
 
 

Distribuţia femeilor după prezenţa patologiei tiroidiene, pe medii 
 

Total Urban Rural Patologie tiroidiană 
N % N % N % 

Da 50 3,1 33 4,3 17 2,1 
Nu 1485 93,1 711 92,2 774 93,9 

Nu ştie 60 3,8 27 3,5 33 4,0 

Total 1595 100 771 100 824 100 
Chi*2=6,64; DF=2; P=0.04 
Q14(da/nu) şi u/r ---chi*2=6,36; p=0.01 

 
 

Distribuţia femeilor după patologia tiroidiană în antecedente heredocolaterale 
 

Total Urban Rural Patologie tiroidiană 
în familie N % N % N % 

Da 153 9,6 95 12,3 58 7 
Nu 1357 85,1 632 82 725 88 

Nu ştie 85 5,3 44 5,7 41 5 

Total 1595 100 771 100 824 100 
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Distribuţia femeilor în funcţie de patologia tiroidiană  
la diferiţi membri ai familiei 

 
Total Urban Rural Patologia tiroidiană în familie 
N=153 N = 95 N = 58 

Copilul/copiii 1* 0 1 
Altcineva din familie 149 94 55 

Nu ştie 3 1 2 
               * hipotiroidie 

 
Distribuţia femeilor în funcţie de prezenţa patologiei tiroidiene la rude  

din familia de origine, soţ şi socrii, pe medii de reşedinţă 
 

Total Urban Rural Patologia tiroidiană 
în familie Nr. de cazuri % 

N=149 Nr. de cazuri % 
N=94 Nr. de cazuri % 

N=55 

Mama/tata 70 46,9 43 45,7 27 49,1 
Sora/frate 29 19,5 13 13,8 16 29,1 

Bunica/bunicul 18 12,1 14 14,9 4 7,3 

Mătuşa/unchiul 16 10,7 11 11,7 5 9,1 

Soţul 6 4 5 5,3 1 1,8 

Soacra/socrul 11 7,4 8 8,5 3 5,5 
 
 

Distribuţia tipurilor de afecţiuni tiroidiene la femeile din studiu şi rude 
 

gravida altcineva din familie 
Afecţiuni tiroidiene 

Nr. de cazuri % 
N=50 Nr. de cazuri % 

N=149 

Guşă 11 22 51 34,2 

Hipotiroidie 8 16 40 26,8 

Hipertiroidie 5 10 18 12,1 

Altele 1 2 4 2,7 
 
 

Distribuţia tipurilor de afecţiuni tiroidiene la părinţii gravidei 
 

Părinţi 
Tipul de afecţiuni tiroidiene 

Nr. de cazuri %  
N=70 

Guşă 21 30 

Hipotiroidie 22 31,4 

Hipertiroidie 9 12,9 

Altele 2 2,9 
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Distribuţia cazurilor în funcţie de valorile standard ale TSH  
pentru suspiciunea deficitului de iod  

 

Valoarea standard a TSH Număr cazuri % 

<5mU/l (fără deficit) 666 69,4 

>5mU/l (cu deficit) 303 30,5 

Total 969 100 
 
 

Distribuţia cazurilor pe medii în funcţie de valorile standard ale TSH  
pentru suspiciunea de hipotiroidism 

 

Total Urban Rural Valori TSH 
Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

<=20mU/l 942 97,2 431 96,4 511 97,9 

Peste 20mU/l 27 2,8 16 3,6 11 2,1 

Total 969 100 447 100 522 100 
 
 

Repartiţia valorilor hemoglobinei pe medii de reşedinţă 
 

Total Urban Rural Valoarea 
hemoglobinei 

(g/dl) Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

<9 72 7,5 30 5,7 42 9,6 
9–9,9 139 14,4 74 14,0 65 14,8 

10–10,9 199 20,6 100 19,0 99 22,6 
11–11,4 118 12,2 64 12,2 54 12,3 

>=11,5 437 45,3 259 49,1 178 40,7 

Total 965 100 527 100 438 100 
 
 

Media şi mediana hemoglobinei la femei în urban şi rural 
 

Valoarea hemoglobinei Nr. de cazuri Medie 
(g/dl) 

Deviaţie standard 
(g/dl) 

Mediană 
(g/dl) 

Total 965 11,2 1,6 11,3 

Urban* 527 11,4 2,6 11,4 

Rural* 438 11,1 2,7 11,1 
       * dif. semnif. d.p.d.v. statistic conf. test neparametric 
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Repartiţia femeilor după valorile hemoglobinei 
şi numărul de clase absolvite 

 

Clase absolvite 

Sub 5 clase 5–8 clase 9–12 clase  Peste 12 clase

Valoarea 
hemoglobinei 

(g/dl) 
Total 

N % N % N % N % 
<9 72 7 10,9 19 9,8 34 7 10 4,9 
9–9,9 139 7 10,9 39 20,1 69 14,1 23 11,2 
10–10,9 199 19 29,7 38 19,6 100 20,4 39 18,9 
11–11,4 118 11 17,2 20 10,3 64 13,1 23 11,2 
>=11,5 437 20 31,3 78 40,2 222 45,4 111 53,8 
Total 965 64 100 194 100 489 100 206 100 

 
 

Distribuţia femeilor în funcţie de tratamentul cu fier, polivitamine cu minerale,  
vitamina D şi acid folic, pe medii de reşedinţă 

 

Total Urban Rural Tratament cu fier, 
polivitamine cu minerale,  

vitamina D, acid folic Nr. de cazuri % 
N=1577* Nr. de cazuri % 

N=761* Nr. de cazuri % 
N=816*

Fier 843 53,5 470 61,8 373 45,7 
Polivitamine cu minerale 857 54,3 497 65,3 360 44,1 

Vitamina D 602 38,2 343 45,1 259 31,7 

Acid folic 426 27 259 34 167 20,5 
“ nr. de femei care au răspuns la întrebare şi la care s-a calculat procentajul 

 
 

Distribuţia femeilor după gradele de severitate a anemiei  
şi tratamentul cu micronutrienţi 

 

Fier Vitamine şi minerale Acid folic 
Da Nu Da Nu Da Nu 

Nivelul 
hemoglobinei 

(g/dl) To
ta

l 

N % N % N % N % N % N % 

<9 72 38 7,2 34 7,8 37 6,9 35 8,1 18 5,0 54 8,9 

9–9,9 139 71 13,4 68 15,7 63 11,8 76 17,7 42 11,7 97 16,0 

10–10,9 199 106 20,0 93 21,4 98 18,3 101 23,5 66 18,3 133 22,0 

11–11,4 118 58 10,9 60 13,8 63 11,8 55 12,8 36 10,0 82 13,6 

>=11,5 437 258 48,5 179 41,3 274 51,2 163 37,9 198 55,0 239 39,5 

Total 965 531 100 434 100 535 100 430 100 360 100 605 100 
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Distribuţia femeilor după vârsta sarcinii la prima consultaţie prenatală,  
pe medii de rezidenţă 

 

Total Urban Rural Vârsta sarcinii 
Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

Trim. I 1021 68,8 583 79,2 438 58,5 
Trim. II 389 26,1 132 17,9 257 34,3 
Trim. III  75 5,1 21 2,9 54 7,2 

Total 1485* 100 736 100 749 100 
            *) Nu ştiu = 21 persoane (din N=1506) 

 
 

Distribuţia femeilor după vârsta sarcinii la prima consultaţie prenatală şi etnie 
 

Etnie 

Română Maghiară Rromă Alta Vârsta sarcinii Total 

N % N % N % N % 

Trim. I 1021 842 69,7 95 77,2 66 50,8 18 75,0 
Trim. II 389 314 26,0 22 17,9 49 37,7 4 16,7 

Trim. III  75 52 4,3 6 4,9 15 11,5 2 8,3 

Total 1485 1208 100 123 100 130 100 24 100 
 
 

Distribuţia femeilor după vârsta sarcinii la prima consultaţie prenatală  
şi numărul de clase absolvite 

 
Clase absolvite 

Sub 5 clase 5–8 clase 9–12 clase Peste 12 clase Vârsta sarcinii Total 

N % N % N % N % 

Trim. I 1021 39 38,6 177 53,6 533 70,9 263 91,6 
Trim. II 389 50 49,5 126 38,2 191 25,4 21 7,4 

Trim. III 75 12 11,9 27 8,2 28 3,7 3 1,0 

Total 1485 101 100 330 100 752 100 287 100 
 
 

Ponderea gravidelor consiliate/neconsiliate privind alăptarea,  
pe medii de rezidenţă 

 
Total Urban Rural Consilierea privind 

alăptarea Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

Da 975 64,7 506 68,4 469 61,3 

Nu 518 34,4 230 31,0 288 37,6 

Nu ştie 13 0,9 5 0,6 8 1,1 

Total 1506 100 741 100 765 100 
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Ponderea profesioniştilor care au consiliat gravidele privind alăptarea,  
în funcţie de mediile de rezidenţă 

 

Total Urban Rural Persoana care 
consiliază gravida 

Număr cazuri % 
N=972 Număr cazuri % 

N=505 Număr cazuri % 
N=467

Medicul de familie 780 80.2 401 79.4 379 81.2 

Medicul specialist 638 65.6 375 74.3 263 56.3 

Alt medic 44 4.5 28 5.5 16 3.4 

Asistenta/moaşa 413 42.5 200 39.6 213 45.6 

Asistenta comunitară 18 1.9 10 2.0 8 1.7 

Mediatorul comunitar 2 0.2 2 0.4 0 0 
 
 

Ponderea gravidelor consiliate/neconsiliate privind reducerea,  
consumului de sare pe mediul de rezidenţă 

 

Total Urban Rural Reducerea 
consumului de sare 

Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

Da 728 48,3 419 56,5 309 40,4 

Nu 745 49,5 310 41,8 435 56,9 

Nu ştie 33 2,2 12 1,7 21 2,7 

Total 1506 100 741 100 765 100 
 
 

Ponderea gravidelor consiliate privind folosirea sării iodate,  
pe medii de rezidenţă 

 

Total Urban Rural Folosirea sării iodate 
Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

Da 228 15,1 128 17,3 100 13,1 

Nu 1232 81,8 594 80,2 638 83,4 

Nu ştie 46 3,1 19 2,5 27 3,5 

Total 1506 100 741 100 765 100 
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Distribuţia greutăţii la naştere a nou-născuţilor  
şi mediul de rezidenţă 

 
Total Urban Rural Greutatea la naştere  

(g) Nr. cazuri % Nr. cazuri % Nr. cazuri % 

<2500 99 6,9 44 6,3 55 7,4 

2500–2999 337 23,3 151 21,6 186 24,9 

3000–3499 578 40,0 282 40,3 296 39,7 

3500–4000 363 25,1 191 27,4 172 23,1 

>4000 68 4,7 31 4,4 37 4,9 

Total 1445 100 699 100 746 100 
 
 

Distribuţia greutăţii la naştere şi mediul de provenienţă 
 

Total Urban Rural Greutatea la naştere  
a primului copil  

(g) Nr. cazuri Nr. cazuri % Nr. cazuri % 

<2500 42 17 5,5 25 8,1 

>=2500 578 293 94,5 285 91,9 

Total 620 310 100 310 100 
 
 

Distribuţia greutăţii la naştere la primul  
şi al doilea copil 

 

Primul copil Al doilea copil Greutatea la naştere  
(g) Nr. cazuri % Nr. cazuri % 

<2500 26 9,3 25 8,9 

>=2500 255 90,7 256 91,1 

Total 281 100 281 100 
 
 

Distribuţia greutăţii la naştere la primul şi al doilea copil,  
şi mediul de provenienţă 

 

Total Urban Rural Greutatea la naştere  
(g) Primul 

copil 
Al doilea 

copil 
Primul 
copil 

Al doilea 
copil 

Primul 
copil 

Al doilea 
copil 

Medie 3169,1 3156,8 3145,3 3195,6 3186,4 3128,7 

SD 552,9 566 552,9 621,8 554 522,2 

Mediana 3200 3200 3150 3250 3200 3200 
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Distribuţia greutăţii la naştere şi nivelul educaţional al mamei 
 

Clase absolvite 

Sub 5 clase 5–8 clase 9–12 clase Peste 12 clase 
Greutatea la naştere 

(g) Total 

N % N % N % N % 

<2500 99 12 9,3 23 6,9 48 6,9 14 5,2 

2500–2999 337 48 37,2 101 30,1 149 21,4 33 12,3 

3000–3499 578 48 37,2 138 41,2 275 39,5 113 42,2 

3500–4000 363 20 15,5 60 17,9 190 27,3 88 32,8 

>4000 68 1 0,8 13 3,9 34 4,9 20 7,5 

Total 1445 129 100 335 100 696 100 268 100 
 
 

Prevalenţa malformaţiilor în funcţie de mediul de rezidenţă 
 

Total Urban Rural Malformaţii 
Număr cazuri % Număr cazuri % Număr cazuri % 

Da 16 1 7 0,9 9 1,1 

Nu 1428 89,5 690 89,5 738 89,6 

Nu a născut 86 5,4 44 5,7 42 5,1 

Nu răspunde 65 4,1 30 3,9 35 4,2 

Total 1595 100 771 100 824 100 
 
 

Distribuţia cazurilor în funcţie de greutatea la naştere  
şi hemoglobină 

 
Greutate la naştere (g) 

<2500 2500–2999 3000–3499 3500–4000 >4000 
Valoare 

hemoglobină 
(g/dl) 

Total 

N % N % N % N % N % 

<9 72 4 3,1 19 9,0 25 7,4 12 5,8 12 15,0

9–9,9 139 21 16,5 31 14,7 45 13,2 28 13,5 14 17,5

10–10,9 199 40 31,5 46 21,8 62 18,2 39 18,8 12 15,0

11–11,4 118 15 11,8 29 13,7 44 12,9 28 13,5 2 2,5

>=11,5 437 47 37,1 86 40,8 164 48,3 100 48,4 40 50,0

Total 965 127 100 211 100 340 100 207 100 80 100 
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CHESTIONAR 
 
 
Evaluarea stării de nutriţie a gravidei 
 
Q1.  Judeţul /localitatea __________________ 
 
Q2.  Data completării (zz/ll/aa)_______/______/_______ 
 
Q3.  Cod probă _______________________________ 
 
Q4.  Nume prenume gravidă ____________________________________ 
 
Q5.  Vârsta mamei (în ani împliniţi) __________________ 
 
Q6.  Mediul de reşedinţă actuală  1 = urban 2 = rural 
 
Q7.  Etnia  1 = română 2 = maghiară 3 = rromă 4 = alta     9 = nu ştie/nu răspunde 
 
Q8.  Câte clase aţi absolvit:  1 = sub 5 clase 2 = 5-8 clase  3 = 9-12 clase    4 = peste 12 clase 
 
Q9.  Vârsta la prima menstruaţie (în ani)  ______________  9 =  nu ştie/ nu răspunde 
 
Q10. Aţi pierdut vreodată o sarcină?    1 = da  2 = nu  Q12    9 = nu ştie/nu răspunde 
 
Q11 Câte sarcini aţi pierdut? _____________________      9 = nu ştie/nu răspunde 
 
Q12. Câţi copii aţi născut? _______________________      9 = nu ştie/nu răspunde 
 
Q13. Ce greutate au avut copiii dumneavoastră la naştere?      9 = nu ştie/nu răspunde 
 

Copii Greutatea la naştere Copii Greutatea la naştere 

1.  6.  
2.  7.  
3.  8.  
4.  9.  
5.  10.  

 
Q14. Aveţi/aţi avut probleme cu glanda tiroidă? 

1 = da      2 = nu    9 = nu ştie/nu răspunde 
 
Q15. În familia dumneavoastră există persoane care au avut probleme cu glanda tiroidă?  

1 = da    2 = nu  Q18   9 =  nu ştie/nu răspunde 
 
Q16. Cine anume are probleme cu glanda tiroidă? (întrebaţi toate variantele) 

1. copilul/copiii_______________________________ da /nu 
2. altcineva din familie (specificaţi)________________ da /nu; specificaţi ___________________ 

9 = nu ştie/nu răspunde 
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ATENŢIE!  
În cazul în care la întrebările Q14 sau/şi Q15 răspunsul este DA se completează tabelul de mai jos 

 
Q17. Despre ce afecţiuni este vorba:    9 = nu ştie/nu răspunde 
 

Nr. Afecţiuni dumneavoastră copil altcineva din familie 

1 Guşă    
2 Hipotiroidie    
3 Hipertiroidie    
4 Altele (menţionaţi)    

 

Q18. În ultima lună de sarcină aţi luat iodură de potasiu? 
1 = da   2 = nu   9 = nu ştie/nu răspunde 

 
Q19. În ultima lună aţi folosit (întrebaţi toate variantele) 

1. creme cu conţinut de Iod________________ da/nu 
2. badijonări cu Iod ______________________ da/nu 

9. nu ştie/nu răspunde 
 
Q20. În ultimele 3 luni aţi făcut tratament cu (întrebaţi toate variantele) 

1. Fier ________________________________ da/nu 
2. Polivitamine cu minerale ________________ da/nu 
3. Vitamina D ___________________________ da/nu 
4. Acid Folic ____________________________ da/nu 

9. nu ştie/nu răspunde 
 
Q21. Cât de des consumaţi lapte şi derivate din lapte (brânză, iaurt, smântână etc.)? 
1 = zilnic        2 = de 2-3 ori pe săptămână       3 = o dată pe săptămână        4 = mai rar decât o dată/săptămână 

5 = niciodată    9 = nu ştie/ nu răspunde 
 
Q22. Cât de des consumaţi carne şi derivate din carne? 
1 = zilnic         2 = de 2-3 ori pe săptămână        3 = o dată pe săptămână        4= mai rar decât o dată/săptămână 

5 = niciodată    9 = nu ştie/ nu răspunde 
 
Q23. Cât de des consumaţi peşte şi derivate din peşte? 
1 = zilnic         2 = de 2-3 ori pe săptămână           3 = o dată pe săptămână        4 = mai rar decât o dată/săptămână 

5=niciodată    9 = nu ştie/ nu răspunde 
 
Q24. Cât de des consumaţi ouă? 
1 = zilnic         2 = de 2-3 ori pe săptămână           3 = o dată pe săptămână        4 = mai rar decât o dată/săptămână 

5=niciodată    9 = nu ştie/ nu răspunde 
 
Q25. Cât de des consumaţi cereale (pâine, produse de panificaţie - cornuri, chifle, orez,  
         paste făinoase, produse de patiserie, mămăligă)? 
1 = zilnic         2 = de 2-3 ori pe săptămână           3 = o dată pe săptămână        4 = mai rar decât o dată/săptămână 

5=niciodată    9 = nu ştie/ nu răspunde 
Q26. Cât de des consumaţi cafea? 
1 = zilnic         2 = de 2-3 ori pe săptămână           3 = o dată pe săptămână        4 = mai rar decât o dată/săptămână 

5=niciodată    9 = nu ştie/nu răspunde 
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Q27. Ce apă de băut folosiţi (de unde provine apa de băut)?  
1=reţeaua localităţii  2 = sursă proprie (puţ, izvor)  3 = apă plată 4 = apă minerală 

5 = alte surse    9 = nu ştie/nu răspunde 
 
Q28. Când puneţi sare în mâncare? 

1 = înainte de fierbere    2 = în timpul fierberii     3 = după fierbere 9 =  nu ştie/nu răspunde 
 
Q29. Ce tip de sare folosiţi? 

1 = iodată    2 = neiodată  Q32    3 = altele Q32    9 = nu ştie/nu răspunde 
 
Q30. De ce folosiţi sarea iodată? (pot fi alese mai multe variante) 
1 = îmi este la îndemână  2 = este disponibilă în magazine  3 = este bună pentru organism 
4 = îmi place    5 = o folosesc prietenii mei  6 = mi-a fost recomandată medical  

7 = se face reclamă în mass-media 8 = altele (menţionaţi_____________________) 
9 = nu ştie/nu răspunde 

 
 

ATENTIE! În situaţia în care la întrebarea Q 27 răspunsul este sare iodată se intreabă: 
 
Q31. Când folosiţi sarea iodată? 

1 = întotdeauna 2 = adeseori 3 = uneori 4 = rar/aproape niciodată 
5 = niciodată  9 = nu ştie/nu răspunde 

 
Q32. În timpul sarcinii, ce schimbări au intervenit în alimentaţia dumneavoastră (întrebaţi toate variantele) 

1. mâncăm mai mult ______________________________ da/nu 9. nu ştie/nu răspunde 
2. mâncăm mai puţin _____________________________ da/nu 9. nu ştie/nu răspunde 
3. evităm mâncarea sărată _________________________  da/nu 9. nu ştie/nu răspunde 
4. mâncăm mai sărat _____________________________  da/nu 9. nu ştie/nu răspunde 
5. evităm anumite alimente (care ____________________)  da/nu 9. nu ştie/nu răspunde 
6. altele ________________________________________ da/nu 9. nu ştie/nu răspunde 

 
Q33. În timpul sarcinii  aţi utilizat serviciile de consultaţie prenatală? 

1 = m-am prezentat singură la cabinetul de consultaţii _________________________ da/nu  
2 = medicul de familie a asigurat, la domiciliu, consultaţia prenatală ______________ da/nu 
3 = asistenta medicului de familie a asigurat, la domiciliu, consultaţia prenatală _____ da/nu 
4 = nu  Q41 
9 = nu ştie/nu răspunde Q41 

 
Q34. În ce lună de sarcină eraţi când v-aţi prezentat la prima consultaţie prenatală ______________ 
 
Q35. De câte ori aţi fost examinată în timpul sarcinii? ______________________________________ 
 
Q36. Aţi fost sfătuită (la consultaţiile prenatale) să alimentaţi copilul la sân? 

1 = da 2 = nu Q38 9 =  nu ştie/nu răspunde 
Q37. De către cine aţi fost sfătuită? (întrebaţi toate variantele) 

1. medicul de familie ________________________ da/nu 
2. medicul specialist ________________________ da/nu 
3. alt medic _______________________________ da/nu 
4. asistenta/moaşa _________________________ da/nu 
5. asistenta comunitară ______________________ da/nu 
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6. mediatorul sanitar ________________________ da/nu 
9. nu ştie/nu răspunde 

 
Q38. În timpul sarcinii, v-a sfatuit un medic/asistenta asupra dietei alimentare? 

Medic      Asistenta medicală 
1 = da      1  = da 
2 = nu      2 = nu 
9 = nu ştie/nu răspunde   9 = nu ştie/nu răspunde 

 
Q39. În timpul sarcinii vi s-a recomandat să reduceţi consumul de sare? 

1 = da  2 = nu   9 = nu ştie/nu-şi aminteşte 
 
Q40. Vi s-a recomandat să consumaţi sare iodată? 

1 = da  2 = nu   9 = nu ştie/nu-şi aminteşte 
 
Q41. Aveţi în locuinţa dvs.: 

1. Aragaz 5. TV 

2. Frigider 6. Telefon 

3. Maşină de spălat 7. Autoturism 

4. Aspirator  
 
 
Q42. Vi s-a recoltat proba de urină după internare? 

1 = da  2 = nu  9 = nu ştie/nu răspunde 
 
Q43. Vi s-a recoltat proba de sânge din deget ? 

1 = da  2 = nu  9 = nu ştie/nu răspunde 
 
 

DATE LEGATE DE MAMĂ ŞI COPIL (COMPLETATE DIN FOAIA DE OBSERVAŢIE) 
 
Q44. Vârsta gestaţională (în săptămâni) _____________________ 
 
Q45. Greutatea gravidei (kg) __________ 
 
Q46. Înălţimea (cm) _______ 
 
Q47. Naşterea:    1 = normală  2 = cezariană  9 = nu a născut 
 
Q48. Greutatea la naştere (în grame) ____________     9 = nu a născut 
 
Q49. Scor Apgar _________        9 = nu a născut 
 
Q50. Malformaţii   1 = da   2 = nu   9 = nu a născut 
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Distribuţia greutăţii la naştere şi mediul de provenienţă 

Distribuţia greutăţii la naştere, la primul şi la al doilea copil 

Distribuţia greutăţii la naştere, la primul şi la al doilea copil, şi mediul de provenienţă 

Distribuţia greutăţii la naştere şi nivelul educaţional al mamei 

Prevalenţa malformaţiilor în funcţie de mediul de rezidenţă 

Distribuţia cazurilor în funcţie de greutatea la naştere şi hemoglobină 
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