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Evaluarea greutăţii corporale 

EVALUAREA COMPONENTELOR 

CONDI IEI FIZICE 

după Co itetul pe tru Dezvoltarea Sportului al Co siliului Europei 



Componentele condi iei fizice 
1. greutatea orporală, asa orporală 

raportată la î ăl i e, o pozi ia orporală, 
distri u ia esutului adipos su uta at, 
adipozitatea vis erală a do i ală. 

2. de sitatea osoasă, stru tura şi fu ia 
arti ulară, elasti itatea us ulară. 

3. for a şi reziste a us ulară î  spe ial a 
elei a do i ale şi dorsolo are. 

4. fu iile otri e: agilitate, e hili ru, 
oordo are, viteză de exe u ie et . 

5. fu io alitatea siste ului ardio-

respirator: te siu ea arterială, puterea şi 
apa itatea aero ă axi ă. 

6. eta olis ul glu idi  şi lipoprotei  sa gui  
şi raportul lipide/ hidra i de ar o . 
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ExaminaŢea medical  tŢebuie ţ  cupŢind : 
 Anamneza care să cuprindă antecedentele heredo-colaterale şi obişnuin ele de via ă 

legate de sănătate: fumatul, regimul alimentar, exerci iul fizic, etc. O aten ie specială 
se va acorda oricărei probleme legate de durere în zona pectorală, aritmii cardiace, 
sau afec iuni cardiovasculare. 

 Examinarea clinică care să pună accentul pe depistarea tulburărilor cardio-
pulmonare şi orice alte probleme care ar putea determina contraindicarea efortului 
fizic, inclusiv o examinare articulară şi musculară. 

 Electrocardiogramă (EKG). 
 Determinarea tensiunii arteriale sistolice şi diastolice de repaus. 
 Analiza sângelui cuprinzând şi nivelul glicemiei, colesterolului şi 

trigliceridelor (recomandat dar nu esen ial). 
 Testarea capacităţii aerobe cu monitorizarea EKG-ului. Aceasta este 

indispensabilă tuturor subiec ilor cu risc de boli cardio-vaculare, putând detecta o 
leziune coronariană sau alte tulburări cardiace. La popula ia tânără şi cea în stare de 
sănătate bună, proba de efort nu este obligatorie, dacă activitatea ce urmează a fi 
practicată este doar de intensitate moderată (poate fi men inută cel pu in 45 - 60 de 
minute fără nici o senza ie de discomfort). 
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OBIECTIVELE EVALU RII CONDI IEI FIZICE (1) 

 Să stabilească un dignostic al unor boli existente sau latente 
 Să evalueze:  

 capacitatea func ională cardio-vasculară,  
 compozi ia corporală, greutatea corporală, cantitatea şi reparti ia 

esutului adipos,  
 elasticitatea musculară şi func ionalitatea articulară, for a şi 

rezisten a musculară. 
 Să stabilească capacitatea func ională metabolică în kilogram-

metru per minut (kgm/min) sau în MET. 
 Să evalueze răspunsul organismului la antrenamentul de 

condi ie fizică. 
 Să servească drept bază pentru prescrierea programului de 

antrenament al condi iei fizice. 
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OBIECTIVELE EVALU RII CONDI IEI FIZICE-2 

 Să ajute la selectarea sau evaluarea celor mai 
indicate metode şi mijloace ale programului de 
kinetoprofilaxie/terapie. 

 Să crească motiva ia individuală pentru a adera la un 
program de antrenament al CF pentru sănătate. 

 Clinic este utilizat să evalueze pacien ii care au, sau 
au avut dureri pectorale şi să stabilească 
probabilitatea de a avea afec iuni coronariene. Poate, 
de asemenea, să evalueze capacitatea func ională a 
pacien ilor cu afec iuni cronice (ceea ce nu face 
obiectul acestei lucrări). 
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Definiţii, noţiuni generale, impactul asupra 
sănătăţii 

GREUTATEA CORPORAL , COMPOZI IA 
CORPORAL , ADIPOZITATEA ŞI A 

REPARTI IEI ACESTEIA 



GŢeutatea coŢpoŢal   

 atribute individuale:  
 Talia 
 vârsta  
 sexul  
 compozi ia corporală  

 factori ereditari 
 de mediu 
 economici 
 geografici 

 

Depinde de: 
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GŢeutatea ideal   

 este greutatea de referin ă utilizată în diagnosticul şi 
definirea obezită ii în majoritatea ărilor.  

Carmen erbescu/ Kinetoprofilaxie 



CalculaŢea gŢeut ii ideale  
Se face prin metode statistice, rezultând o greutate 
recomandabilă care concordă cu: 

• cea mai mare speran ă de via ă 
• cu tipul scheletului  -   în func ie de circumferin a încheieturii 

pumnului  

Astfel: 
•  peste 20 de centimetri este considerat schelet greu 
•  între 16-20 de centimetri - schelet mediu 
•  sub 16 centimetri - schelet uşor. Carmen erbescu/ Kinetoprofilaxie 



GŢeutatea coŢpoŢal  Ţecomandat   

Este greutatea optimă la care o persoană: 

• se simte bine 
• este sănătoasă 
• este satisfăcută de aspectul său fizic. 
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EvaluaŢea gŢeut ii coŢpoŢale  

• greutatea corporală 
• compozi ia corporală 
• cantitatea de A 
• (şi mai ales) reparti ia A 

Se face 
după: 
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Compozi ia coŢpoŢal   

Procentul relativ din 
totalul greută ii corporale 

reprezentat 

esutul adipos   
Masa musculară 

activă 

de: 
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Compozi ia corporal  deficitar   

Apar:  

• riscul crescut de hipertensiune arterială,  
• diabet 
• artroze 
• pubertate întârziată la copii 
• atitudine corporală deficitară 
• rezisten ă şi capacitate de lucru scăzute 

Dacă % esut adipos > % esut muscular 
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Cantitatea şi diţtŢibu ia eţutului adipoţ 
în organism 

GŢ ţimea eţen ial   GŢ ţimea neeţen ial  

Func ii fiziologice: 

• protec ia organelor vitale,  
• rezervă poten ială de energie 
• participă la procesele de creştere 

şi dezvoltare 
• sursă de rezervă de vitamine 

liposolubile (A, E, D, K),  
• men inerea sănătă ii pielii şi 

părului.   

Procente din greutatea corporală 

• 2-5% ♂           12-15% ♀ 

Energia înmagazinată în celulele adipoase, 
situate: 

• subcutanat 
• în zonele subseroase 
• mezenter 
• de-a lungul fasciilor 
• între fasciculele musculare 
• în jurul rinichilor 
• în ficat 
• cord 

Din greutatea corporală totală 

• 14–20% ♂                                16-24% ♀ Carmen erbescu/ Kinetoprofilaxie 



PŢocentele de gŢ ţime la cei ce pŢactic  
activitatea ţpoŢtiv  

Procentul de 

grăsime  
Femei Bărbaţi 

– sportul de 

performanță 

16-20% 6-13% 

    – sportul pentru 

sănătate 

21-24% 14-17% 
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Adipozitatea eţte vaŢiabil  pe timpul vie ii 

∽ de aportul 
caloric al dietei  

Cantitatea de grăsime 
este modelată: genetic 

i endocrin 
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Evoluţia a tităţii de ţesut adipos î tre 7- 70 ani  

î  fu ţie de gen 
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Cantitatea de gŢ ţime eţte întŢ-un continu 

echilibru dinamic al proceselor de: 

Lipoliză  

• scăderea cantită ii 
de grăsime în 
celulele adipoase 

Lipogeneză  
• acumularea de 

grăsime în 
celulele adipoase 

liză = rupere, s i dare 

ge eză = for are, fa ri are Carmen erbescu/ Kinetoprofilaxie 



Sporirii 
cantităţii de 

lipide 
conţinute de 

celulele 
adipoase 

Creşterii 
numărului 

de 
adipocite  

Obezitatea 
este 

datorată:  
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eţutul adipoţ 
Perioadele în care esutul adipos creşte pe seama sporirii 
numărului de celule adipoase sunt:  

• primul an de via ă 
• debutul adolescen ei (11-15 ani) 
• ultimul trimestru al sarcinii.  

În rest, creşterea masei de esut adipos se face pe seama sporirii 
volumului celulelor adipoase existente.  

Numărul adipocitelor atinge valoarea adultului la: 

• normoponderali la 10-11 ani 
• copii obezi la 7 ani. 
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ApŢecieŢea gŢeut ii coŢpoŢale  

Noua viziune în ceea 
ce priveşte 

aprecierea greută ii 
corporale  

Cantitatea şi 
distribuţia 
ţesutului 

adipos sunt 
strâns legate 

de 
morbiditate 

şi mortalitate 

Bazată pe 
studii, 

arată că: 
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Tipul de obezitate 
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Cantitatea şi diţtŢibu ia A 

Un mod centralizat de repartizare a A (trunchi, abdomen), sau obezitate de 
tip android are o legătură mult mai directă cu dereglările în metabolismul 
hidra iilor de carbon, a lipidelor şi, cu hipertensiunea arterială decât un mod 
de repartizare general sau pe trenul inferior al A (obezitatea de tip ginoid).  

Adipocitele intra-abdominale sunt semnificativ mai voluminoase decât cele 
ale trenului inferior (bazin, coapse). Dat fiind că ele eliberează acizii graşi 
liberi (AGL) direct în vena portă, ficatul este expus la mari concentrări de 
acizi graşi liberi (hiperlipidemie), ceea ce împiedică absorb ia de insulină 
ducând la hiperinsulinemie şi la intoleran ă la glucoză. 
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Cantitatea şi diţtŢibu ia A 

 O persoa ă are u este o eză, dar are are u  ex es de 
grăsi e î  talie este la fel de predispusă la dia et pre u  
un obez. 

 esutul adipos di  talie este u  fa tor de ris  şi pe tru 
de e e de tipul Alzhei er, datorită i fla a iei pe care 

esutul gras di  jurul orga elor o ge erează î  î treg 
corpul. 
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Cantitatea de gŢ ţime intŢa-abdominal  

 IMC nu este suficient pentru a estima riscul de deces prematur pentru 

ă u ți e sea a de lo alizarea asei grase. 

 Propor ia talie-şolduri, sau ir u feri ța taliei poate fi o siderată u  
indice independent la ăr a ii de vârstă edie şi la femei. 

 Cir u feri a taliei este u  u  predi tor al ris ului pe tru oli 
ardia e, a ide t vas ular ere ral, hiperte siu e, hiperlipide ie, şi 

diabet de tip 2. 

Când 
circumferin a 

taliei > 
circumferin a 

şoldurilor  

Riscul de 
boală creşte 

abrupt.  
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Profilactic 
 „Da ă ăsură  raportul talie-î ăl i e, pute  ide tifi a ult ai devre e 

da ă o persoa ă are pro le e şi pute  a io a pe tru a re edia a est 
lucru. Di  e î  e ai ulte dovezi arată ă raportul este util hiar şi î  
azul opiilor, deoare e atu i â d res  talia şi î ăl i ea se dezvoltă 
o o ite t” (dr. Ashwell) 

 raportul talie-î ăl i e este u  i stru e t ai util pe tru a ide tifi a 
ris urile asupra să ătă ii î tr-o etapă ti purie. 

Oa e ii de ştii ă re o a dă folosirea a estei etode pe tru a studia 
opiii î ă de la vârsta de  a i, ide tifi â du-i astfel pe a eia e prezi tă 

u  ris  se ifi ativ de a suferi de o ezitate şi de pro le e grave de 
să ătate ai târziu î  via ă. 
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Efectul benefic al exeŢci iului fizic în 
acest sens  

 Femeile: 
  mobilizează mai ales esutul adipos intra-abdominal şi mai 

pu in stratul subcutanat din jurul coapselor  

 Bărba ii: 
 mobilizează substratul trunchiului mai mult decât femeile  
 

 Gradul în care exerci iile determină mobilizarea esutului 
adipos intra-abdominal şi al trunchiului creşte cu mărimea 
acestor depozite şi cu vârsta  

      (Despres şi colab. 1991) 
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Efectele unui program de reducere a masei 

grase  

 bazat numai pe practicarea regulată a execi iului fizic:  
 o uşoară creştere a masei musculare 

 ob inerea unei siluete zvelte 
 cu un tonus muscular mai crescut 

 şi toate acestea fără o pierdere prea mare în numărul total de kilograme.  

 Pierderea medie de greutate realizată prin programe de 
exerci ii este de 70-90 gr/săptămână, femeile mai pu in sau 
chiar deloc 
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Activitatea fizic  ţinguŢ : 
 aŢe o capacitate limitat  de ţc deŢe în gŢeutate  
daŢ aŢe un Ţol impoŢtant în pŢeveniŢea cŢeşteŢii în 
greutate.  

  De aici importan a combinării exerci iului fizic cu o dietă 
hipocalorică.  

 Exerci iul combinat cu regim alimentar determină o pierdere 
ponderală considerabil mai mare decât exerci iul singur.  

       Hill şi colab. 1994 
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PŢomovaŢea ţ n t ii pe baza cheltuielii 
totale de energie 

 Când nu se face controlul aportului energetic alimentar  

 Antrenamentul fizic care are ca obiectiv controlul 
greută ii corporale şi reducerea masei grase, NU ESTE 
STRÂNS LEGAT DE INTENSITATEA EXERCI IULUI 
FIZIC (bicicletă ergometrică, 45 min/zi, 5 zile/săptămână, 12 săptămâni, 
540 kpm/min versus 900 kpm/min), sau cu durata acestuia (jogging 1,6 km, 
3,2 km sau 4,8km, 3zile/săptămână, 85% FCmax, 12 săptămâni).  
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ExeŢci iul fizic în tŢatamentul obezit ii  
 trebuie folosit restrictiv 
 obezii prezintă: 

 capacită i func ionale limitate 
 o motiva ie slabă 
 riscuri sporite în efectuarea exerci iilor  (Garrow 1992).  

 Limitarea folosirii exerci iilor în tratamentul obezită ii cre te 
cu gradul obezită ii şi sunt mai mari la subiec ii cu obezitate 
severă (Atkinson şi Rankin 1994). 

 exerci iile fizice în apă rece la un grup de femei: 17-22º C, bicicletă 
ergometrică, de 5 ori/săptămână, 30-40% din consumul maxim de oxigen, 8 
săptămâni)  

  au fost bine tolerate dar nu au redus greutatea 
corporală, masa grasă, masa slabă sau aportul caloric. 
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FactoŢi pţihici şi ţociali  
 care complică ecua ia de intrare şi ieşire a energiei.  
 De exemplu:  

 un regim alimentar bogat în calorii din copilărie,  
 întâlnirile sociale centrate pe mâncare 
 ore de masă variate 
 raiduri la frigider determinate de anxietate 

 sunt factori independen i de mecanismele fiziologice ale 
foamei.  

 În unele cazuri obezitatea poate fi transmisă ereditar, ceea 
ce îngreuiază mult sarcina noastră, dar totuşi acest lucru 
nu trebuie acceptat ca o scuză pentru a nu se încerca 
nimic. 
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Cheltuiala energetică în timpul mersului viguros este 
de 5 kcal/min (300 kcal/oră), ceea ce este 
important în prevenirea şi controlarea (men inerea 
greută ii) obezită ii şi a bolilor cronice rela ionate cu 
obezitatea: boala de inimă coronariană şi diabetul 
non-insulino dependent.  
Atenţie!: mersul viguros duce la o cheltuială 

minimă energetică, dar poate în schimb să 
crească aportul energetic prin creşterea 

poftei de mâncare). 
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Metode de apŢecieŢe a gŢeut ii 
corporale optime 

Carmen erbescu/ Kinetoprofilaxie 



(1) Indicele de maţ  coŢpoŢal   
 Metodă de apreciere a greută ii corporale în func ie de vârstă, sex, talie, 

constitu ie osoasă după formula: 

     

 

IMC
G kg

T m


( )

( )2 2
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(1) Riscul de îmbolnăviri raportat la 
greutatea normală 

Clasificarea  Indicele de masă 
corporală (kg/m2) 

Riscul de îmbolnăviri 

Supbonderal 

moderat 

u or 

≤ 18.5 

≤ 16.00 - 16.99 

≤ 17.00- 18.49 

Normal 18.5 – 24.9 

Supraponderal 

Preobez 

25 – 30 

25-27,49 

Risc crsescut 

Obezitate clasa I 

(moderată) 

30.0 – 34.9 Risc foarte crescut 

Obezitate clasa II (severă) 35.0 – 39.9 Risc foarte, foarte crescut 

Obezitate clasa III (foarte 

severă) 

≥40.0 Risc extrem de crescut pentru diabet 

de tip 2, hipertensiune, boli cardio-

vasculare 
(Marfell-Jones M, 2006) 
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Indicele de adipozitate IC 

(Waist/Hip/Ratio) WHR 

 reprezintă raportul dintre circumferin a taliei şi circumferin a 
şoldurilor. Rezultatele normale pentru femei sunt între 0,71 şi 
0,85 (Report of a WHO expert consultation, 2008). 

  Even if there is widespread consensus on cut-points for weight 
status, this is not the case for what concern fatness. According to 
Gallagher et al. (Gallagher D, 2000), %F ≥ 20% (males) and %F ≥ 
33% (females) are the cut-points adopted to define overfatness, 
corresponding to overweight classification using BMI in a 
population of young adults. 
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Indicele de adipozitate coŢpoŢal  IAC 

 Circumferința oldurilor/[Talia1.5 -18] (Bergman RN, 2011). 
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(1) Inciden a categoŢiiloŢ de GŢeutate dup  
clasificarea IMC-lui 

Greutate 

or ală 

53,3% 

Supra 

greutate 

29,2% 

Subnutrit 
4,9% 

Obezitate 

or idă 
0,8% 

Obezitate 

severă 
2,2% 

Obezitate 

oderată 
9,4% 

I dicele de asă corporală 

<18,5 

18,5 / 24,9 

25 / 29,9 

30 / 34,9 

35 / 39,9 

>40 
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(2) Indicatori antropometrici 

 Raportul circumferinţa taliei şi înălţimea  
 Normal:   Circumferin a taliei < Înăl imea/2  

 Circumferinţa taliei 
 Normal:          Bărba i ţ 94cm       Femei = 80cm  
 Riscuri pt sănătate – dezvoltarea sindromului metabolic 

când: 
 Bărba i - circumferin ă >102 cm 

 Femei - circumferin a taliei > 88 cm. 

(Ashwell M H. S., 2005) 
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 (3) FEMEI - Metod ădeăapreciereăaă Aăprină
m surareaăperimetruluiăşoldurilorăşiăaăîn l imii 

Nomogramă de determinare a procentului de A al 
femeilor, pe baza perimetrului bazinului şi a taliei 
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 prerequisite risk factors for the diagnosis of the 
metabolic syndrome WSR (waist stature ratio) ≥ 0.5 for 
both males and females (Ashwell M H. S., 2005) 
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 This systematic review and meta-analysis is the first to show 
that WHtR was a better predictor than WC for diabetes, 
dyslipidaemia, HT and CVD risk in both sexes in populations 
of various nationalities and ethnic groups. 

 By including data on more than 300,000 individuals from 
diverse populations across the world, it supports previous 
suggestions that measures of abdominal obesity provide 
superior tools for discriminating obesity-related 
cardiometabolic risk compared with BMI. Moreover, WHtR 
has better discriminatory power than WC. [Ashwell M, G. P. (2012).  
Waist-to-height ratio is a better screening tool than waist circumference and BMI for 
adult cardiometabolic risk factors: systematic review and meta-analysis. Obes Rev , 13 (3), 
275–286.] 
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 Even if there is widespread consensus on cut-points for 
weight status, this is not the case for what concern fatness. 
According to Gallagher et al. (Gallagher D, 2000), %F ≥ 
20% (males) and %F ≥ 33% (females) are the cut-points 
adopted to define overfatness, corresponding to overweight 
classification using BMI in a population of young adults. 

 According to the National Institute for Health and Clinical 
Excellence guidelines, WC ≥102 cm for men and ≥88 cm for 
women are prerequisite risk factors for the diagnosis of the 
metabolic syndrome, as WSR ≥ 0.5 for both males and 
females [12]. (Ashwell M H. S., 2005) 
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(3) B RBA I - Metod ădeăapreciereăaă Aăprinăă
m surareaăăgreut iiăşiăaăperimetruluiăăabdominal. 

Nomogramă 
pentru 

determinarea 

procentului de 

A al 
bărba ilor, pe 
baza 

perimetrului 

abdominal şi 
a greută ii 
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(4) FoŢmule pentŢu calculaŢea compozi iei coŢpoŢale şi a 
gŢeut ii coŢpoŢale optime pe baza m ţuŢ Ţii a cinci plici 
de eţut adipoţ 

• biceps, subcapular, abdominal, în flanc şi coapsă exprimate în mm. În mod normal suma acestor 
plici la un sportiv nu trebuie să depăşească 20 mm. Apoi, pe baza esutului adipos procentual, 
greută ii actuale (reale), masei slabe sau active actuale, se pot calcula A optim în kg, masa 
activă optimă, greutatea corporală optimă. 

• esut adipos % = (suma celor cinci plici (mm) x 0.15) + 5.8 + SC(m2) 
• SC = suprafa a corporală calculată cu ajutorul nomogramei Du Bois, sau cu ajutorul formulei:     

SC(m2) = G(kg) 0,425 x I(m)0.725 x 71,84 
• esut adipos real (kg) = Greutatea corporală reală (kg) x esut adipos% 
  Sau  G x A procentual 
                             100 
• Masa slabă reală (kg) = Greutatea corporală reală (kg) - A (kg) 
Pentru adultul neantrenat între 20–35 ani se pot utiliza valorile normale (optime) 

procentuale ale masei grase:  femei  25% , bărbaţi 15-17%, 
sau valorile din tabelul nr.4-14. 

• G optimă = masa slabă x 100/ (100 – masa grasă optimă%) 
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Metode de calcul al necesarului 

zilnic de calorii  
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Există mai multe metode. Pentru a lucra, 
veți alege una, sau veti alege 2 i le veți 
compara între ele. 
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Sexul Vârsta (ani) Greutatea (kg) Talia (cm) 
Nr de 

kilocalorii 

Masculin 

10-12 35 140 2.500 

12-14    43,1 150 2.700 

14-18 59 170 3.000 

18-22    66,7 175 2.800 

Feminin 

10-12 35 142 2.250 

12-14 44 155 2.300 

14-16    51,8    157,5 2.400 

16-18 54 160 2.300 

18-20    58,1    162,5 2.000 

(1) Numărul de calorii recomandate zilnic, stabilite de Academia 
Na ională Americană a Ştiin elor 
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(2) Calculul necesarului zilnic de calorii folosit în 

ţpoŢtul pentŢu ţ n tate la adultul neantrenat 

 Se calculează valoarea metabolismului de repaus. Se consideră că metabolismului bazal îi 
corespunde aproximativ 1 calorie/kg corp/oră.  

 Valoarea metabolismului bazal (24h)= G(kg) x 1calorie x 24 h  

 Consumul zilnic de calorii recomandat = consumul metabolismului 

bazal + consumul suplimentar per 24 h. 

 Consumul suplimentar zilnic de energie se află după următoarea grilă: 
 Stil sedentar de via ă   cca. 400 calorii/24 h 
 Stil moderat activ de via ă cca. 600 calorii/ 24 h 

 Stil activ de via ă  cca. 800 calorii/ 24 h 

• Stilul de via ă este aflat calculând Indicele de Activitate Fizică (IAF) 
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Parametrul Punctaj Caracteristici 

Intensitatea 5 

4 

3 

2 

1 

Activitate fizică ce duce la accelerarea marcată a respira iei (gâfâială) şi la 

transpira ie relativ abundentă; 

Efort care duce doar din când în când (intermitent) la gâfâială şi la 

transpira ie; de exemplu, tenisul de câmp; 

Efort nu prea greu; de exemplu, cel din sporturile recreative – cicloturism; 

Eforturi moderate; de exemplu, voleiul; 

Eforturi uşoare; de exemplu, pescuit, mers etc. 

Durata 4 

3 

2 

1 

Peste 30 de minute; 

20 – 30 de minute; 

10 – 20 de minute; 

sub 10 minute. 

Frecven a 5 

4 

3 

2 

1 

Zilnic sau aproape zilnic 

De 3 - 5 ori pe săptămână 

    1 - 2 ori pe săptămână 

De câteva ori pe lună 

Mai pu in de o dată pe lună 

Indicele de activitate fizic   

IAF = (Intensitatea 1 x Durată x 
Frecvenţă)+ (I2 x D x F) + (I3 x D 
x F) + (I3 x D x F) + (I4 x D x F) 
+ (I5 x D x F) +  
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Punctaj Caracterizare Categoria de CF 

80 – 100 Persoană cu un stil de via ă foarte activ Superioară 

60 - 80 Persoană activă şi sănătoasă Foarte bună 

40 - 60 Acceptabil (e nevoie de mai bine) Rezonabilă 

20 - 40 Insuficient de activ / relativ sedentar Slabă 

Sub 20 Sedentar Foarte slabă 

Pe tru î u ătă irea progra ului de a tivitate fizi ă se vor odifi a ,  sau to i 
ei trei para etri di  hestio ar astfel î ât pri  î ul irea pu tajelor să se 

o i ă  de pu te. Î  odifi area para etrilor se va i e o t de pri ipiile şi 
ara teristi ile e u ate ai jos. 

 

Grilă de sta ilire a ategoriei de o diţie fizi ă 
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(3)Aportul  caloric  necesar zilnic 

pentru adultul neantrenat: 

 Femei: 

65,5 + (9,56 x greutatea) + (1,85 x înălţimea)-(4,68 x vârsta) 
= aport  caloric necesar zilnic  

 

 

 Bărba i: 

66,5 + (13,8 x greutatea) + (5 x înălţimea)-(6,76  x vârsta) = 
aport  caloric necesar zilnic 
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ApoŢtul caloŢic al pŢincipaliloŢ nutŢien i 
necesari zilnic: 

 

 Proteine (cal/zi): (nr. total de calorii/zi x 15%)/4 

 

 Grăsimi (cal/zi): (nr. total de calorii/zi x 30%)/9 

 

 Carbohidra i (cal/zi): (nr. total de calorii/zi x 55%)/4 
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Metabolismul bazal (MB)pe 24 ore   
 Formula lui Harris i Benedict (1919) :  

Bărbați = 13,7516 x Greutatea(kg) + 500,33 x Talia(m) - 
6,7550 x Vârsta(an) + 66, 473 

Femei= 655.1 + (9.563 x kg) + (1.850 x cm) - (4.676 x age) 

 Necesarul total de calorii este egal cu MB înmulțită cu suma 
stresului i factorul de activitate. Stresul plus factorul de 
activitate - se alege o valoare între 1.2  i 2. 

 
 Harris J, Benedict F. A biometric study of basal metabolism in man. Washington 

D.C. Carnegie Institute of Washington. 1919.                                                      
*Talia=Înălțimea 
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Ecuația Mifflin: 

 Pentru barbati: RMB* (kcal/zi) = 5 + 10x greutatea (kg) + 6.25 
x Înălțimea(cm) xVârsta (ani) + 5  

 Pentru femei: RMB (kcal/zi) = 10xGreutatea (kg) + 6.25x 
Înălțimea (cm)- 5xVârsta (ani)-161 

 

 Se  înmulțe te apoi cu factorul categoriei fizice 
 Factorul Stilul de viață Caracterizarea stilului de viață 

1.2 Sedentar foarte putina miscare sau deloc, muncă de birou  

1.375 Puțin activ Mi care u oară, 1-3 zile/saptamana  

1.55 Moderat activ miscare de intensitate moderata, 3-5 zile/saptamana  

1.725 Foarte activ  miscare intensa sau sporturi intense 6-7 zile/saptamana  

1.9 Extrem de activ  miscare sau sport foarte intense, efectuate zilnic i muncă 
fizică 

*RMB=resting metabolic rate (metabolismul de repaus) Carmen erbescu/ Kinetoprofilaxie 



Formula lui Harris i Benedict 

recalculat  de Roza i Shizgal (1994) :  

 

Men RMB = (10 × weight in kg) + (6.25 × height in cm) - (5 × age 
in years) + 5  

 

Women RMB = (10 × weight in kg) + (6.25 × height in cm) - (5 × 
age in years) - 161  

 

*RMB=resting metabolic rate (metabolismul de repaus) Carmen erbescu/ Kinetoprofilaxie 



Recomand Ţi pentŢu optimizaŢea 
gŢeut ii şi a pŢopoŢ iei de maţ  
gŢaţ  şi de maţ  ţlab  
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Stabilirea unei diete hipocalorice  
• Aceasta cuprinde mai multe etape: 
1. Analiza  

 cantitativă, a numărului de calorii, şi  

 calitativă, a procentelor de glucide, lipide şi protide ale regimului 
alimentar actual. Se va nota cantitatea în grame a fiecărui aliment consumat pe 
parcursul unei săptămâni. Se va totaliza apoi numărul de calorii şi de proteine, 
lipide, glucide con inute de fiecare aliment consumat, cu ajutorul tabelelor 
cuprinzând con inutul în calorii a principalelor alimente.  

2. Reducerea cantitativă a dietei trebuie să fie de cel pu in 200-300 calorii/zi şi de 
cel mult 800-1.000 de calorii pe zi pentru a avea efecte în reducerea greută ii. Se 
recomandă reduceri mici calorice ale unui număr cât mai mare de alimente 
aproximativ 3-6 alimente din două motive: 

 pentru a nu se deosebi prea mult de dieta obişnuită, şi pentru a fi astfel cât mai 
uşor de realizat; 

 pentru a se putea men ine raporturile optime dintre glucide, proteine şi lipide Carmen erbescu/ Kinetoprofilaxie 



 Calculul consumului de calorii pentru 

ŢeglaŢea gŢeut ii – reguli generale 

 Pentru menţinerea greutăţii:1,5 x consumul metabolismului 
bazal (RMB)  

  

 Pentru pierderea în greutate la o rată sănătoasă (pierderea 
grăsimii corporale şi nu reducerea masei musculare şi a apei) 
consumul caloric zilnic trebuie situat între valoarea minimă 
(RMB) şi valoarea calorică de men inere (1,5 x RMB).  Cea 
mai bună cale este a adăuga activitatea fizică în programul 
zilnic şi a îmbunătă i calitativ dieta. 

 

 Pentru a câştiga în greutate, trebuie consumate mai multe 
calorii decât pentru men inere. 
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VaŢianta 1: Dac  exiţt  un deficit ponderal 

cu deficit de masă activă 

Regim 
alimentar 

hipercaloric şi 
hiperproteic, 

Antrenament 
orientat spre 

creşterea 
masei 

musculare 

Se indică 
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VaŢianta 2: Dac  exiţt  un deficit de masă activă 
concomitent cu o greutate corporală corespunzătoare 

Regim alimentar 
normocaloric, 
hiperproteic şi 

eventual 
hipolipidic  

Antrenament 
pentru creşterea 

masei 
musculare. 

Se indică 
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VaŢianta 3: Dac  exiţt  un exces ponderal şi de 
masă grasă cu o masă activă corespunzătoare 

Regim alimentar 
hipocaloric, 
hipolipidic, 

normoproteic şi 
normoglucidic 

Antrenament 
pentru 

men inerea 
masei 

musculare 

Se indică 
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VaŢianta 4: Dac  exiţt  un exces ponderal şi 
de masă grasă cu o masă activă deficitară 

Regim alimentar 
hipocaloric, 
hipolipidic, 

normoglucidic, 
hiperproteic  

Antrenament 
pentru creşterea 
masei musculare 

Se indică 
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Dac  ţe adopt  un Ţegim hipocaloŢic 

Numărul de 
grame pe care 
organismul le 
pierde prin 

instituirea unui 
regim hipocaloric 

Numărul de 
calorii care 
reprezintă 

diferen a dintre 
regimul normo- 

şi cel 
hipocaloric 

9,3 
calorii*  

*9,3 reprezintă numărul de calorii con inut de 1 gram de grăsime 
din rezervele proprii.  

Practic, pe măsura scăderii în greutate, şi metabolismul bazal scade, 
astfel, men inând acelaşi număr de calorii ingerate, ritmul pierderii 
în greutate va scădea. 
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Dac  ţe adopt  un Ţegim hipeŢcaloŢic 

 Surplusul de energie ingerată va fi depus sub formă de grăsime.  

 

 De exemplu surplusul de energie zilnic este de 100 calorii. 

  100calorii : 9,3calorii = 10,75 grame de grăsime/zi.  

 

 Deci vom depune 10,75 grame de grăsime pe zi 

 

 Dar, pe măsură ce greutatea creşte, creşte şi metabolismul bazal, 
deci, creşterea în greutate nu va fi atât de accelerată. 
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Cea mai indicat  metod  pentŢu pieŢdeŢea 
gŢeut ii ţuplimentaŢe  

 constă în mici restric ii în consumul energetic zilnic, respectiv 
de 500 Kcal/zi, care se soldează cu pierderea a 0,5kg/ săpt. 
combinată cu creşterea cheltuielii energetice prin practicarea 
regulată a activită ii fizice.  

 Această scădere treptată în greutate permite: 
 organismului să se adapteze la schimbările metabolice de 

aport şi de cheltuială energetică,  
 formarea unor noi obiceiuri alimentare care trebuie 

men inute întreaga via ă,  
 integrarea activită ii fizice în programul zilnic, lucru ce 

trebuie să devină şi el o obişnuin ă pe via ă. 
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Metod  pentŢu pieŢdeŢea gŢeut ii 
suplimentare 

 Dat fiind că în urma scăderii în greutate urmează o perioadă de 
stabilizare sau încetinire a ratei de pierdere în greutate, 

 

        se va face reevaluarea CF pentru stabilirea de noi obiective. 

 

 La a doua testare a CF aspectele calitative vor deveni mai semnificative 
deoarece subiectul a reuşit :  
 Să reducă cantitatea de A, 

 Să crească esutul muscular,  

 Să reducă valorile perimetrelor (abdominal, bazin, coapsă etc.)  
 

Deşi a reuşit pu ine schimbări în cantitatea totală de greutate corporală. 

Dacă numărul de kilograme scade, scade şi valoarea metabolismului bazal 
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Recomand Ţi pŢivind cŢeşteŢea ţau ţc deŢea 
în gŢeutate pentŢu adultul tân Ţ, antŢenat  
(dup  Colegiul AmeŢican de Medicin  SpoŢtiv ) 

Pentru creşterea sau menţinerea greutăţii  
 dar numai prin creşterea sau men inerea masei slabe trebuie să se ină cont că 

pentru a câştiga 0,454 kg de masă musculară trebuie să existe un exces caloric de 
2.500 Kcal 

 Se recomandă un exces caloric de 1000-1500 Kcal/zi care înseamnă că prin 
instituirea acestei diete 5 zile/săptămână, aceasta ar însemna câştigarea a 1-1,500 
kg/săptămână. 

 Pentru a fi siguri că excesul caloric este depus în principal ca şi masă musculară 
trebuie instituit un program de antrenament viguros cu măsurarea la scurte intervale 
a procentului de A prin plicile subcutanate şi în consecin ă, ajustarea fie a dietei, 
fie a programului de antrenament. 
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Recomand Ţi pŢivind cŢeşteŢea ţau 
ţc deŢea în gŢeutate pentŢu adultul tân Ţ, 
antrenat   (dup  Colegiul AmeŢican de Medicin  SpoŢtiv ) 

Pentru scăderea în greutate 
 dar numai pe seama masei grase, trebuie să se ină cont că, pentru 

pierderea a 0,454 kg de grăsime pură este nevoie de cheltuirea a 3500 
Kcal. 

 Pentru o pierdere ideală de 1-1,5 kg/săptămână, ar trebui cheltuite 
1.000-1.500 Kcal/zi. 

 Deficitul caloric trebuie să se realizeze atât  prin creşterea cheltuielii 
energetice prin exerci iu fizic, cât şi prim instituirea unui deficit 
caloric alimentar. 
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Men ineŢea gŢeut ii coŢpului în limitele 
normale  

 limitarea consumului de grăsimi şi zahăr; 

 creşterea cantită ii de carbohidra i 
consumată; 

 limitarea consumului de proteine la 
cantită i adecvate organismului; 

 servirea la fiecare masă a unei cantită i 
mici de alimente; 

 stabilirea orelor de masă în func ie de 
programul personal de lucru; 

 respectarea orelor de masă; 

 stabilirea  unei  perioade  de  timp  care  
să  fie  acordată  practicării exerci iului 
fizic; 

 practicarea exerci iilor fizice în perioada 
de timp stabilită (se recomandă 
practicarea exercițiilor fizice de intensitate 
medie cel pu in de 3 ori pe săptămână); 

 măsurarea  greută ii  corporale  
săptămânal  (greutatea  corporală  se 
modifică cu 1-2 kg în func ie de cantitatea 
şi tipul alimentelor mâncate în ziua 
precedentă şi de apa re inută în esuturi 
etc.); 

 dezvoltarea  unui  mod  adaptativ  de  a  
face  fa ă:  stresului,  oboselii, plictiselii, 
situa iilor de criză sau trăirilor emo ionale 
intense. 

Se realizează printr-un  stil  de  via ă  sănătos,  bazat  pe: 
  exerci iu  fizic                                        care vizează: 
  comportamente alimentareadecvate 
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Recomand Ţi pŢivind Ţegimul alimentaŢ 
în ţpoŢtul de peŢfoŢman  
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Recomand Ţi pŢivind Ţegimul alimentaŢ în 
ţpoŢtul de peŢfoŢman  

 120-140g glucide, minimum 100 g şi o rată de 2g glucid/1g 
proteină pentru evitarea folosirii proteinelor în scop energetic; 

 existen a tuturor celor 8 aminoacizi esen iali; 

 un maximum de 0,7-0,8 g/kgcorp de grăsimi polinesaturate şi 
mai ales mononesaturate; 

 administrarea suplimentară de vitamine: B6, nicotilamidă, C, E, 
D, NaCl, KC; 

 3-5 mese pe zi fără diminuarea lichidelor şi fără lichide 
carbonatate sau de la ghea ă. 

Carmen erbescu/ Kinetoprofilaxie 



Recomandarea de repartizare a meselor şi a 
numărului de  calorii la sportivul de 

performan ă  

Procentul de Kcal Nr. de  kcalorii 

Primul mic dejun 21 1050 

Al doilea mic dejun 14 700 

Prânz 27 1350 

Cină 23 1150 

Gustare 15 750 

Total: 100% 5000 

are nevoie de 5.000-6.000kcal/zi,  

este bine să mănânce 5 mese pe zi. 
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CeŢin ele eneŢgetice zilnice pentŢu b Ţba i cu vâŢţta întŢe 
20 şi 70 de ani 

Între persoanele antrenate şi cele neantrenate, cea mai mare diferen ă în ceea ce 
priveşte regimul alimentar constă în numărul total de calorii necesare. 
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