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Rezumat

Calculatorul Somatometric a fost conceput și 
realizat din necesitatea practică de a gestiona, cât mai 
rapid și corect, datele somatometrice (înălțime și gre-
utate) ale copiilor din grădinițe și ale elevilor din școli 
și licee. Este un instrument de lucru util, care salvează 
timp necesar consultațiilor profi lactice și curative, 
precum și orelor de educație pentru sănătate.

Calculează și interpretează în timp real rezulta-
tele măsurătorilor somatometrice, în funcție de vârsta 
la data măsurătorii și de sexul copilului. Se poate fo-

losi pentru toți cei cu vârste cuprinse între 2 ani și 20 
de ani,de la grădiniță și până la terminarea cursurilor 
liceale. 

Calculatorul Somatometric este un program în 
Excel 2007 ce cuprinde date statistice reprezentate de 
grafi cele de creștere elaborate de CDC (neschimbate 
de la publicarea lor în 30.05.2000) și formule matema-
tice, necesare calculului IMC, scorului Z, percentilelor 
IMC, percentilelor înalțimii și interpretarea acestora 
(utilă în raportarea statistică trimestrială si anuală).
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Abstract
The Somatometric Calculator has been concei-

ved and realized from the practical need to manage 
the somatometric (height and weight) data of children 
in kindergartens and pupils in schools and high scho-
ols as quickly and accurately as possible. It is a useful 
tool that saves time and helpful for prophylactic and 
curative consultations, as well as for health education 
classes.

It calculates and interprets in real-time the re-
sults of the somatometric measurements, according to 
the age and the sex of the child at the date of measu-

rement. It can be used for any person between 2 years 
and 20 years of age, from kindergarten to graduation 
of high school.

The Somatometric Calculator is an Excel 2007 
based program, containing CDC growth charts sta-
tistical data, unchanged from the initial release on 
May 30, 2000 and mathematical formulas required 
for BMI calculation, Z score, BMI percentiles, height 
percentiles and their interpretation (useful in quarterly 
and annual statistical reporting ).
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Motivația lucrării:
Realizarea măsurătorilor somatometrice este 

inclusă în atribuțiile cadrelor medicale școlare [1] și 
presupune:

1. Supravegherea: Este necesară pentru a iden-
tifi ca cantitativ sau procentual numărul de școlari și 
preșcolari care sunt supraponderali, obezi, normopon-
derali și/sau subponderali în funcție de vârstă și sex 
dintr-un anumit teritoriu geografi c. Aceste date sunt 
anonime, identifi că procentul de elevi care sunt ex-
puși riscului de a dezvolta probleme de sănătate legate 
de greutatea sau înălțimea necorespunzătoare vârstei 
și sexului. Ele sunt raportate trimestrial și anual prin 
formularul “Cap. 5 Morbiditatea și activitatea cabine-
tului medical școlar/studențesc“, aprobat prin Legea 
Nr. 95/2006, Ordinul NR.5298/1668/2011 al MEC şi 
MS, respectiv anual în cadrul Examenelor medicale 
de bilanț (aprecierea nivelului de dezvoltare fi zică). 
Datele statistice sunt centralizate ulterior la DSP jude-
țene, respectiv la Institutul Național de Statistică,care 
apreciează starea de sănătate a populației României.

2. Screening: Evaluează statusul greutății și 
înălțimii fi ecarui elev în parte, pentru a-i identifi ca pe 
cei expuși la risc. Presupune informarea fi ecărui pă-
rinte despre indicii somatometrici ai copilului său, lu-
cru care se realizează, fi e în cadrul unei consultații cu 
părintele copilului sau în urma eliberării “Adeverinței 
medicale pentru înscrierea în colectivitate“ (unde, la 
examenul fi zic, trebuie completate greutatea, înălți-
mea și IMC) [2].

În acest moment, în majoritatea cabinetelor 
școlare din țară, înregistrarea datelor somatometrice, 
calculul IMC, determinarea scorului Z și/sau a percen-
tilelor IMC, se fac greoi, calculele pentru fi ecare elev 
în parte fi ind mari consumatoare de timp, iar interpre-
tarea datelor se face folosind încă, în unele cabinete, 
tabelele elaborate de Inspectoratul de Poliţie Sanitară 
şi Medicină Preventivă al Municipiului Bucureşti în 
1992.Toate aceste lucruri m-au determinat să realizez 
Calculatorul Somatometric, chiar dacă rezistența la 
schimbare (folosirea creionului în locul calculatoru-
lui) și lipsa dotării cu calculatoare/laptop-uri a cabi-
netelor medicale școlare reprezintă piedici justifi cate 
în folosirea lui.

Descrierea programului
Pentru realizarea programului a fost necesară 

folosirea de date statistice internaționale, puse la dis-

poziția utilizatorilor pe site-ul Organizației Mondiale 
a Sănătății [3], respectiv site-ul CDC (Centers of Di-
sease Control and Prevention)[4].

Calculatorul Somatometric a fost conceput 
folosind datele necesare realizării unui astfel de pro-
gram,puse la dispoziția utilizatorilor pe site-ul CDC 
[5] (bazele de date în Excel, cele mai importante 
formule matematice folosite în calcularea scorului 
Z, respectiv a percentilelor). Tot acolo este propus 
spre utilizare,în școlile americane un program numit 
“Children’s BMI Group Calculator“ [6], o sursă de in-
spirație privind existența unui astfel de instrument de 
lucru în lume .

Acest program este realizat în Excel 2007 și este 
compus din mai multe worksheet-uri (foi de lucru):

două foi de lucru( worksheet-uri) denu-
mite “Instrucțiuni“ și “Măsurători“; 

trei sheet-uri ascunse utilizatorului, unde 
se regăsesc bazele de date și foaia de calcul.

Este important să nu încercați să schimbați nu-
mele acestor sheet-uri, deoarece formulele de calcul 
nu vor mai funcționa corect și programul va fi  com-
promis.

În foaia de lucru denumită “Instrucțiuni“ regă-
siți descrierea programului și pașii de urmat în folo-
sirea lui.

Foaia de lucru denumită “Măsurători“ este lo-
cul în care veți înregistra toate datele somatometrice, 
urmând ca programul să realizeze calculele pe baza 
unor formule prestabilite. Tabelul de lucru are posi-
bilitatea de a evalua 1000 de copii. Acest calculator 
este recomandat pentru cei cu vârsta între 2 ani și 20 
de ani. În cazul în care vârsta va fi  mai mică de 2 ani 
sau mai mare de 20, va fi  afi șat mesajul “eroare vâr-
stă“. Dacă sexul nu este scris corect, respectiv F, pen-
tru feminin și M, pentru masculin, va fi  afi șat mesajul 
“eroare sex“.

Pentru a întelege mai bine cum funcționează 
programul sunt necesare următoarele lămuriri asupra 
unor termini folosiți.

Greutate, exprimată în kilograme și mă-
surată folosind cântarele de uz medical din dotarea 
cabinetelor medicale școlare.

Înălțime, exprimată în centimetri (pro-
gramul va face transformarea în metri) și măsurată 
folosind taliometrele sau panglica metrică din do-
tarea cabinetelor medicale școlare. 
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IMC reprezintă indicele de masă corpo-
rală, calculat ca raportul dintre greutate(în kilo-
grame) și pătratul înălțimii(în metri).

IMC=G/Î2 sau IMC=G/Î*Î;
Pentru copii, raportarea IMC se face la curbele 

percentile, care exprimă schimbările dinamice ale 
IMC în timpul creșterii [7]. Cu toate că IMC nu poate 
fi  considerat un mijloc exclusiv de diagnostic al obe-
zităţii, deoarece nu refl ectă distribuţia masei grase şi 
nu diferențiază grăsimea de muşchi, oase, organe vi-
tale, raportat la curbele percentile pentru vârstă şi sex, 
rămâne metoda cea mai folosită la copii ca screening 
pentru suprapondere şi pentru depistarea riscului la 
obezitate sau, dimpotrivă, la subpondere [8].

Scorul Z se mai numește și „scorul stan-
dardizat“, deoarece exprimă distanța unei valori 
față de media distribuției din care face parte, în 
unități ale abaterii standard.Astfel un scor Z de 0 
este echivalent cu mediana sau cu valoarea per-
centilei 50, iar unui scor Z de +2,00 îi corespunde 
aproximativ percentila 95, permițând o descriere 
statistică mai detaliată [9].

Pentru a obține scorul Z și percentilele cores-
punzătoare pentru o anumită măsurătoare(X), s-a fo-
losit în program următoarea ecuație matematică[5]:

((X/M)L) – 1
Z = ————————, L≠0

LS

ori

Z = ln(X/M)/S ,L=0

Unde,
X = măsurătoarea somatometrică (greutate, 

înălțime, circumferința craniană,valoarea calculată a 
IMC etc.)

L, M, S=parametri statistici (the median (M), 
the generalized coeffi cient of variation (S), and the 
power in the Box-Cox transformation (L)) corespon-
denți vârstei în luni a copilului. Acești parametri sunt 
organizați în tabele și corespund mijlocului vârstei în 
luni pentru o întreagă lună (adică 1,5 luni reprezintă 
întreaga perioadă între 1,00-1,99 luni, neincluzând 
vârsta de 2 luni) [5,10].

Scorul Z și percentilele corespunzătoare aces-
tuia pot fi  obținute din tabelele cu deviațiile standard, 
dar în acest moment multe programe pe calculator au 
funcții preexistente care transformă scorul Z în per-
centile și vice versa [5].

Formula de transformare a scorului Z în per-
centile din Calculatorul Somatometric este: 

=INT(NORMDIST(Z)^1000)/10.

În worksheet-ul “Măsurători“ puteți să notați: 
denumirea grădiniței, a școlii sau liceului unde efec-
tuați măsurătorile, respectiv anul școlar în curs. Asi-
gurați-vă că, în dreapta jos a ecranului, data este scrisă 
în limba română, adică 18.05.2018 și nu 05/18/2018. 
Dacă data este în varianta engleză, puteți să faceți mo-
difi cări în laptopul/calculatorul dumneavoastră și să o 
schimbați în limba română folosind Start Control 
Panel Region and Language Formats Roma-
nian. Dacă nu doriți să faceți acest lucru, la data mă-
surătorii, respectiv data nașterii din tabelul de lucru, 
veți fi  obligați să introduceți data conform formatului 
englez, astfel încât formula introdusă să poată calcula 
vârsta copilului la data măsurătorii. (imaginea nr.1).

Imaginea nr. 1. Tabelul de lucru
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Datele pe care trebuie să le introduceți sunt: 
clasa/grupa, nr. crt., nume și prenume, sex, data naște-
rii, data măsurătorii, greutatea (în kilograme) și înăl-
țimea (în centimetri). Este important să completați în 

coloana “CLASĂ/GRUPĂ“, deoarece puteți ulterior 
să folosiți fi ltrul atașat coloanei și să selectați pentru 
printare doar clasa sau grupa pe care o doriți. (imagi-
nea nr. 2)

Imaginea nr. 2. Date introduse de u  lizator în tabelul de lucru

Imaginea nr. 3. Calculele realizate de Calculatorul Somatometric

După ce ați introdus toate aceste date, progra-
mul va calcula vârsta la data măsurătorii, IMC, per-

centilele IMC, percentilele înălțimii și va interpreta 
rezultatele. (imaginea nr.3)

Interpretarea rezultatelor
Pentru IMC, copiii sunt încadrați [11] în: 
subponderal foarte mic ( percentile IMC <2) 
subponderal mic (2<= percentile IMC <5) 
normoponderal (5<= percentile IMC <85) 
supraponderal (85<= percentile IMC <95) 
obez (percentile IMC >=95). 
Pentru înălțime, copiii sunt încadrați 

[12,13] în: 
hipostatural II ( percentile Înălțime <3) 

hipostatural I (3<= percentile Înălțime <5) 
normostatural (5<= percentile Înălțime <95)
hiperstatural I (95<= percentile Înălțime <97) 
hiperstatural II (percentile Înălțime >=97) 

După cum ați observat, la interpretarea rezul-
tatelor pe IMC, subponderalii sunt subcatalogați în 
două grupe: subponderal foarte mic și subponderal 
mic, din motive absolut practice, legate de formatul 
raportărilor statistice trimestriale și anuale. Astfel, co-
relația cu raportarile statistice este următoarea:
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Pentru greutate
subponderal foarte mic  greutate foarte 

mică 
subponderal mic  greutate mică 
normoponderal  greutate medie 
supraponderal  greutate mare 
obez  greutate foarte mare 
Pentru înălțime
hipostatural II înălțime foarte mică 

hipostatural I înălțime mică 
normostatural înălțime medie 
hiperstatural I înălțime mare 
hiperstatural II înălțime foarte mare 

După ce terminați de analizat toți copiii dintr-o 
clasă sau grupă, selectați clasa folosind fi ltrul, pentru 
ca apoi să aveți posibilitatea să printați raportul. (ima-
ginea nr. 4)

Imaginea nr. 4. Raportul cu clasa analizată este pregă  t de printare

Imaginea nr. 5. Analiza datelor folosind funcția de pivotare

Dacă doriți să realizați o analiză generală a da-
telor culese pe parcusul unui trimestru/an școlar, folo-
siți funcția Pivot table din Excel. (boldați tabelul, apoi 
Insert Pivot table New worksheet OK; se va 

deschide un nou sheet, în partea dreaptă a ecranului 
veți regăsi criteriile pe care doriți să le selecționați, 
glisați criteriul pe rânduri sau coloane și analiza este 
făcută.) (imaginea nr. 5)
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Concluzii:

O monitorizare corectă a populației școlare, în 
ceea ce privește datele somatometrice și colectarea 
datelor la nivel local este foarte utilă în oferirea de 
date epidemiologice necesare în realizarea de strategii 
de prevenție și promovare a sănătății generale. Există 
și alte benefi cii ale monitorizării greutății, de exemplu 
clarifi carea relației dintre IMC-ul mare din copilărie 
cu morbiditatea pe termen lung și mortalitatea la vâr-
stă adultă.
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