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Abstract
Lucrarea prezintă rezultatele finale ale proiectului C-D CEEX (finanţat de ANCS)
DEMODEF. Mijlocele de invistigaţie folosite în proiect generează informaţii grupate
pe mai multe categorii de parametri. Aceste informaţii sunt analizate folosind baze de
date şi analiză statistică oferite de programele EpiInfo şi SPSS. Sunt prezentate
informaţii utile studiului şi analiza comparată a obezităţii la băieţi şi fete (Normal,
Supraponderal, Subponderal, Obez). O cercetare importantă este realizată prin
analiza finală privind cercetarea antropometrică şi antropologică în studiul
longitudinal de grup (înălţime, greutate, bust şi perimetrul toracic la fete şi băieţi).
Pentru a creşte semnificaţia statisitică a studiului, elevii au fost grupaţi în trei grupe:
9-12 ani, 13-15 ani, 16-18 ani. Această nouă grupare a subiecţilor a permis ca grupele
sa fie aproape egale: 310, 287 si 359 elevi (956 subiecţi).

1. Introducere
Proiectul DEMODEF este un proiect de Cercetare-Dezvoltare CEEX (nr.
106/2006) finanţat de ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică).
Proiectul este realizat de şase parteneri (universităţi, institute şi unităţi de cercetaredezvoltare) şi coordonat ştiinţific de prof. Dr. Adriana Sarah Nica, Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti [1,2, 9]. Noutatea proiectului constă
în încercarea de a grupa o serie de parametrii ai dezvoltării psiho-comportamentale a
copilului într-un studiu corelat cu interrelaţia acestor copii cu principalii reprezentanţi
ai mediului familial şi şcolar ( profesori, colegi). Datele obţinute în urma acestor
evaluări sunt organizate într-o bază de date ce permite o analiză statistică detailată care
va determina variaţia fiecărui parametru luat în studiu şi posibila corelaţie dintre
deficienţele analizate. După investigaţia iniţială se vor propune programe corective, a
caror eficienţă va putea fi evidenţiata la investigaţiile următoare.
Proiectul a investigat, în dinamică, populaţia şcolară aflată în perioada de creştere,
perioadă în care valorile antropometrice ale individului se modifică în strânsă legatură
cu vârsta şi cu deficienţele constatate. S-au studiat elementele semnificative legate de
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creşterea şi dezvoltarea locomotorie
şi psiho-comportamentală pentru
identificarea tulburărilor funcţionale
şi deficienţelor. Astfel, la nivelul
aparatului locomotor s-au urmărit
deficienţele cele mai importante ale:
coloanei vertebrale, cutiei toracice,
soldului, genunchiului şi labei
piciorului. Din punct de vedere
psiho-medical
s-au
cercetat
următoarele grupe de parametri:
cognitivi,
emoţionali,
comportamentali, patologici şi de
climat
socio-familial:
nivelul
proceselor cognitive (atenţie, memorie, inteligenţă), tulburări afective (anxietate,
depresie, labilitate emoţională), tulburări patologice (ticuri, tulburări de vorbire,
tulburări psihosomatice, de somn şi de tip asteniform), tulburări de personalitate,
tulburări comportamentale cu prejudiciu personal (ex: fumatul) şi cu caracter antisocial
(furt, vagabondaj, violenţă, diverse acte delictuale).

2. Analiza şi prelucrarea informaţiilor
Conform etapelor cercetării şi planului de realizare ale proiectului sunt definite
următoarele modele:
• Model de investigaţie clinico-funcţională, antropometrică şi psihocomportamentală la copii şi la adolescenţi (vârsta 10-18 ani);
• Model de evaluare a deficienţelor clinico-functionale, antropomentrice şi
psiho-comportamentală la copii şi la adolescenţi (vârsta 10-18 ani);
În lucrarea [9] s-au prezentat rezultatele privind investigaţiilor psihocomportamentale conform referinţei: Goodman R, Renfrew D, Mullick M (2000),
Predicting type of psychiatric disorder from Strengths and Difficulties Questionnaire
(SDQ) scores in child mental health clinics in London and Dhaka. European Child and
Adolescent Psychiatry, 9, 129-134. Chestionarul şi algoritmul SDQ calculează scoruri
pentru: emotional symptoms (tulburări emoţionale); conduct problems (probleme de
conduită); hyperactivity scale (hiperactivitate); peer problems scale (probleme de
relaţionare); prosocial scale (comportament prosocial); total difficulties score (scor
total de dificultăţi); impact scor (scorul de impact - evaluează impactul generat de
disfuncţionalitatea socială şi de dificultăţile în general suferite de copil) [3,4].
Răspunsurile din chestionare au fost preluate prin intermediul fişierelor de tip
chestionar (view-uri) create pentru introducerea datelor cu ajutorul programului Epi
Info. Acesta este un program specific prelucrărilor statistice, utilizat iniţiat pentru
epidemiologie de catre CDC (Centers for Disease Control and Prevention, S.U.A.) [5,
9]. Fişierele create de acest program sunt compatibile cu Microsoft Access, SQL and
ODBC databases, Visual Basiv 6.0, WWW, HTML. Epi Info este un pachet de
programe destinat prelucrării de date organizate sub formă de chestionare şi
sistematizării rezultatelor studiilor pentru a fi incluse în comunicări şi rapoarte.
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Conceput în primul rând pentru aplicaţii în epidemiologie, Epi Info poate fi folosit cu
succes în prelucrarea datelor din domeniul medical şi din afara acestuia, pachetul
incluzând facilităţi de gestiune a datelor şi de statistică de tipul celor oferite de
programele SAS, SPSS [7,8], facilităţi cuprinse întrun singur sistem al cărui avantaj
principal este faptul că este permisă copierea şi libera distribuire [6]. Detalii şi indicaţii
de utilizare pot fi găsite în [6, 9].
În cele ce urmează vom prezenta următoarele tipuri de rezultate:
• Analiza statistică a obezităţii (fete, băieţi);
• Analiza statistică pentru înălţime, greutate, bust şi perimetrul toracic (fete
băieţi).
Analiza statistică a obezităţii (fete, băieţi)
Totalul înregistrărilor din Baza
de date (BD): 464. Calculele
statistice s-au realizat ca urmare
a informaţiilor cuprinse în
chestionarele
utilizate
la
interogarea unui număr de 464
elevi din Bucureşti.

Normal
Supraponderal
Subponderal
Obez
TOTAL

FETE
198
20
11
10
239

BĂIEŢI
151
39
7
28
225

Fig. 1. Foile de calcul EXCEL corespunzătoare prelucrărilor finale

ELEVI
349
59
18
38
464
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ELEVI: FETE + BAIETI

Obez, 38, 8%
Subpond, 18, 4%
Suprapond, 59,
13%

Normal
Suprapond
Subpond
Obez
Normal, 349, 75%

Fig. 2. Diagrama pentru ELEVI: 13% supraponderal, 8% Obez, 4% Subponderal
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Fig. 3. Diagrama comparativă FETE - BĂIEŢI: număr subiecţi raportat la total
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FETE

5%

4%
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Normal
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Subpond
Obez

83%

Fig. 4. Diagrama pentru FETE: 8% supraponderal, 4% Obez, 5% Subponderal

BAIETI

12%
3%

Normal
Suprapond

17%

Subpond
Obez
68%

Fig. 5. Diagrama pentru BĂIEŢI: 17% supraponderal, 12% Obez, 3% Subponderal
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Studiul realizează şi analiza acestor aspecte pe clase şi grupe de vârste. Rezultatele
sunt prezentate în [1].
Analiza statistică pentru înălţime, greutate, bust şi perimetrul toracic (fete băieţi)
Totalul înregistrărilor din Baza de date
(BD): 956. Calculele statistice s-au realizat
ca urmare a informaţiilor cuprinse în
chestionarele utilizate la interogarea unui
număr de 956 elevi din Bucureşti.

Grupa de vârste 10-12 ani
Fete
Băieţi
Total
151
159
310

ELEVI
Total
956

Grupa de vârste 13-15 ani
Fete
Băieţi
Total
146
141
287

FETE
502

BĂIEŢI
454

Grupa de vârste 16-18 ani
Fete
Băieţi
Total
205
154
359

Fig. 6. BD şi Foile de calcul EXCEL corespunzătoare prelucrărilor finale
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Legătura dintre două variabile calitative este numită asociere. Pentru cazul variabilelor
tip măsurătoare, această legătură se numeşte corelaţie. Coeficientul de corelaţie
liniară (coeficientul de corelaţie Pearson) dintre două variabile aleatoare (X,Y) ce
sunt date printr-un număr de valori măsurate, notat RXY., este dat de formulele de mai
jos:

∑ (x
n

R XY =

Cov( X , Y )
, unde Cov( X , Y ) =
S X SY
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i
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S X = S X2 (analog se defineşte SY), x şi y reprezintă mediile valorilor variabilelor
X şi Y. Coeficientul RXY poate avea valori în intervalul real [-1, +1]. Valoarea +1
reprezintă valoarea maximă de corelare pentru două variabile analizate.
Coeficientul de corelaţie dintre două variabile poate fi calculat cu ajutorul
programului EXCEL folosind funcţia CORREL (Array1, Array2), unde Array1,
Array2 sunt, zonele ce conţin valorile celor două variabile X, respectiv Y.
ÎNĂLŢIME
162

Medii

Corelaţia

GREUTATE
53

ÎnălţimeGreutate
0,769

BUST
86

PERIM. TORACIC
87

Greutate-Bust

Înalţime-Bust

0,735

0,834

GreutatePerimetrul toracic
0,875

Asocierea Inaltime-Greutate
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INALTIMEA
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672
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1

0
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3. Concluzii şi analiza investigaţiilor
Pe baza valorilor obţinute din răspunsurile stocate în bazele de date şi măsurătorile
realizate în studiul proiectului, s-au creat informaţii complexe asupra subiecţilor din
care s-au prelucrat diverşi parametri în vederea elaborării unui plan de măsuri care să
fie în concordanţă cu obiectivele proiectului DEMODEF [1]. Unele rezultate erau
aşteptate, iar altele sunt surprinzătoare. Acestea demonstrează efectul diverşilor factori
asupra parametrilor analizaţi. Concluziile şi rezultatele proiectului conduc la depistarea
şi analiza subiecţilor cu deficienţe în comparaţie cu normalitatea, urmărirea evoluţiei
creşterii dimensionale corporale, conformaţiei şi tipologiei în funcţie de vârsta
cronologică şi sex.
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