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  Abstract: Adolescence represents an essential stage in human development. Over this 

period the teenage body suffers drastic modifications and the usual changes in height and weight 

are perceived differently by teens. Many of them experience these changes negatively. Heavy 

emphasis is put on the physical aspect during this period, and for this reason increased 

preoccupation with the way the physical image changes begins to manifest. Now might appear the 

wish to be skinnier, strict weight-loss diets and thus teenagers begin to make use of exaggerated 

diets and stimulants that determine gains in muscle mass, and these may affect the health of the 

adolescent. Dissatisfaction with teens' own bodies, weight changes, restricting diets may strongly 

increase the risk of developing eating disorders. 

Key words: adolescence, physical image,restricting diet, factors of influence,eating 

disorder. 

 

          Adolescenţa este o perioadă de transformare pe parcursul căreia apar multiple transformări: 

creșterea în înălţime și a greutății, modificări hormonale. Această dezvoltare necesită o contribuție 

considerabilă de energie și face organismul uman foarte vulnerabil la orice dezechilibru alimentar 

[9]. Adolescenții, atât fetele cât şi băieţii, petrec ore întregi în baie, în faţa oglinzii, analizându-şi 

corpul (unde/ce/cât a mai crescut/sa modificat), probând diferite haine şi accesorii, extrem de 

preocupaţi de înfăţişarea lor. Mulţi adolescenţi sunt nemulţumiţi de modul în care arată corpul lor 

aflat în schimbare şi dezvoltă reacţii de respingere, jenă exagerată, sau sentimente de inferioritate. 

Pe de o parte, ei doresc să se „încadreze” în norma impusă de generaţia lor, de grupul de prieteni şi, 

în acelaşi timp, să îşi dezvolte un stil unic şi personal. Ca urmare, aspecte normale în perioada 

pubertăţii, cum este creşterea în greutate, poate fi percepută în mod negativ mai ales într-o cultură 

care apreciază în mod excesiv un corp suplu sau atletic [7]. 

Între 10 şi 18 ani, masa corporală creşte cu mai mult de 100%, iar înălţimea cu 27%; de 

asemenea, adolescentul la 14 ani atinge în medie 95% din talia adultă. Perimetrul toracic 

înregistrează valori de creştere aproape duble faţă de perioada precedentă. Se produc modificări 

sensibile, în greutate, lungime, în perimetrul diferitelor segmente cu schimbări ale raportului dintre 

ele [8]. Schimbările normale de greutate şi înălţime la pubertate sunt deseori resimţite pozitiv de 

către băieţi, în special cele legate de creşterea masei musculare şi înalţime. Culturile occidentale par 



79 
 

să favorizeze băieţii care sunt mai mari şi mai puternici. Dimpotrivă, fetele experimentează negativ 

înalţimea normală şi schimbările de greutate şi/sau acumularea de ţesut adipos. Aceasta are loc ca 

urmare a faptului că, în culturile occidentale, imaginile promovate de media, dominate de femei 

albe, valorizează aspectul filiform al corpului prepubertar şi nu cel matur [7]. 

Factorii care inflenţează comportamentul alimentar. Datorită creşterii explozive şi 

inegale, înfăţişarea adolescentului nu este întotdeauna armonioasă. Acesta este un motiv pentru care 

majoritatea adolescenţilor se preocupă intens de felul cum arată (Fraziev i Lisanbee, 1950). 

Probleme precum coşurile, dinţii neregulaţi, pielea grasă, ochelarii, toate aceste lucruri ce pot părea 

minore devin adevărate probleme existenţiale în această perioadă, de ele îngrijorându-se în egală 

măsură şi fetele şi băieţii. Creşterea explozivă este o provocare pentru psihicul adolescentului, el 

trebuind să înveţe să se adapteze noii aparenţe într-un ritm de multe ori prea rapid [8]. Ca răspuns, 

multe adolescente recurg la dietă în mod obsesiv sau, în cazul băieţilor, la suplimente nutrive pentru 

dezvoltarea masei musculare.Adolescentul vulnerabil trăieşte cu angoasă schimbările care se produc 

în corpul său. Balanţa între dragostea şi ura adolescentului pentru corpul său, între autoîngrijire şi 

autodistrugere se poate schimba rapid, în mod repetat şi precipitat [14]. 

         În concordanţă cu legătura dintre ţinerea unui regim şi autonomie, Sringel-More(1993) a 

sugerat faptul că scopul fetelor de a fi slabe şi frumoase prin intermediul unei diete este o strategie 

pentru afirmarea identităţii.[8]Facem  trimitere la DEX (1975 ) unde, slab este acea persoană care 

nu are un strat (consistent) de grăsime sub piele, sinonimul cuvântului fiind acela de uscăţiv. Tot 

aici întâlnim şi interpretarea, ca ceva care nu funcţionează normal, nu-şi îndeplinesc bine funcţiile 

intelectuale. Pornim de la aceste puncte de reper privind noţiunea de slab, când ea este de obicei 

percepută în contrapartidă cu obezitatea, întâlnindu-se dualitatea: obezitate- supraponderal, slab- 

subponderal,ceea ce certifică o „abdicare” de la greutatea normală a corpului, cât şi a momentului, a 

„clipei de aur” în care trupul şi sufletul, aflate în echilibru, dau/ au eficienţa maximă [10]. 

Concentrarea asupra aspectului fizic reprezintă o cale de a-şi construi o identitate. Ţinerea unui 

regim poate fi deci vazută ca un răspuns adaptiv pentru acei adolescenţi care sunt vulnerabili din 

cauza unui control de sine instabil, care sunt excesiv de conştienţi de sine şi/sau le lipseşte 

conştientizarea interoceptivă, oferindu-le o modalitate de a face faţă provocării conştientizării de 

sine şi feminităţii produse de adolescenţă (Stringer-Moore, 1993) [7] . 

         Dietele restrictive și monotone pot duce la deficiențe nutritive cu efecte nocive asupra 

sănătății, motiv pentru care este important să se asigure un aport nutritiv adecvat în special pentru 

adolescenţi (Baciu, 2013). Preocuparea pentru aspectul corporal poate deveni obsedantă, 

ajungându-se la cure de slăbire exagerate, care pot afecta grav starea de sănătate a tinerilor. Se 

pornește de la nemulțumirea legată de aspectul corporal, care este adecvat grupei de vârstă, dar care 

nu corespunde idealului visat (Abalasei și Trofin, 2016 ). Se va ajunge la limitarea drastică și 



80 
 

incorectă a aportului alimentar, element ce poate deveni o mare problemă la organismele aflate în 

perioada de creștere și dezvoltare [1]. Sunt mesaje care spun că perceperea greutăţii conteaza mai 

mult decât greutatea reală [12]. 

Mulți adolescenți consumă diete slabe, neîndeplinind recomandările minime pentru fructe, 

legume, cereale integrale și produse lactate, depășind în același timp aportul maxim recomandat de 

sodiu, grăsimi saturate și zaharuri adăugate. Sunt susceptibili la dezvoltarea tulburărilor alimentare 

selective și a tulburării emoționale de evitare a alimentelor. Imaginea corporală și greutatea au o 

influență asupra comportamentului alimentar, inducând restricții dietetice care interferează cu starea 

nutrițională [13]. 

Consecințele comportamentului alimentar restrictiv. Este justificată sau nu cura de 

slăbire? Am putea interpreta existenţa sa din perspectiva:    

• necesităţii organice/ medicale de a elimina kilogramele în plus pornind de la o stare 

supraponderală (obezitate);                                                                                                                                                              

• dorinţa voită de a arăta mai bine, practic a implica tot ce ne aparţine (inclusiv imaginea 

noastră) în a ne defini un nou „look” determinându-ne: poziţia, rolul şi statusul social. 

Şi astfel, devenim „sclavii” curelor de slăbire care pot fi:         

• la minut (haotice, nejustificate); -la zile (înfometare);  

• sub supraveghere medicală;         

• pe timp îndelungat, şi lista poate continua deoarece, fiind dornici şi de altceva, vrem să 

arătăm altfel fără să punem în balanţa reuşitei noastre dezechilibrul nutriţional pe care-l 

putem declanşa. 

Impactul ce se  declanşează asupra unor procese cognitive, este observabil: Astfel:  

• scade puterea de concentrare;   

• mecanismele învăţării slăbesc; 

• inteligenţa, prin rezolvarea unor situaţii problemă se diminuează; 

• scade puterea de atenţie;  

• se pierd elemente specifice legate de limbaj şi comunicare;  

• scade interesul pentru viaţă în general şi calitatea ei în special; 

• apar carenţele afective pe un fond al disconfortului psihosocial; 

• sunt dereglate procesele metabolice normale, iar lista poate să rămână deschisă deoarece, 

fiecare dintre noi ne trăim în mod propriu, personal şi mai puţin conştient, efectele 

distructive ale unei cure de slăbire ce nu este supravegheată de un nutriţionist şi care, nu ne 

face nici mai buni, nici mai tineri, deştepţi şi frumoşi, ci din contră [10]. 
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O alimentaţie insuficientă, în cantitate sau calitate, poate întârzia dezvoltarea sexuală și 

poate încetini creșterea și maturizarea osoasă [9]. Perioada crucială de formare a masei osoase o 

reprezintă anii copilăriei şi ai adolescenţei. Aceasta este perioada în care procesul de formare de os 

nou este mai rapid decât  procesul de înlăturare a osului vechi, ceea ce duce la creşterea masei şi a 

densităţii osoase.  Acest ritm este valabil până la vârsta de aproximativ 25 de ani, moment în care se 

atinge masa osoasă maximă (maximum de densitate osoasă).Masa corporală scăzută este asociată cu 

o atingere deficitară a masei osoase maxime în tinereţe şi cu o pierdere osoasă crescută, precum şi 

cu risc de fracturi de fragilitate osoasă la vârsta a treia. 

Cu ocazia unei vaste analize realizate la nivel mondial pe un număr de 60.000 de bărbaţi şi 

femei, riscul de fractură de şold aproape s-a dublat la persoanele cu indicele de masă corporală de 

20 kg/mp în comparaţie cu persoanele cu indicele de masă corporală de 25 kg/mp [2].  

In plus, dezechilibrul alimentar face parte dintre factorii de risc majori de a dezvolta o boală 

cardiovasculară, care rămâne în continuare o prioritate a sănătății publice. Este foarte complicat de a 

face recomandări cu privire la consumul energetic și de nutrienți. În mod tradițional, cantitățile de 

alimente recomandate au fost stabilite în funcție de cantitatea de substanțe nutritive necesare pentru 

a preveni apariția simptomelor de deficienţă [9]. 

          Persoana pierde în greutate şi poate ajunge subponderal, suferind apoi efectele secundare 

fizice şi psihosociale severe ale acestui regim. Aceste efecte secundare sunt importante din trei 

motive esenţiale. Întâi unele ameninţă viaţa persoanei(de exemplu, efectele la nivelul sistemului 

cardiovascular) ori sunt aproape ireversibile(de exemplu, efectele asupra sistemului osos).                            

În al doilea rând unele determină persistenţa tulburărilor de comportament alimentar, încurajând 

pacientul să continue să se subalimenteze(de exemplu, preocuparea pentru mâncare şi pentru 

alimentaţie, izolarea socială, pragul de saţietate mai ridicat), iar în al treilea rând, multe se constituie 

în deficite severe(de exemplu, capacitatea de concentrare scăzută, indecizie, calitate scăzută a 

somnului, tendinţe obsesionale mai marcate) [4]. 

          Mulţi dintre adolescenţii care suferă de tulburări de alimentaţie sunt perfecţionişti şi au 

performanţe înalte în diferite domenii. De obicei, tocmai fetele cele mai inteligente şi atractive sunt 

cela care se angajează în competiţia pentru a deveni mai suple. Dorinţa lor de obţine performanţa şi 

în acest domeniu − a deveni cele mai suple −, conduce adesea la obiceiuri şi atitudini distructive 

faţă de alimente. Tendinţele perfecţioniste sunt de multe ori întărite prin simplul fapt că adolescenta 

primeşte complimente cu privire la înfaţişare sau greutate (Czyzewski, 1988) în timp ce încearcă să 

atingă perfecţionismul în toate domeniile vieţii sale.  Atunci când constată că a eşuat în atingerea 

perfecţiunii, pedeapsa autoimpusă constă adesea în înfometare sau neacceptarea hranei, cu 

consecinţe importante asupra sănătăţii fizice (dezhidratare, dezechilibru hormonal, lipsa 

principalelor minerale din corp, afecţiuni ale organelor vitale, uneori chiar decesul) [14]. 
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Când alimentele ingerate nu aduc cantitatea de energie necesară, organismul este obligat să o 

elibereze din propriile sale țesuturi și în primul rând din țesutul adipos de rezervă, apoi din țesutul 

muscular. Abuzurile alimentare și reducerea cheltuielilor energetice au efecte negative asupra 

sănătății organismului. Prima consecință o reprezintă creșterea masei corporale; treptat, dacă aportul 

de alimente nu este corelat cu nevoile energetice ale organismului, se pot instala: obezitatea, 

diabetul, ateroscleroza, insuficiența cardiacă etc. Practicarea unui regim alimentar bazat pe un aport 

excesiv de principii nutritive calorigene conduce la dezechilibre între energia de aport și energia de 

consum [5]. O scădere în greutate, în cazul în care nu este constituită din apă, reprezintă martorul 

fazei dinamice a denutriţiei. Majoritatea autorilor consideră ca fiind limita de 10% pierderea în 

greutate de la care sunt agravate morbiditatea/ mortalitatea mai ales în condiţiile în care se asociază 

şi pierdere musculară. În stabilirea riscului de importanţă deosebită este şi rapiditatea pierderii în 

greutate. O pierdere de 2% în decurs de o săptămână are aceeaşi valoare prognostică la fel ca şi 

pierderea de 5% în decurs de o lună sau de 10% în decurs de 6 luni. În caz contrar, o creştere 

anormală în greutate ar putea corespunde unei supraîncărcări ponderale sau chiar a unei obezităţi în 

fază dinamică de instalare [11]. 

În general, stările patologice determinate de alimentația incorectă sau de calitatea proastă a 

alimentelor pot fi clasificate astfel: boli asociate subnutriției, enzimopatii, boli determinate de 

excesul consumului de alimente, boli determinate de asocierea incorectă a produselor alimentare, 

boli determinate de regimul alimentar incorect, intoxicații, toxicoze alimentare, infecții și parazitoze 

transmise prin alimente [5].     

Psihopatologia principală are un impact major asupra obiceiurilor alimentare. Ea se 

manifestă prin  încercări extreme şi repetate de a limita cantitatea de alimente ingerate („restricțiile 

consumului alimentar”). Aceasta este una din caracteristicile cele mai pregnante în cazul 

persoanelor suferind de o tulburare de comportament alimentar(altele decât tulburarea de beange 

eating). Forma pe care o ia acestă dietă se deosebeşte de dietele cotidiene. Persoanele nu se 

ghidează după nişte coordonate generale în legătură cu modul în care trebuie să mănânce, ci îşi 

stabilisc numeroase reguli foarte stricte şi extrem de specifice, cu scopul de a limita cantitatea 

alimentelor pe care le consumă. Aceste reguli sunt destul de diverse, dar grija principală a persoanei 

o constituie ora la care trebuie să mănânce(de exemplu, nu mai devreme de 18:00) cât trebuie să 

mănânce(de exemplu, mai puţin de 600 kcal), majoritatea având o listă lungă de alimente pe care 

încearcă să nu le mănânce deloc(„evitarea unor alimente”). Ca urmare a acestor reguli, modul lor de 

alimentaţie devine restrictiv şi inflexibil [4] consecințele fiind tulburările de comportament 

alimentar. 

Tulburări de comportament alimentar de tip restrictiv sunt: anorexia nervoasă (mentală); 

restricţiile la sportivi; ortorexia; anorexia postchirurgie bariatrică; fobiile alimentare şi 
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comportamentele fobice[5]. Tulburarea de comportament restrictiv care produce deteriorări severe a 

stării de sănătate este anorexia nervoasă şi anorexia mentală. 

Anorexia nervoasă este o conduită de restricţie alimentară voluntară, cu slăbire marcată de 

15 – 25 % sub standarde. Imensa majoritate dintre cei afectaţi sunt femei, (doar 19 % din cei 

afectaţi sunt bărbaţi, practic bărbaţi tineri) vârsta acestora fiind între 12 – 40 ani cu un vârf de 

incidenţă între 14 – 18 ani. Între 14 şi 18 ani se produce apariţia caracterelor sexuale secundare şi 

cererea obiectivă de autonomie prin părăsirea familiei. Persoanele cu anorexie nervosa luptă 

împotriva unui exces de dependenţă afectivă în raport cu anturajul, căutând să-şi modereze apetitul 

pe care îl consideră excesiv.Subiecţii sunt – din cauza foamei – deprimaţi, iritabili, anxioşi, cu 

tulburări ale capacităţii de concentrare şi preocupări centrate pe hrană. Între 70 – 80 % din cazuri se 

remit simptomatic dar jumătate dintre anorexici vor păstra tot restul vieţii tulburări psihice cu 

diferite grade de exprimare – depresiv, fobic, obsesional, sărăcire afectivă, emoţională şi 

profesională. Subiecţii care au dezvoltat anorexia nervosa sunt predispuşi spre psihoze maniaco – 

depresive, [6] incapacitatea de funcţionare eficientă pe diferite paliere- circulaţia sangvină, 

probleme dermatologice, funcţionarea eneficientă a ficatului sau a sistemului gastrointestinal, 

amenoreea- până la moarte prematură (Mitchel şi Crow, 2006) [16]. 

Anorexia mentală (boala civilizaţiei de consum) este teama de a se îngrăşa, care duce la 

dorinţa de a slăbi mereu. Ea afectează mai ales fetele între 13 şi 17 ani, deşi există şi cazuri de 

anorexie la copii sau la femei adulte. Se pot întâlni şi tulburări la limită, care nu sunt chiar anorexice 

(anorexie atipică, conduită restrictivă), care apar cel mai frecvent la femei care nu vor neapărat să 

slăbească, ci să nu se mai îngraşe, deşi au un Indice de Masă Corporală (IMC) la limita inferioară 

sau uşor sub această limită. Excluderea aproape totală a grăsimilor din alimentaţie poate avea ca 

rezultat un haos hormonal, cu probleme de sterilitate, amenoree, dificultatea de a rămâne 

însărcinate. Adeseori, singurul simptom este potomania (consumul excesiv de apă), iar riscul de 

deces prin denutriţie sau suicid este real [5]. 

Concluzii. Statisticile recente ale Organizației Mondiale ale Sănătății (OMS) situează 

România între țările europene cu cea mai mică speranță de viață (locul 35). Primele 5 cauze de 

deces se referă la afecțiuni având legătură directă cu stilul de viață şi implicit cu alimentația: boala 

coronariană, accidentul vascular, HTA, boală hepatică şi cancerul, în cazul acestora alimentația 

jucând un rol important [3]. Alimentaţia trebuie să se realizeze după o lege care poate fi numită 

"Legea de aur a alimentaţiei". Conform căreia între nevoile nutritive ale organismului şi cantităţile 

de nutrienţi preluate prin alimentaţie trebuie să existe un permanent echilibru. Dacă acest echilibru 

nu este păstrat, alimentaţia devine neraţională, repercutându-se negativ asupra creşterii, asupra 

capacităţii de muncă şi a stării de sănătate. Din acest punct de vedere  constituie o greşeală nu 

numai lipsa sau insuficienţa unor substanţe nutritive ci şi consumul lor exagerat faţă de nevoile 
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organismului. Riscul este cu atât mai mare când consumul abuziv al unei substanţe nutritive se 

asociază cu insuficienţa alteia [15].  

Curele de slăbire foarte drastice pot avea consecinţe devastatoare asupra organismului 

adolescenţilor, aceştia fiind în plină dezvoltare. Malnutriţia, carenţele alimentare, subnutriţia, stările 

de leşin, sunt doar căteva din complicaţiile pe care le poate avea o dietă restrictivă. Obiceiurile 

alimentare pot ameninţa sănătatea adolescenţilor, de aceea menţinerea unei nutriţii sănătoase este 

esenţială în acest proces amplu de dezvoltare. O alimentaţie echilibrată ajută la creşterea şi 

dezvoltarea fizică şi psihică armonioasă a adolescentului, suţinând toate procesele implicate. 

Alimentaţia reprezintă unul din factorii esenţiali ai creşterii şi dezvoltării fiind indispensabilă în 

existenţa oricărui individ.  
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PARTICULARITĂȚILE STRATEGIILOR DE COPING LA ADOLESCENȚI 

VLAS Irina, doctorandă, UPSC „Ion Creangă”  

RACU Iulia, conf. univ., dr. hab. în psihologie, UPSC „Ion Creangă” 

 Abstract. Article briefly describes the coping in adolescence. In our research were include 

103 adolescents (63 boys and 40 girls). In order to study coping in adolescence we applied COPE 

Questionnaire. As result we established that boys and girls prefer different coping strategies. Boys 

more often choose positive reinterpretation, denial, seeking of instrumental social support, 

planning, suppression of competing activities, acceptance, mental disengagement. Girls prefer: 

positive reinterpretation, mental disengagement seeking of emotional social support, seeking of 

instrumental social support, acceptance and denial. 

 Key-words: stress, coping strategies, adolescents, gender difference 

  

În psihologie termenul de coping a fost introdus de către psihologul american R. Lazarus 

care a realizat cercetări semnificative pe problematica stresului [2, 4]. R. Lazarus și S. Folkman 

prezintă următoarea definiție pentru coping: coping-ul este un proces prin care persoana face faţă, 

reduce sau stăpâneşte, tolerează, minimalizează solicitările externe şi interne care depăşesc 

resursele personale. R. Lazarus arată că prin coping se realizează o tranzacţie între persoanele care 

au un set de resurse, valori şi mediu care are propriile lui resurse, cerinţe. Astfel coping- ul nu este o 
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