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Introducere: Cercetările efectuate privind fiziopatologia proceselor presenescenței, au condus treptat la înțelegerea 
mecanismelor de instalare a diferitelor patologii în această perioadă. Perioada de tranziție (presenescența) este vârsta 
cuprinsă între 45 și 59 de ani și trebuie înțeleasă ca o perioadă normală în cadrul ontogenezei. Studiile recente, ne arată că 
îmbătrânirea fiziologică și patologică sunt diferite, ducând în timp la o perturbare ireversibilă a homeostaziei. În studiul 
de față se pleacă de la premiza că prin abordarea unei educații nutriționale,a unei terapii comportamentale și a unor 
programe de activități fizice adaptate, se va ajunge la un status de normoponderalitate a persoanelor cu vârsta cuprinsă 
între 45 și 59 de ani.
STRATEGII DE ABORDARE TERAPEUTICĂ:

• Educația nutrițională la vârsta senescenței, cuprinde  programe variate și abilități de a face alegeri sănătoase în 
vederea consumului de alimente și băuturi pentru menținerea unui status de normoponderalitate

• Terapie comportamentală: diminuarea/eliminarea comportamentele nedorite din viața persoanelor supuse studiului, 
prin aplicarea unor reguli.

• Programe de activități fizice: gimnastică medicală adaptată, înotul terapeutic, aquagym recuperatoriu (minim de 3 
ori/săptămână)

Scopul lucrării constă în abordarea unor strategii terapeutice (educație nutrițională, terapie comportamentală, programe 
de activități fizice), ducând la conștientizarea unui grup de persoane, care prezintă diferite grade de obezitate.  Astfel, 
urmărim promovarea unui stil de viață sănătos cât și adoptarea unui comportament responsabil din partea grupului propus 
pentru studiu. Prin implementarea unor programe terapeutice - model, adresate acestei categorii de vârstă, dorim să 
atingem următoarele acțiuni și obiective: conștientizarea unor reguli necesare de alimentație, menținerea capacităților 
proprioceptive care să permită realizarea ADL-urilor, menținerea unui status de normoponderalitate. Atingerea acestora, va 
permite îmbunătățiri suplimentare în domeniul educației și sănătății la această categorie de vârstă. 
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