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Introducere în biologia
activităţilor fizice

De ce BIOLOGIA CONDIȚIEI FIZICE?

ȘI PENTRU CĂ ASTĂZI

Inactivitatea fizică este o
problemă majoră a sănătăţii
publice,

Lipsa activităţii fizice regulate
este un factor de risc major
în numeroase afecţiuni
cronice.

Pericolul sedentarităţii a fost exprimat,
cu umor, de fiziologul suedez P. O.
Ästrand astfel

„Oricine are de gând să ducă o viaţă inactivă
ar trebui să facă o examinare fizică pentru a
vedea dacă corpul său o poate suporta”.

Kinetoterapia profilactică, terapeutică și de
recuperare




Kinetoterapia, cu toate aspectele ei de prevenţie, terapie şi
recuperare, realizează prin esenţa ei, o abordare holistică a
individului, fie el sănătos, sau predispus la anumite îmbolnăviri,
fie bolnav cronic, sau acut, pentru a-i maximiza capacitatea
funcţională şi pentru a-i spori calitatea vieţii.
Un act kinetoterapeutic, ca şi oricare act medical, este net
superior atunci când el este făcut în scopul prevenirii unei
afectări a stării de sănătate (decondiţionare, boală, incapacitate,
handicap) şi nu reparării uneia gata instalate.

Kinetoterapeutul trebuie
să poată realiza practic:
să cunoscă:






Bazele fiziologice ale efectelor
activităţii fizice practicate în mod
regulat asupra organismului uman
sănătos.
Principiile de evaluare a condiţiei
fizice la indivizii sănătoşi de toate
vârstele, şi particularităţile aplicării
acestora diverselor categorii de
persoane aflate în situaţii
fiziologice sau patologice speciale
Principiile generale, obiectivele,
mijloacele şi metodele utilizate în
prescrierea programelor de
exerciţii fizice pentru sănătate, şi
în consilierea privind menţinerea şi
ameliorarea condiţiei fizice
raportate la sănătate.









Evaluarea condiţiei fizice la indivizii
sănătoşi de toate vârstele potrivit
particularităţilor de vârstă, sau de
predispoziţii patologie, sau situaţii
fiziologice speciale.
Un program de antrenament pentru
sănătate, de creştere a condiţiei fizice şi
de reglare a greutîţii şi copoziţiei
corporale
Consiliere şi ajutorare psihologică a
indivizilor care doresc să înceapă un
program de activitate fizică regulată
pentru creşterea condiţiei fizice
raportate la sănătate.
Integrarea critică în practica profesională
a datelor ultimelor cercetări din
domeniu.

Sănătatea optimală
Este asociată capacităţii de a face faţă solicitărilor, ea
semnificând prezenţa stării de bine, cu condiţia ca individul
să aibă un stil de viaţă sănătos.


Obiceiurile sănătoase de viaţă ale omului modern presupun:
 autocontrolul permanent al curbei ponderale
 a tensiunii arteriale,
 a dietei
 a stresului
 a consumului de alcool
 de ţigări
 de droguri
 practicarea sistematică a activităţilor fizice.

Kinetoprofilaxia
Gradul I
OMUL
SĂNĂTOS
Gr I şi II

VÂRSTNIC

Gradul III
BOLNAV
(CRONIC)

Ştiinţa antrenamentului medical “SAM”





Huber P. (Germania, 1993)
“bazele teoretice pentru o indicaţie corectă în probleme ale
performanţei fizice la sănătoşi şi la persoane cu boli cronice”
bazate pe cunoaşterea fiecărei metode de antrenament, pe
raportul între doză şi efect.
Obiectivul SAM este:
 realizarea unor modificări dirijate cu ajutorul antrenamentului
aerob asupra stării:
 morfologice
ale tuturor aparatelor
 funcţionale
şi sistemelor organismului

Sănătatea
O condiţie umană cu dimensiuni:
Fizice

Spirituale

Sociale

Psihologice

Sănătatea
- un continuum cu doi poli-

Sănătatea pozitivă
sau optimală
Capacitatea de a face
faţă solicitărilor
Nu semnifică doar
simpla absenţă a bolii

Sănătatea negativă
asociată cu
morbiditatea sau cu
mortalitatea prematură

Starea de bine (SdB) - Bièn-être Well-being
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Cu condiţia să aibă un stil de viaţă sănătos

Starea de bine




Iniţiatorul acestui concept - Albert Dunn -1960
Un nivel înalt al stării de bine
„o metodă integrată de funcţionare orientată către
maximizarea potenţialului de care este capabil subiectul, în
cadrul mediului în care evoluează”.

Calitatea vieţii






Havigurst - SATISFACŢIE ASUPRA VIEŢII
Calitatea vieţii resimţită în aceste condiţii nu mai este
legată de o stare fizică dar, integrează, în schimb,
implicarea socială a subiectului, în mediul său şi percepţia
pozitivă, evident subiectivă, pe care individul o are.
Calitatea vieţii



este dată de o stare generală de satisfacţie şi fericire
include aspectele psihologice, emoţionale, funcţionale şi
spirituale ale stării de bine.

Obiceiurile simple de viaţă legate direct de
prelungirea vieţii şi o mai bună sănătate:









luarea a trei mese pe zi la intervale regulate
luarea micului dejun
practicarea unei activităţi fizice regulate şi moderate
7 - 8 ore de odihnă noaptea
menţinerea unei greutăţi corporale satisfăcătoare
lipsa fumatului
consumul moderat de alcool sau deloc.

Comportamente
sănătoase







exerciţiu fizic (practicat de
minim 3 ori pe săptămână);
alimentaţie sănătoasă;
echilibru somn-veghe;
comportament sexual protejat;
comportamente preventive
(vizite medicale regulate,
utilizarea centurii de siguranţă,
utilizarea cremelor de
protecţie solară, utilizarea
echipamentelor de protecţie).

de risc








sedentarism;
alimentaţie nesănătoasă;
fumat, consum de alcool,
droguri;
comportament sexual
neprotejat;
neutilizarea centurii de
siguranţă, a echipamentelor de
protecţie, a cremelor de
protecţie solară;
nerespectarea unui program de
controale medicale periodice.

Comportamente
Activitate fizică

Obiceiuri sănătoase de viață



Deşi este clar că faptul de a fi activ, faptul de a resimţi starea
de bine şi faptul de a avea obiceiuri sănătoase de viaţă sunt
strâns legate şi condiţionate reciproc,



Nu se poate spune cu precizie dacă:




activitatea fizică duce la o bună sănătate şi la obiceiuri bune de
viaţă,
sau dacă oamenii care au o stare precară de sănătate şi
obiceiuri nesănătoase de viaţă, evită din această cauză exerciţiul
fizic.

Activitate - Activ






Activităţile vieţii cotidiene (activities of daily living –
ADL): activităţile şi gesturile în care se angajează o
persoană pe parcursul vieţii de zi cu zi.
Activitatea fizică: orice activitate corporală, de timp
liber sau nu, rezultată din activitatea aparatului neuromio-artro-kinetic, care duce la creşterea consumului
energetic faţă de condiţiile de repaus.
Viaţă activă: implemantarea activităţii fizice ca o parte
integrantă şi semnificativă a vieţii cotidiene.

Activitatea fizică din timpul liber




este o activitate desfăşurată sistematic şi regulat, în timpul de care
individul dispune după voie, conducând la orice creştere substanţială
a întregului consum energetic zilnic.
Activitatea fizică practicată sistematic, după cum relevă date
ştiinţifice solide, poate influenţa toate aspectele sănătăţii, dar cel mai
mare impact îl poate avea asupra stării generale de bine şi
sanogenezei pentru că:


permite realizarea unei rezerve cardio-vasculare,
respiratorii, metabolice optimale

care îngăduie individului să facă faţă nu numai solicitărilor minimale
de menţinere a posturii şi de realizare a activităţilor zilnice,
 dar să facă faţă cu succes activităţilor de muncă
 şi să-i mai rămână suficientă energie şi pentru activităţile de timp
liber sau pentru solicitările neprevăzute.
Omul modern apreciază că activitatea fizică regulată este necesară şi
duce la o viaţă mai lungă, mai fericită şi mai productivă.




Viaţa activă


Promovarea stilului de viaţă sănătos este cea mai
eficientă modalitate de prevenire a îmbolnăvirilor şi
de menţinere a stării de sănătate
(Woolf, 1996 )

Activitatea fizică practicată sistematic
Poate
influenţa
toate
aspectele
sănătăţii

Permite
realizarea
unor rezerve
optimale:

Realizează
starea de
bine

Care îngăduie
individului să
facă faţă cu
succes :
Solicitărilor minimale

Cardiovasculare
Respiratorii

Metabolice

• de menţinere a posturii
• de realizare a activităţilor
zilnice

Activităţilor
de muncă
Activităţilor de
timp liber
Solicitărilor
neprevăzute

Activitatea fizică moderată spre
viguroasă




activitatea care determină o creştere a frecvenţei
respiratorii şi cardiace, o activitate fizică asociată în mod
obişnuit (la o persoană sănătoasă) cu un mers vioi, cu
dansul, înotul, sau mersul pe bicicletă pe teren plat.
Consumul eneregetic este de obicei la nivelul a 3 METS.

Exerciţiul fizic



o activitate fizică structurată şi repetitivă desemnată
menţinerii sau sporirii capacităţii fizice.
Terminologia educaţiei fizice şi sportului (1973) dă
următoarea definiţie: actul motric repetat sistematic care
constituie mijlocul principal de realizare a sarcinilor
educaţiei fizice şi sportului.

Persoanele cel mai puţin active au cel mai
mult de câştigat prin practicarea cu regularitate a
exerciţiilor fizice

Persoanele cel mai puţin active

Persoane cu motivaţie
Persoane fără motivaţie
specială

dar cu mijloace limitate
cu libertate restrânsă de alegere:
• copii
• persoanele în vârstă
• femeile în situaţii fiziologice
speciale legate de maternitate
• grpurile minoritare defavorizate
• bolnavii, handicapaţii

Condiţia fizică





(Fitness-engl., La forme-fr.)
Este capacitatea de a efectua în mod satisfăcător un lucru
muscular (OMS,1968).
Poate fi direcţionată spre oricare din cele două scopuri:
performanţă sau sănătate.

Condiţia fizică raportată la performanţă







Se referă la acele componente ale capacităţii fizice
necesare pentru un efort optim în sportul de performanţă
Este definită în termenii capacităţii individuale în
competiţii sportive, la testele de performanţă, sau în
activităţi ocupaţionale.
Depinde de abilităţile motrice, putere şi capacitate cardiorespiratorie, forţă musculară, rezistenţă, dimensiuni şi
compoziţie corporală, motivaţie şi stare nutriţională.
În general, performanţa prezintă o relativă
proprţionalitate cu sănătatea

Condiţia fizică raportată la sănătate –
health-related fitness

Se referă la
acele
componente ale
capacităţii fizice:

Este
caracterizată
prin:

• asupra cărora nivelul obişnuit de activitate fizică are
efecte favorabile sau nefavorabile
• care se raportează la statutul de sănătate.

• abilitatea de a executa cu vigoare activităţi zilnice;
• o prezenţă a trăsăturilor şi capacităţilor asociate cu un
risc minor de îmbolnăvire prematură şi de dezvoltare a
stărilor asociate cu inactivitatea fizică obişnuită

Condiţia fizică







physical condition-engl., condition physique-fr.
este definită ca şi ”nivelul superior al pregătirii fizice
indispensabil valorificării optime a indicilor tehnici şi tactici ai
sportivului în concurs”.
noţiunea superioară este pregătirea fizică (physical fitness –
engl., preparation physique - fr.), care este “nivelul dezvoltării
posibilităţilor motrice ale individului, atins în procesul repetării
sistematice a exerciţiilor fizice”.
noţiunea superioară a pregătirii fizice este capacitatea fizică sau
motrică (physical condition- engl., capacité physique- fr.) care
desemnează“ ansamblul posibilităţilor motrice naturale şi
dobândite prin care se pot realiza eforturi variate ca structură
şi dozare”.
(Terminologia educaţiei fizice şi sportului)

Fitness-ul



În literatura actuală fitness-ul are ca echivalent capacitatea
motrică.
= atributele prin care individul face faţă solicitărilor fizice
şi funcţionale ale activităţilor cotidiene sau sportive,
dependente de condiţia sa anatomică, fiziologică şi
psihologică.
(Allsen, Harrison şi Vance)

Capacitatea motrică a individului
“este o reacţie complexă la stimuli ambianţi, care cuprinde
într-o unitate caracteristică mai multe elemente: aptitudini
psihomotrice (ca înzestrare naturală psihofizică),
aptitudinile motrice atletice (ca expresie concretă şi
specifică a celor de mai sus), toate influenţate de
maturizarea firească a funcţiilor, de exersare şi de factorii
interni motivaţionali”.
(M. Epuran)

Componentele CF






morfologice,
musculare,
motorii,
cardiorespiratorii şi
de metabolism
Bouchard şi colaboratorii (1993)

Componentele condiţiei fizice raportate la
sănătate
Greutatea
corporală






Aparatul
locomotor
Sistemul
cardiorespirator
Factori
metabolici






masa corporală raportată la înălţime (IMC),
compoziţia corporală
distribuţia ţesutului adipos subcutanat,
adipozitatea viscerală abdominală
densitatea oaselor
forţa şi rezistenţa musculaturii abdominale şi dorsolombare
funcţionalitatea inimii şi plămânilor







tensiunea arterială
puterea şi capacitatea aerobă maximă

metabolismul glucozei şi insulinei
profilul lipidic şi lipoproteic sanguin
raportul lipide-hidraţi de carbon oxidaţi

Educaţia pentru sănătate




în sens larg, este reprezentată de toate experienţele de
învăţare care conduc la îmbunătăţirea şi menţinerea stării
de sănătate.
În sens restrâns, implică dezvoltarea abilităţilor
cognitive, sociale şi emoţionale cu rol protector
asupra sănătăţii şi dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos
prin întărirea comportamentelor sănătoase şi reducerea
comportamentelor de risc.

Atributele personale



Sunt: vârsta, sexul, statutul socio-economic, caracteristicile
de personalitate şi motivaţia.
Ele condiţionează stilul de viaţă al persoanei, inclusiv
atitudinea faţă de activitatea fizică şi alte obiceiuri
relevante pentru sănătate.

În funcţie de atributele personale, CF este
înţeleasă diferit:
a.

pentru adultul tânăr ea înseamnă participarea la
activităţile mentale şi fizice pe tot parcursul zilei;

Pentru adultul de vârstă medie


poate să
însemne
participarea la
relaxarea prin
activităţi fizice la
sfârşitul zilei sau
săptămânii de
muncă;

Pentru persoanele în vârstă


poate însemna
independenţă funcţională
în casă, urcatul scărilor,
grădinărit, sau chiar înot
sau mers pe bicicletă (dacă
au fost practicate din
tinereţe).

Antrenamentul de condiţie fizică
(conditioning)






Vizează creşterea capacităţii motrice a individului, sau
creşterea capacităţii energetice a muşchilor în urma
unui program de exerciţii fizice.
Gradul de antrenare depinde de intensitatea, durata şi
frecvenţa exerciţiului fizic.
Antrenarea produce adaptări ale organismului şi este
reflectată de nivelul individual de anduranţă.

Antrenamentul aerob



este un program de exerciţii care include activităţi de
natură ritmică, foloseşte grupe musculare mari, la
intensitate moderată, cu o frecvenţă de 3 până la 5 ori pe
sămtămână.

Adaptarea






apare după o antrenare îndelungată a sistemului cardiovascular şi a celui muscular, ca rezultat al antrenamentului
de condiţie fizică.
constă în creştrea eficienţei sistemului cardio-vascular şi a
muşchilor activi şi în realizarea activităţii cu mai puţină
oboseală.
este un proces bazat exclusiv pe transmiterea informaţiei
către aparatul genetic al celulei (prin repetare şi prin
varierea intensităţii stresului); pe această bază se stabileşte
o îmbinare între “funcţie” şi “aparatul “genetic celular
(Meerson, 1986).

Se disting trei niveluri ale procesului de
adaptare

1.
2.
3.

Adaptarea genetică: în acest caz puterea adaptativă
se aplică strict potenţial;
Adaptarea epigenetică: în acest caz potenţialul
adaptativ este aplicat şi poate fi folosit imediat;
Adaptarea metabolică: în acest caz potenţialul
adaptativ poate fi folosit numai imediat.
(Israel, 1991)

Efectele adaptării la activităţile fizice






O mai mare stabilitate faţă de diferenţele de temperatură (o
mai bună toleranţă la cald şi la frig);
O mai mare capacitate de a suporta deficitul de oxigen;
O mai mare capacitatate de apărare contra infecţiilor;
O mai mare rezistenţă la toxine;
Un echilibru psihic mai bun.

(Israel)

Chestionarul asupra activităţii fizice
curente





Este un instrument preliminar de auto-evaluare a
pacientului.
El ajută kinetoterapeutul să înţeleagă mai bine obiceiurile
de viaţă şi preferinţele pacientului.
Aceasta face parte din activitatea de consiliere.

Consilierea



Este o parte integrantă a evaluării condiţiei fizice care
vizează aspectul psihologic al intervenţiei.

Dezantrenarea
deconditioning
Indivizii care prezintă
decondiţionare
DATORITĂ:

• repausului prelungit la pat –afecţiune asociată
• sedentarismului:
• stilului de viaţă – liber ales, handicap
• şi/sau vârstei înaintate

pot prezenta limitări majore
ale rezervelor pulmonare şi
cardio-vasculare

care afectează sever multe
din activităţile şi gesturile
vieţii curente (ADL).

Obişnuinţa de a practica exerciţii fizice


o deprindere individuală, complexă, influenţată de stilul de
viaţă, (încă din copilărie) şi presupune







autodisciplină
strategii eficiente şi măsuri ale factorilor responsabili care trebuie să se
adapteze caracteristicilor individuale.

Educaţia fizică şi sportul şcolar, au un rol cheie în promovarea
interesului pentru sport şi activităţi fizice al copilului pe
parcursul întregii vieţi.
De strategia adoptată în medicina preventivă şi în sportul de
masă depinde obişnuinţa de a practica exerciţiul fizic pentru
sănătate la nivelul populaţiei adulte.

Anchete naţionale


Ţările dezvoltate ale Comunităţii Europene, SUA, Canada,
etc au desfăşurat vaste anchete naţionale pentru
culegerea unor date privind condiţia fizică a populaţiei şi
pentru formularea unor politici raţionale de promovare a
activităţii fizice pentru sănătate.

„Ancheta Condiţiei Fizice Canada“, 1981


pe un număr de 22.000 de canadieni (cu vârsta mai mare de 10 ani),




precum şi asupra 16.000 de persoane (cu vârsta între 7-69 ani),





privind condiţia fizică şi modul de viaţă,
privind nivelul condiţiei fizice,

a fost elaborat un manual de interpretare şi consiliere de către
Asociaţia Canadiană a Ştiinţei Sportului.
Ancheta a demonstrat că există o legătură directă între activitatea
fizică şi sănătate; comparativ cu persoanele care duc o viaţă
sedentară, participanţii care realizează o activitate fizică regulată au
obţinut rezultate mai bune la toate testele asupra condiţiei fizice, au
prezentat o atitudine mai bună referitoare la starea lor de bine şi au
putut evalua mai bine starea lor de sănătate. Ancheta mai
demonstrează că persoanele active din Canada, sunt în majoritate
nefumători, dorm 7-8 ore pe noapte şi iau mese regulate.

Finlanda






începând din 1978, anual, se realizează un studiu prin
corespondenţă asupra comportamentului relaţionat cu
sănătatea a adulţilor.
La întrebarea: „Cât de des practicaţi, timp de cel puţin
jumătate de oră, exerciţii fizice care să vă facă să
transpiraţi măcar uşor?“,
răspunsurile au arătat că 19% din bărbaţi şi 18% din femei
practică acest tip de exerciţii zilnice.

Anglia






s-au realizat patru studii naţionale de supraveghere a CF
relaţionate cu sănătatea şi asupra activităţii fizice şi altor
caracteristici relevante pentru sănătatea publică, inclusiv asupra
factorilor care determină stilul de viaţă, urmând a fi continuate
anual şi incluse în “Cartea Albă a Sănătăţii Naţiunii”.
Cele patru studii au pus în evidenţă rezultate similare şi au
confirmat incidenţa ridicată a stilului de viaţă; în jur de o
persoană la fiecare 6 s-a dovedit a fi sedentară, raportând că
nu a avut vreo activitate în ultimele 4 săptămâni, de intensitate
moderată sau mare, care să fi durat 20 de minute sau mai mult.
S-a propus ca majoritatea subiecţilor să-şi fixeze drept scop
“şedinţe zilnice de 30 de minute de activitate fizică de
intensitate moderată (5kcal/min)”.

Franţa


dr. Hervé Boissin (1987) şi alţi mari specialişti, cer
Guvernului trei măsuri concrete:





Ca realizarea condiţiei fizice să fie considerată ca o
specialitate medicală şi practicată de medici, kinetoterapeuţi
şi alt personal calificat;
ca Ministerul Sănătăţii să respecte minimum de reguli
igienice şi de control;
ca realizarea condiţiei fizice să fie recunoscută de Asigurările
Sociale ca ceea ce este: o veritabilă medicină preventivă.

În SUA






există o supraveghere şi o îndrumare privind dezvoltarea
activităţilor fizice cu efecte asupra sănătăţii, realizată de câteva
decenii şi ridicată la rang de politică a sănătăţii publice.
Astfel, American College of Sports Medicine, Centrele de
Control şi Prevenire a Bolilor (CDC) şi Consiliul Preşedintelui
pentru Activităţi Fizice şi Sport (PCFS-1993), prin “Guidelines
for Graded Exercices Testing and Prescription”, fac
următoarele recomandări:
“Fiecare american de vârstă adultă trebuie să cumuleze cel puţin
30 de minute de activitate fizică, de intensitate moderată, în
majoritatea zilelor săptămânii. Se recomandă, de asemenea,
participarea regulată la activităţi fizice care dezvoltă şi menţin forţa
musculară şi flexibilitatea articulaţiilor.”

Motivaţia care duce la practicarea
exerciţiilor fizice regulate este variată
şi complexă.
Studiul ADNFS (1992) din
Anglia











dorinţa de a se simţi în formă
fizică;
îmbunătăţirea sau păstrarea
sănătăţii;
un sentiment de împlinire;
dorinţa de a ieşi din casă;
dorinţa de distracţie;
căutarea unui mod de relaxare;
dorinţa de a arăta mai “bine”;
controlul/pierderea în greutate;
dorinţa de independenţă.

Ancheta ECPC (1981) din
Canada








pentru a se simţi mai bine;
pentru plăcere;
pentru controlul greutăţii
corporale;
pentru mai multă supleţe,
mobilitate;
pentru a se relaxa, pentru a
reduce stresul;
pentru camaraderie;
pentru a urma sfatul
medicului;

Factorii care împiedică subiecţii să
participe la activităţi fizice viguroase:










lipsa timpului, datorată la femei: căsătoriei, creşterii
copiilor, activităţilor gospodăreşti, iar la bărbaţi, solicitării
la locul de muncă;
obstacole de ordin psihic: credinţa individului că el nu
reprezintă tipul “sportiv” (24% bărbaţi şi 38% femei),
ruşinea de greutatea excedentară, sfiala, lipsa de energie;
lipsa unor instalaţii (terenuri de sport) sau dificultatea de
ajunge la acestea;
lipsa unui partener disponibil;
lipsa interesului familial;
lipsa posibilităţilor materiale;
accident sau probleme de sănătate; etc

„Sedentarismul este una din cauzele majore ale
mortalităţii premature în Statele Unite”
(Centrul American pentru Controlul şi Prevenirea Îmbolnăvirilor)







Morris – 1950, Paffenbarger - 1970
OMS în 2002 - 1,9 milioane de decese anuale datorită
sedentarismului.
Numeroase studii prospective longitudinale pe termen lung au
evaluat riscul relativ de moarte prematură de cauze specifice,
determinate de diverse afecţiuni cronice (de ex. bolile cardiovasculare) asociate cu inactivitatea fizică
Astfel, se demonstrează că persoanele cu o condiţie fizică bună
au totodată o incidenţă mai mică a:





accidentelor vasculare cerebrale
afecţiunilor respiratorii
cancerului
mortalităţii de cauze diverse decât cei care nu se antrenează fizic.

Inactivitatea fizică - cauză primară de
îmbolnăviri






Determină o treime din decesele datorate:
 bolilor coronariene
 cancerului de colon
 diabetul de tip 2
Femeile şi bărbaţii care au raportat un nivel mai ridicat de activitate fizică şi
al condiţiei fizice, au prezentat un risc mai scăzut cu 20-35% de moarte
prematură de orice cauză.
F. multe studii arată că activitatea fizică poate reduce semnificativ riscul în:
 anumite forme de cancer (de sân şi de colon)
 osteoporoză
 riscul de căderi şi fracturi
 probleme mentale (depresia)
 boli coronariene
 diabet

Biologia activităţilor fizice






Ca şi o cauză majoră a bolilor cronice, inactivitatea fizică este
un câmp de prim interes în cercetarea biomedicală şi
desemenea, un candidat de prim ordin în strategia profilaxiei
primare.
De aceea cercetarea biologiei activităţilor fizice este orientată
din ce în ce mai mult spre determinarea cât mai exactă a
cantităţii de activitate fizică habituală (nu numai exerciţii fizice
şi sport) a unui individ, precum şi de intensitatea acesteia:
uşoară, moderată sau viguroasă.
Aceasta va permite cercetătorilor să determine importanţa
relativă a acestor variabile independente în promovarea
sănătăţii şi a longevităţii, şi, va constitui deasemenea un
instrument valoros pentru specialiştii din domeniul îngrijirii
sănătăţii pentru realizarea de programe de exerciţii fizice
individualizate şi corecte.

Biologia exerciţiilor fizice





Biologia prevenţei primare, respectiv partea
care studiază mecanismele afectate de
inactivitatea fizică este azi o ştiinţă cu impact
ridicat.
Nu ar trebui să se ocupe de efectele exerciţiului
fizic asupra organismului
ci, ar trebui să studieze efectul reintroducerii
exerciţiului fizic unei populaţii sedentare şi
bolnave, care este genetic programată pentru
activitate fizică.
Booth şi col. (2002)

Inactivitatea fizică



”Lipsa activității fizice...este în prezent a 4-lea cel mai
important factor de riscă în mortalitate în lumea
largă.”


Organizația Mondială a Sănătății

Prevenţia secundară şi terţiară







Costul îngrijirii sănătăţii bolnavilor cronici în 1990 în SUA se
estimează a fi de un trilion de dolari anual
Şi va creşte şi mai mult datorită înmulţirii numărului de
persoane de vârsta a treia.
De aceea este nevoie de o mai mare atenţie acordată profilaxiei
primare, care constă în atacarea cauzelor care rezidă în
mediul înconjurător (bolile cronice moderne)
Aproximativ 250 000 decese pe an în SUA sunt premature
datorită inactivităţii fizice.
Un raport mai recent arată că participarea la exerciţii fizice
încetineşte îmbătrânirea -“lifespan”, lucru nedemonstrat până
acum.

Profilaxia secundară şi terţiară
New England Journal of Medecine scria:


„O creşetere progresivă în greutate a populaţiei nu este
inevitabilă. Este nevoie să muncim mai bine, să educăm
oamenii cu privire la alimentaţia sănătoasă, incluzând
conţinutul caloric al hranei obişnuite, fără a promova
fetişisme. Încurajarea încă din copilărie a practicii regulate a
exerciţiilor fizice pe toată perioada vieţii, poate avea cel mai
mare efect în prevenirea obezităţii, şi aduce alte numeroase
beneficii. Dacă timpul petrecut acum de copii în faţa
televizorului, mâncând hrană de proastă calitate şi privind
reclame pentru alte alimente de proastă calitate, ar fi petrecut
practicând activităţi fizice, supragreutatea ar fi virtual
înlăturată. Obiceiurile alimentare sănătoase şi practica
regulată a activităţilor fizice este chiar mai critică la adultul
tânăr, când apare o tendinţă tipică spre obezitate”

