
Atleti de performanta sau sportivi incepatori, toti sunt predispusi leziunilor sportive 
musculo-scheletale, care pot rezulta in urma accidentarilor, utilizarea necorespunzatoare 
a echipamentului sportiv sau lipsa exercitiilor de incalzire. Unele dintre cele mai 
frecvente tipuri de leziuni sportive sunt entorsele, luxatiile si fracturile, iar acestea pot 
afecta performantele unui atlet. Accidentele sportive se impart in acute si cronice. 
Accidentele acute apar brusc, in timp ce o persoana efectueaza o activitate fizica. 
Leziunile cronice insa, pot rezulta prin fortarea excesiva a anumitor zone ale corpului, pe 
o perioada lunga de timp. Atat leziunile sportive acute cat si cele cronice sunt asociate cu 
simptomele dezactivarii cum ar fi durerea, umflarea si mobilitatea limitata (Institutul 
Național de Artrita si Boli Musculo-scheletice si Piele, 2016).

În momentul în care o persoană se accidenteaza, organismul reacționează prin eliberarea 
de substanțe chimice la nivelul celulelor deteriorate. Acest lucru declanșează un răspuns 
inflamator în care vasele de sânge din zona vătămata se dilata pentru a crește fluxul 
sanguin,  transportând nutrienți către zona afectata. Leziunile minore, cum ar fi entorsele 
sunt gestionate cu ajutorul terapiei PRICE (Protecție-Odihna-Gheata-Compresa-Ridicare). 
(National Health Service UK, 2015). Cu toate acestea, în cazuri grave, unele leziuni 
sportive, cum ar fi cele care afecteaza ligamentul cruciat anterior (ACL) sau ligamentul 
colateral medial (MCL) - al genunchilor pot necesita intervenții chirurgicale de reabilitare 
pentru a restabili functia si mobilitatea normală (Academia Americană de Chirurgie 
Ortopedică, 2009 ).

Aplicarea compreselor de gheata in faza a 3-a a terapiei PRICE este larg utilizata pentru 
scaderea inflamatiei, deoarece contracta vasele de sange. Prin urmare, crioterapia, care 
utilizează temperaturi foarte scazute, faciliteaza recuperarea mult mai usor decat o fac 
compresele cu gheata. In plus, intr-un studiu efectuat pentru a determina eficacitatea 
crioterapiei in recuperarea atletilor, s-a aratat ca aceasta creste nivelurile de interleukină 
anti-inflamatorie si poate scade nivelurile de citokină proinflamatorie. În plus, 
temperaturile scazute  imbunatatesc recuperarea sportivilor prin exercitarea unor efecte 
pozitive asupra creatinkinazelor si lactatului dehidrogenazei (Ban fi, Lombardi, 
Colombini, & Melegati, 2010). Pe de altă parte, exercițiile de intensitate ridicată și durată 
mare pot, de asemenea, să inducă stresul metabolic și să crească temperatura, ceea ce 
poate provoca daune structurale șidureri musculare. Prin urmare, expunerea zonei 
afectate la temperaturi scazute imediat după exercii asigura efect analgezic și 
antiinflamator temporar (White & Wells, 2013).

Recuperarea atletica prin crioterapie



În afară de facilitarea recuperării atletice, indivizii cu leziuni sportive care necesită intervenții 
chirurgicale pot, de asemenea, beneficia de efectele benefice ale crioterapiei. Într-un studiu efectuat 
în Brazilia, pacienții care au suferit crioterapie combinat cu un protocol de exerciții imediat după 
reconstrucția ACL, au prezentat dureri semnificativ reduse si o îmbunătățire a mobilitatii genunchiului 
afectat. In consecinta, au fost observate reduceri drastice ale consumului de medicamente pentru 
durere, reducerea duratei de spitalizare și îmbunătățirea calității vieții la  pacienții postoperatori 
(Dambros, Martimbianco, Polachini, Lahoz, Chamlian, & Cohen, 2012).
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