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REEDUCAREA RESPIRATORIE

RESPIRAȚIA - DATE FIZIOLOGICE

Respiraţia constă în:
 Respiraţia pulmonară sau externă
 mecanica respiratorie
 este

funcţia prin care cutia toracică îşi
schimbă volumul, mărindu-se sau
micşorându-se, realizând astfel cele două
faze de bază ale respiraţiei: inspiraţia şi
expiraţia.
 difuzarea gazelor
 Transportul gazelor

Inspiraţia
 este un act motor activ determinat de contracţia

muşchilor inspiratori care modifică volumul
cutiei toracice în toate cele trei planuri.

Diametrul longitudinal se mărește prin:
 Acţiunea

muşchiului
diafragm:
având o formă
uşor boltită în
repaus, prin
contracţie,
fibrele sale se
scurtează şi D
coboară,
mărind astfel
înălţimea cutiei
toracice;

Diafragmul

Diametrul antero-posterior se mărește
prin:
 Ridicarea coastelor I- V,

datorită contracţiei muşchilor
scaleni, sternul este ridicat şi
împins înainte, mărindu-se
distanţa dintre stern şi coloana
vertebrală;
 Distanţa dintre stern şi coloana
vertebrală
 în repaus respirator este de 18 -

20 cm,
 în inspiraţie obişnuită se măreşte
cu 1- 2 cm,
 în inspiraţie forţată cu 3- 4 cm.

Diametrul transversal se mărește prin:
 Ridicarea şi pivotarea pe axa

longitudinală spre exterior a
coastelor VI-XII, datorită contracţiei
muşchilor intercostali externi;
 Diametrul transversal

Vedere posterioară

 în repaus respirator are o lungime de

25- 28 cm,
 se măreşte cu 1- 2 cm în inspiraţia
obişnuită, iar
 în cea forţată cu 3-4 cm.
25 – 28 cm
26 – 32 cm

Antagonismul și sinergismul diafragmului
și mușchilor abdominali
 Așa cum se știe, mușchiul diafragm este cel mai

important mușchi inspirator, iar mușchii abdominali
sunt mușchi expiratori accesori foarte puternici, care
produc expirația forțată. Cu toate că, aparent, ei sunt
antagoniști, acești mușchi sunt totodată sinergici. De
fapt, D ar fi mult mai puțin eficient în absența
mușchilor abdominali.

Antagonismul și sinergismul diafragmului și
mușchilor abdominali


În timpul inspirului (fig 31 și 32) contracția D coboară tendonul
central, crescând diametrul vertical al toracelui; acest lucru este
însă imediat i se opune elongația elementelor mediastinale verticale
(M) și, în special, rezistența viscerelor abdominale (D). Viscerele
sunt conținute în cavitatea abdominală – corsetul abdominal,
format de puternicii mușchi abdominali: dreptul abdominal, (R),
transversul (T), oblicul intern (IO), și oblicul extern (EO). Fără
acești mușchi, conținutul abdominal ar fi deplasat inferior și
anterior, iar tendonul central nu ar fi stabilizat pentru a permite
diafragmului să ridice coastele inferioare. De aceea, această acțiune
antagonică-sinergică a mușchilor abdominali este esențială pentru
eficiența acțiunii diafragmatice. În afecțiunile în care mușchii
abdominali sunt paralizați, ventilația diafragmatică este mult
redusă. În fig. 31, acțiunea mușchilor abdominali este reprezentată
ca o stea cu 6 colțuri.



În timpul expirului (fig 33 și 34) diafragmul se relaxează și
contracția mușchilor abdominali coboară planșeul toracic, scăzând
simultan diametrele transvers și antero-posterior al toracelui.
Deasemenea, crescând presiunea intra-abdominală, ei împing
viscerele în sus și ridică tendonul central. Aceasta face să scadă
diametrul vertical al toracelui și ”închide” costo-diafragmatice
receses. Astfel, mușchii abdominali sunt antagoniști perfecți ai
diafragmului, pentru că reduc simultan cele trei diametre ale
toracelui.

Antagonismul și sinergismul
diafragmului și mușchilor abdominali

Rolul diafragmului și a mușchilor abdominali poate fi văzut în acest grafic.
Ambii mușchi sunt permanent în contracție activă, dar activitatea lor variază
reciproc. Astfel, în timpul inspirației, tonusul diafragmului crește, în timp ce cel
al mușchilor abdominali scade, și vice versa pe timpul expirației. Astfel, există
între aceste două grupuri de mușchi un echilibru instabil, permanent în ambele
direcții; aceasta este baza antagonismului-sinergismului acestor mușchi.

Recapitulare!
În inspirul liniştit…
 În primul timp al inspiraţiei, D coboară, se aplatizează, apăsând asupra

viscerelor abdominale.
 În acelaşi timp muşchii abdominali se relaxează, favorizând astfel coborârea D.
 În inspir liniştit el coboară cu 1,5-2 cm (crescând volumul cutiei toracice cu

500 ml - echivalentul unei inspiraţii normale),
 În inspiraţia forţată cu 7-8 cm (prin educare putându-se realiza chiar o
coborâre de 8-10 cm).
 La persoanele neantrenate, cu un tonus muscular abdominal scăzut, acţiunea sa

se limitează de obicei la acest inspir liniştit. Pentru că...

Recapitulare!
…într-un inspir amplu
 acţiunea D-lui continuă.
 Astfel, în al doilea timp al acţiunii sale, D îşi inversează originea şi inserţia, ia punct fix

pe viscerele abdominale comprimate de către muşchii abdominali, îşi
aplatizează cupolele şi ridică ultimele cinci coaste, de care este prins,
producând mărirea importantă a diametrului transvers al cutiei toracice la acest
nivel. Atunci când tonusul presei abdominale este scăzut,el permite o deplasare
amplă a organelor abdominale în jos, şi nu oferă punct de sprijin tendonului
central (centrul frenic) al D, şi deci acţiunea celui de-al doilea timp nu se poate
desfăşura.
 Uneori este prezentă o respiraţie abdominală inversată: în timpul inspiraţiei
ample, pacientul suge abdomenul şi D se ridică, antrenat de aspiraţia toracelui.
Aportul lui la mărirea amplitudinii inspiraţiei lipseşte în acest caz. În expiraţie
D revine la poziţia normală, relaxându-se.

Muşchii inspiratori
Muşchii care intervin în
inspirul liniştit sunt:

Muşchii care intervin în
inspirul profund sunt:

 diafragmul;

 sternocleidomastoidienii,

 scalenii;

 ridicătorii coastelor

 intercostalii externi.








(supracostalii lung şi scurt),
micul dinţat posterosuperior,
sacrospinalii
paravertebralii,
iliocostalii,
spinalii,
lungul toracic

Plămânii
 Fiind organe elastice, urmează intim mişcările cutiei toracice,
 la care se adaugă presiunea negativă din cavitatea pleurală
 lichidul pleural ajută alunecarea celor două foiţe pleurale.

ASTFEL :
Excursia peretelui toracic este urmată de pleura parietală care o
atrage şi pe cea viscerală, aceasta fiind lipită de parenchimul pulmonar.
Astfel, plămânul se destinde, presiunea intraalveolară scăzând cu 2-3
mm Hg faţă de cea atmosferică, aerul pătrunde pe căile respiratorii, care
sunt permanent deschise.

EXPIRAŢIA
 ESTE UN ACT PASIV DETERMINAT DE RELAXAREA MUSCULATURII ŞI DE
REVENIREA CUTIEI TORACICE LA DIMENSIUNILE INIŢIALE,

 ACEASTA DETERMINĂ IMPLICIT ŞI MICŞORAREA VOLUMULUI
PLĂMÂNILOR.

 Astfel, presiunea intrapulmonară creşte cu 2-4 mm Hg faţă de cea

atmosferică, aerul fiind obigat să iasă.
Expirația normală este un proces pasiv pur datorat revenirii toracelui ca
rezultat al elasticității componentelor osteo-condrale și al parenchimului
pulmonar. Energia necesară expirației provine de la energia dezvoltată de
mușchii inspiratori, înmagazinată de componentele elastice ale toracelui și
plămânilor . De asemenea în stând, coastele sunt trase în jos de propria lor
greutate, astfel că contribuția gravitației nu este neglijabilă.

Expiraţia forţată
 cu glota închisă,
 presiunea intrapulmonară poate ajunge la 80- 150

mm Hg.
 Acest fenomen se produce în timpul eforturilor
fizice grele (ridicarea halterelor).
 În acest caz este necesară fixarea cutiei toracice,
astfel încât muşchii care au inserţia fixă pe torace
şi mobilă pe MS, să poată executa contracţii
maximale.

În eforturile fizice
Muşchii expirului forţat
 transversul abdominal
 oblicii abdominali
 drepţii abdominali
 pătratul lombar
 dinţatul postero-inferior
 intercostalii interni

Muşchii inspirului forţat
 muşchii inspirului liniştit
şi profund, la care se
adaugă
 ridicătorul scapulei
 trapezul, romboidul,
 pectoralul mare,
 pectoralul mic,
 marele dinţat

Contracţia muşchilor inspiratori
(coborarea diafragmului;
ridicarea cutiei toracice)
Creşterea volumului
cutiei toracice
Dilatarea P; creşterea V
cavităţii toracice

Ridicarea
coastelor si
bombarea
toracelui sub
efectul
contracţiei
muşchilor
intercostali
externi
Contracţia muşchilor
intercostali externi

Scădearea presiunii intraalveolare(-1mmHg)

Difuzarea gazelor in P in
sensul gradientului de
presiune până la
atingerea unei presiuni
intra-alveolare 0 (=cu
pres atm)
Relaxarea m insp
(ridicarea D; coborârea
cutiei toracice datorită
G)

Diminuarea vol. cutiei
toracice

Retracţia pasiva a P;
diminuarea vol. intraalveolar
Creşterea presiunii intraalveolare(+1mm Hg)

Conracţia si
coborârea
diafragmului

Modificarea
volumului
sistemului toracopulmonar (STP)
în timpul
inspiraţiei şi
expiraţiei.
(P = plămâni)

Coborârea
coastelor şi a
sternului sub
efectul relaxării
muşchilor
intercostali externi
Relaxarea m.
intercostali externi
Relaxarea si
ridicarea
diafragmului

Difuzarea gazelor in afara P in
sensul gradientului de presiune pâna
la atingerea unei presiuni intraalveolare 0

Transversul abdominal
 principalul muşchi al presei abdominale,
 împreună cu ceilalţi muşchi abdominali,
 cresc presiunea intraabdominală

împingând organele
abdominale în sus şi apăsând asupra diafragmului, pe care-l
ridică.
 Totodată, drepţii abdominali trag în jos rebordurile costale,
ajutând la micşorarea volumului cutiei toracice.

Core muscles

Cavitatea
abdominală
În inspiraţie …

diafragmul

abdominali

« Cavitatea
pneumatică » protejează
coloana
psoas

cranial
dorsal
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Planşeul
perineal
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Frecvenţa respiratorie
 a unui adult, în repaus este de 16-18 respiraţii/min.
 Aceasta variază în funcţie de mai mulţi factori:
 vârstă :
 nou născut: 40 respiraţii/minut;
 8-10 ani :30 resp./min.;
 20 ani: 20 resp./min.;
 40 ani: 14- 18 resp./min.;

 sex: la femei frecvenţa respiratorie este mai mare decât la bărbaţi;
 poziţia corpului;
 altitudine;

 stări fiziologice: somn, graviditate, emoţii;
 stări patologice: pneumonii, bronhopneumonii, etc.;

 În timpul efortului şi după terminarea lui; frecvenţa respiratorie dar şi

amplitudinea ei se adaptează la nevoile de oxigen ale organismului şi la
cantitatea de CO2 acumulată în urma oxidărilor celulare.
 În repaus, pentru obţinerea unui travaliu respirator minim, frecvenţa şi
amplitudinea respiratorie sunt reglate pe cale reflexă.
 S-a constatat că mişcările respiratorii nu se realizează la toţi indivizii la
fel, stabilindu-se trei tipuri respiratorii, date de caracteristicile şi
specificul mişcărilor respiratorii, care dirijează aerul într-o anumită
zonă pulmonară. Aceste caracteristici sunt în funcţie de vârstă, sex,
gradul de antrenament.

Tipurile respiratorii
 Deci, în funcţie de zonele aerate există trei tipuri respiratorii:
 abdominal sau diafragmatic, care aerează zonele bazale ale plamânilor,
întâlnit la copii şi sportivi;
 costal inferior, sau mijlociu, sau lateral, care aerează zonele bazale,
specific bărbaţilor;
 costal superior sau clavicular, care aerează zonele superioare ale
plămânilor, specific femeilor.
 Aceste tipuri respiratorii nu sunt perfect individualizate, existănd

diverse combinaţii între ele.

Respiraţia abdominală sau diafragmatică
este cea mai economicoasă, în repaus ea are o valoare de
70% din ventilaţia pulmonară.
 Timpul expiraţiei este egal cu dublul timpului inspirator.
 Diafragmul este muşchiul cu cea mai mare pondere în mecanica respiratorie.
 Forma lui în repaus este convexă în sus.

 La nou- născuţi şi la copii mici, coastele sunt încă orizontale (fiecare ridicare şi

coborâre a coastelor reduce cavitatea toracică), predominând respiraţia prin
intermediul diafragmului, adică cea abdominală (Demeter, 1981).
 Respiraţia abdominală este specifică bărbaţilor, persoanelor sănătoase, sportivilor
(alpinişti, înotători, canotori), cântăreţilor vocali, suflătorilor.

Mecanica respiratorie variază cu
genul şi vârsta
 La femei, repsiraţia este toracică superioară

creşterea diametrului anteroposterior
 La copil este abdominală
 La bărbat este mixtă, toracică inferioară şi
superioară
 La persoanele în vârstă (A) este mult alterată prin
accentuarea curburii toracice şi pierderea tonusului
abdominal.
 Pe măsură ce curbura toracică superioară creşte,

coastele superioare sunt rigide şi mişcările lor sunt
reduse. De aceea lobii superiori sunt slab aeraţi şi
respiraţia devine toracică inferioară sau chiar
abdominală.

A
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Poziţia pentru mobilizarea diafragmului
 Decubit dorsal, genunchii flectaţi, o mâna pe abdomen, cealaltă pe

torace, la nivelul sternului, în scopul controlării acţiunilor
respiratorii.
 în inspiraţie: diafragmul se contractă şi coboară, iar peretele
abdominal se bombează;
 în expiraţie: peretele abdominal se contractă, aplatizându-se, iar
diafragmul urcă, relaxându-se.
Formarea propriocepţiei pentru mişcările în timpul unei
respiraţii normale

Respiraţia costal inferioară, mijlocie sau laterală
 este specifică bărbaţilor între 45-50 ani, care desfăşoară o activitate fizică mai

intensă; după această vârstă mobilitatea articulaţiilor toracice începe să scadă
(Duţu).
 Cutia toracică îşi măreşte diametrul transversal şi parţial în plan anteroposterior. Acţiunea diafragmului este mai mică şi în sens invers decât în
respiraţia abdominală , datorită presiunii exercitate de peretele abdominal
asupra diafragmului pe care îl fixează sau chiar îl ridică, ceea ce permite o
creştere a volumului cutiei toracice datorate elasticităţii şi mobilităţi
articulaţiilor costo-vertebrale şi costo-sternale. Eficacitatea optimă a mişcărilor
costale este obţinută doar când jocul costal pleacă de la o poziţie intermediară
de relaxare, când coasta face un unghi de 45% cu verticala care trece prin
articulaţia costo-vertebrală. Poziţia şi mobilitatea coastelor depind de poziţia şi
mobilitatea coloanei vertebrale.

Poziţia pentru mobilizarea costal inferioară:
Stând depărtat cu faţa la oglindă, mâinile aşezate pe ultimele coaste,
degetele inelar şi mic pe abdomen, sub rebordul costal:
 În inspiraţie: se controlează mişcarea de lateralitate a coastelor;
acţiunea trebuie localizată la acest nivel, deci nu se ridică umerii
iar abdomenul se contractă cât mai mult.
 În expiraţie: mâinile apasă continuu asupra toracelui, ajutând la
eliminarea aerului, cu gura uşor deschisă, buzele imită
pronunţarea literi “O”; aerul se elimină pe cât posibil în mod
continuu, fără întreruperi sau sacadări.

Poziţia inspiraţiei
Poziţia expiraţiei

Respiraţia costal superioară sau clavicular-sternală.
 Femeile “sunt predispuse” la acest tip respirator, datorită unor

condiţii de natură endocrină, genitală, nervoasă, educaţională
greşită, pentru că sexul feminin are acelaşi tip respirator
abdominal la naştere, ca şi bărbaţii.
 Cutia toracică îşi măreşte dimensiunile în partea superioară, prin
ridicarea sternului, dar mai ales prin ridicarea claviculelor, ceea ce
realizează o deblocare a zonelor superioare pulmonare, astfel că
aerul pătrunde în zonele superioare ale plămânilor. Diafragmul în
timpul inspirului se ridică şi împiedică dilatarea plămânilor în jos.
Acest tip de respiraţie este incomplet, datorită constituţiei
anatomice a plămânilor, mai mici în această zonă. De aceea, acest
tip respirator are eficienţa cea mai scăzută. În expiraţie, umerii
coboară uşor, cutia toracică inferioară şi abdomenul rămân
nemişcate.

Poziţia pentru mobilizarea costal superioară:
 Stând depărtat, palmele lipite de coapse, privirea în oglindă.
 Inspirul se face pe nas, odată cu ridicarea umerilor şi alunecarea palmelor pe
coapse;
 Expirul se face prin coborârea lentă a umerilor.

 Respiraţia toracică inferioară şi superioară are o contribuţie de

35% din volumele de aer mobilizabile.

Respiraţia completă
 este reunirea într-un act respirator a tuturor celor trei tipuri

respiratorii, deci aerarea tuturor zonelor plămânului.
 Este modul cel mai corect de a respira, dar ea nu se poate
automatiza, se realizează doar ca o modalitate conştientă de a aera
întreaga suprafaţă pulmonară.

Respirația completă
1) inspiraţie abdominală 2) inspiraţie toracică
3) expiraţie toracică 4) expiraţie abdominală

Poziţia pentru însuşirea respiraţiei complete
 Stând depărtat, o mână pe abdomen pentru control: absorbţia

nazală a aerului trebuie să fie lentă, amplă, completă, continuă;
 în debutul inspiraţiei subiectul îşi simte pieptul uşor dilatat în
partea mijlocie, iar kinetoterapeutul observă mărirea unghiului
lui Charpy ; zonele 2 se depărtează uşor. Intră în joc respiraţia
abdominală – zona 1 se dilată. Inspiraţia profundă şi completă
crează o senzaţie de euforie şi de plenitudine la nivelul
sinusurilor costo-diafragmatice, din jurul toracelui.
 Apnee – regiunile 4 şi 5 se umflă.
 Nu se execută mai mult de 3-5 respiraţii ample, pentru a se evita
hipocapnia care poate să dea simptome neplăcute. Amplitudinea
inspiraţiei trebuie să fie moderată la început, crescând apoi
treptat.

Respiraţia tip yoga
 Poziţia iniţială este identică: după efectuarea unei expiraţii energice începe









INSPIRAŢIA care se realizează în trei faze:
Faza I – diafragmul se deplasează în jos, odată cu destinderea peretelui abdominal.
Atenţia este îndreptată asupra zonei abdominale, aerul pătrunde treptat şi umple
părţile inferioare ale plămânilor;
Faza a II-a – se dilată treptat partea inferioară şi mijlocie a cutiei toracice. Atenţia
este orientată spre coastele bazale, urmărind imprimarea unei mişcări de lateralitate;
Faza a III-a – se continuă mobilizarea cutiei toracice şi se ridică umerii. Aerul
pătrunde în părţile superioare ale plămânilor.
Începând cu faza a II-a, musculatura abdominală execută o mişcare inversă, retrăgânduse treptat, obligând diafragmul să dirijeze aerul spre părţile mijlocii şi superioare.
EXPIRAŢIA se face evacuând aerul începând cu părţile inferioare, prin retragerea
peretelui abdominal, golirea părţii mijlocii prin revenirea coastelor la poziţia iniţială şi
în final se elimină aerul din vârfurile plămânilor, prin coborârea umerilor.
Expiraţia are deci, acelaşi sens ca şi inspiraţia. Aerul iese lin, cursiv, pe gura uşor
întredeschisă. Privit din lateral, peretele anterior al toracelui şi abdomenului,
realizează o mişcare de val.

Descrierea exerciţiilor respiratorii
Activitate – Tehnică - Elemente

A - ACTIVITATEA RESPIRATORIE

1. Localizarea
1.

Ce este localizarea?

 Localizarea desemnează regiunea toracelui unde se realizează mişcarea respiratorie

2.


3.


aleasă. În unele cazuri ea poate fi exclusivă (de ex. : localizare diafragmatică) , în altele
poate fi preponderentă (de ex. : localizare axilară).
Cum se poate face localizarea?
Localizarea se face prin:
 comandă voluntară;
 poziţia (postura) subiectului;
 eventuala blocare a celorlalte regiuni şi a mişcărilor asociate (de ex. : îndoirea
laterală a coloanei vertebrale);
Cum poate fi localizarea?
Localizarea poate fi :
 simetrică, sau
 asimetrică.

Studiul localizărilor
 Diafragmatică - Inspiraţia este efectuată de diafragm, iar expiraţia

de musculatura abdominală. Cutia toracică rămâne în poziţie de
relaxare.
 Costal inferioară - Mişcarea se localizează în 1/3 inferioară a
toracelui, determinând în inspiraţie o lărgire inferioară a acestuia.
 Costal posterioară - Mişcarea costal inferioară se orientează spre
mărirea posterioară a toracelui (postura favorizează cifozarea
dorsală).
 Costal axilară - Mişcarea interesează regiunea axilară şi
antrenează mobilitatea toracelui , fără participarea muşchilor
elevatori.

Studiul localizărilor









Costal superioară - Mişcarea se localizează la nivelul ridicătorilor
cutiei toracice superioare, iar dacă este antrenat întreg toracele,
eficacitatea exerciţiului trebuie să cadă pe musculatura superioară.
Hemitorace - Mişcarea interesează un hemitorace şi poate fi favorizată
de mişcări asociate (îndoiri laterale ale coloanei dorsale).
Costo-diafragmatică - Mişcarea reuneşte localizarea diafragmatică şi
costal inferioară. Este o repiraţie difragmatică coordonată cu
participarea costal inferioară.
Sternală - Mişcarea interesează ansamblul toracelui predominând
ridicarea sternului şi mărirea diametrului antero-posterior al
toracelui.
Toracică globală - Mişcarea debutează printr-o localizare globală
bazală, completându-se apoi cu localizarea toracică globală.

2. Postura
 Postura desemnează poziţia în care este aşezat subiectul în

timpul unui exerciţiu dat. În principiu aceasta rămâne fixă,
dar îi pot fi asociate mişcări ale anumitor segmente.
 Rolul posturii este fundamental în reeducarea respiratorie
pentru că mecanica respiratorie poate fi semnificativ alterată
prin poziţia corpului.
 Poziţia corpului:
 determină prin ea însăşi, datorită condiţiilor mecanice create,

localizarea ventilaţiei.
 ea permite utilizarea gravitaţiei, care se poate exercita fie asupra
viscerelor (utilizarea masei viscerale), fie pe conţinutul bronşic
(drenajul postural).

Decubit dorsal (DD)
 Este poziţia fundamentală utilizată la începutul oricărei reeducări respiratorii :
 gambele flectate pe coapsă (cu sprijin pe tălpi sau cu o pernă fixată sub genunchi,

favorizează localizarea difragmatică prin relaxarea musculaturii abdominale.
 gambele extinse pe coapsă, favorizează localizarea toracică.
 În poziţia de decubit, organele abdominale apasă asupra diafragmului în sens

cranial, făcând inspiraţia mai dificilă. Capacitatea pulmonară este deplasată
către volumul inspirator de rezervă. Acest lucru se întâmplă sub anestezie şi
poate fi agravat prin anestezice sau relaxante musculare care reduc eficienţa
muşchilor respiratori.

Capacitatea vitală
INSPIRAŢIE

INSPIRAŢIE
FORŢATĂ

Volumul curent

Volum
inspirator de
rezervă

500 cc

2000-2500

EXPIRAŢIE

EXPIRAŢIE
FORŢATĂ
Volum
expirator de
rezervă

500 cc

1000-1500 cc

CAPACITATEA VITALĂ 4000-5000cc

Decubit ventral (DV)
 Compresiunea abdomenului exersează diafragmul contra

unei rezistenţe localizată bazal.
 Cifozarea dorsală prin aşezarea unei perniţe sub toracele
inferior, deschide grilul costal al regiunii posterioare al
toracelui şi favorizează localizarea toracică posterioară.

Poziţia cvadrupedică
 În sprijin pe genunchi, mobilitatea costală este blocată în

mod reflex, datorită reflexului postural (sprijin anterior
scapular). Ventilaţia se efectuează prin cuplul diafragmtransvers abdomial. Este postura cea mai bună pentru
antrenamentul electiv al respiraţiei abdominale, transversul
lucrând contra rezistenţei greutăţii viscerelor.
 În poziţia pe genunchi sprijin pe coate, înclinarea trunchiului
favorizează drenajul bronşic (expectoraţia dirijată).

Aşezat
 Este utilizată în general în exerciţiile cu localizare costală

inferioară sau superioară, simetrică sau asimetrică.
 poziţia aşezat sprijinit, genunchii îndoiţi favorizează
localizarea diafragmatică şi globală bazală, este folosită
pentru bolnavii obosiţi, oferindu-le un maxim de confort.
 poziţia aşezat călare astenică, cu sprijin anterior pe spătar –
ventilaţia se face cu baza plămânilor (local diafragmatică).
 poziţia aşezat astenică cu sprijin anterior pe coapse (poziţia”
birjarului”) relizează o relaxare toracică cu cifozarea
trunchiului. Se utilizează în exerciţiile de relaxare toracică şi
de localizare diafragmatică sau costal posterioară.

Decubit lateral (DL)
 Este poziţia cheie în mobilizările diafragmatice asimetrice.
 D este împins în sens cranial mult mai mult în partea de jos. Plămânul homolateral

este mult mai puţin eficient decât celălalt, şi în plus survine şi staza
circulatorie.Anesteziştii se feresc de această poziţie.
 asociată cu o îndoire laterală a trunchiului, cu o pernă aşezată sub torace, se
realizează deschiderea hemitoracelui de partea opusă sprijinului. Este,deci, postura
cea mai bună de antrenare electivă a unui hemitorace.

Stând
 Anumite exerciţii de respiraţie sunt practicate în stând cu

localizare difragmatică, în scopul realizării coordonării
respiratorii.
 În mers pe plat, sau pe scări, se poate ritma respiraţia
(respiraţie ritmată şi reantrenament la efort).
 Stând ghemuit favorizează blocarea respiraţiei diafragmatice
şi localizarea ei costal posterioară.

Postura declivă
 poate fi asociată, specificând gradele de înclinare, cu capul în

jos sau cu capul în sus, cu orice poziţie în decubit (DD ; DV ;
DL) pentru drenajul bronşic ( “postural draining” în
terminologia anglo-saxonă.);
 poate fi utilizată la finalul reeducării respiratorii, apăsând
asupra diafragmului prin intermediul masei viscerale
abdominale când capul este jos, sau apăsând asupra masei
viscerale când capul este sus.

T - TEHNICA RESPIRATORIE

Tehnica respiratorie
Defineşte modul de inspiraţie şi de expiraţie precizând :
1.

2.
3.

viteza mişcării, dacă aceasta nu este ritmată ;
activitatea musculară ;
orificiul utilizat (nas sau gură) şi modul de utilizare.

1) Viteza poate fi:
lentă
2. vie
3. bruscă.
1.

 Există numeroase combinaţii între acestea:
 Respiraţiile lente sunt utilizate în exerciţiile de mare amplitudine.
 Inspiraţia sau expiraţia rapide (vii) se situează între cele două extreme

(lente sau bruşte) şi permit fie o stimulare masivă a masei respiratorii, fie
adăugarea la expiraţie a unui efect bronşic pregătitor expectoraţiei.
 Inspiraţia sau expiraţia bruşte corespund V.I.M.S.-ului şi V.E.M.S.-ului
din spirografie.

2) Activitatea musculară
 Inspiraţia activă poate fi :
 profundă, adică să se înscrie în totalitatea volumului inspirator de rezervă
(V.I.R.) (activitate musculară inspiratorie intensă).
 limitată, prin utilizarea doar a unei părţi din V.I.R.
 sacadată, utilizând un adaus inspirator limitat brusc.
 Inspiraţia pasivă sau “relaxată” urmează unei expiraţii

active; acest exerciţiu se înscrie în volumul expirator de rezervă
(V.E.R.), iar energia utilizată în momentul relaxării inspiratorii
este cea a resorturilor toracice comprimate în timpul expiraţiei.

2) Activitatea musculară
 Expiraţia activă poate să fie profundă, adică să ocupe totalitatea V.E.R..
 Expiraţia moderată, desemnează un debit expirator constant, controlat pe

timpul expirator. Acest mod expirator lent se manifestă în timp ca şi un mod
continuu. Denumit câteodată prin termenul de “expiraţie reţinută ”, se pretează
bine la variaţii de ritm (raport insp./exp.= 2/4).
 Expiraţia progresivă este un act expirator activ, profund, pe timpul căruia
intră în acţiune treptat musculatura expiratorie. Slabă la început, activitatea
musculară se intensifică pe măsură ce mişcarea se înscrie în V.E.R. (Volumul
expirator de rezervă)
 Expiraţia pasivă sau relaxată, urmează unei inspiraţii active. Energia
utilizată pentru această relaxare toracică este dată de resorturile pulmonare
destinse pe timpul inspiraţiei.

3) Orificiul utilizat
 În general:
 inspiraţia este nazală, pentru ca aerul să poată fi încălzit, purificat şi

umidifiat înainte de ajunge la plămâni. Nările trebuie curăţate de mucozităţi
înainte de începerea unei şedinţe de gimnastică corectivă, mai ales când sediul
deformaţiei se află la nivelul toracelui. Apoi subiectul va fi învăţat să-şi dilate
nările şi să inspire numai nazal.
 expiraţia este bucală, gura fiind:
 uşor întredeschisă (buzele relaxate);
 deschisă, în exerciţiile cu debit rapid, pentru diminuarea rezistenţei (expiraţie

bruscă);
 buzele apropiate dar relaxate favorizează ieşirea aerului cu debit constant (expiraţie
moderată);
 buzele uşor strânse, opun o rezistenţă aerului, stimulând activitatea expiratorie şi
favorizând expiraţia progresivă.

3) Orificiul utilizat
 În anumite exerciţii care urmăresc repermeabilizarea

foselor nazale, cei doi timpi respiratori se efectuează pe
nas (nazo-nazal), după cum, în anumite exerciţii de
inspiraţii bruşte, modul utilizat este buco-bucal.

E - ELEMENTE

1) Intervenţia manuală
1. Intervenţia manuală a reeducatorului este fundamentală în

reeducarea respiratorie. Contactul mâinilor cu pielea permite
controlul mişcării şi localizarea sa.
 Opoziţia = rezistenţă pe timpul inspirator.
 Presiunea = ajută mişcarea expiratorie şi favorizează pasiv

închiderea costală.
 Contenţia = menţine toracele sau abdomenul în poziţie imobilă, pe
timpul eforturilor în hiperpresiune (tusea).
 Blocarea = se opune mobilităţii unei regiuni.

2. Materiale utilizate
 Intervenţiile manuale menţionate pot fi combinate sau nu cu utilizarea
materialelor.
 Rezistenţa poate fi dată de : săculeţi de nisip, o chingă neelastică sau elastică.
 Contenţia sau blocarea pot fi efectuate cu chingi, perne.

1) Intervenţia manuală
1. Asistenţa verbală
 Toate exerciţiile trebuie comandate verbal pe parcursul întregii perioade a
şedinţei (facilitare neuro-musculară), dar asistenţa verbală este primordială
în anumite stări de suferinţă respiratorie (întărire a vigilenţei, stimulare
centrală).
2. Manevre complementare
 Aplicate pasiv, ele completează intervenţia manuală în exerciţiile de
pregătire a tusei (claping).
 Manevrele complementare active sunt fie exerciţii în apnee, realizând o
“postură de mişcare” inspiratorie sau expiratorie, fie exerciţii de control
glotic.
 Respiraţia etajată defineşte o ventilaţie externă a cărui volum este limitat
voluntar la un sector precis al capacităţi vitale.
 Respiraţia gâfâită se caracterizează printr-o amplitudine mică, o frecvenţă
rapidă , etajul fiind variabil (naştere psiho-profilactică).

5) Ritmul
 Introducerea ritmului în reeducarea respiratorie permite facilitarea execuţiei

unui exerciţiu într- un interval de timp dat cu ajutorul unui metronom, care
intervine ca un semnal (stimulare ritmică).
 Ritmul permite de asemenea controlarea cu precizie a ventilaţiei obţinute pe
parcursul exerciţiului. Ventilaţia dirijată constituie o tehnică particulară a
bolnavilor insuficienţi respiratori.
 Ritmul reprezintă raportul dintre timpului inspirator şi timpul expirator
(raportul I/E fiziologic).
 În practică sunt folosite ritmurile de : 1/1, 2/2, 2/3, 2/4.
 Frecvenţa respiratorie (fr) trebuie să fie precisă, ca şi cea de metronom (fMo).
 Exemple: Ritmul = 2/3, fMo = 80, fR = 16.

Ritmul =2/4, fMo = 60, fR = 10.

6) Mişcări asociate
 Multe exerciţii determină intervenţia mişcărilor respiratorii

pe parcursul executării “gimnasticii corective” şi invers,
anumite exerciţii respiratorii sunt însoţite de mişcări
asociate.
 Capul


Punerea în tensiune a musculaturii costale superioare cu
inserţie cervicală necesită în exerciţiile cu localizare la
segmentul superior, corecţia poziţiei capului, respectiv
menţinerea poziţiei de “bărbie dublă” pe timpul inspiraţiei
active.

Trunchiul
 Îndoirea laterală a trunchiului cu, sau fără flexia (ridicarea) MS

induce o deschidere a hemitoracelui.
 Flexia (aplecarea) trunchiului cu cifozare, relaxează toracele şi
acompaniază închiderea costală (expiraţie).
 Extensia, din contră, ridică sternul şi grilul costal şi “deschide”
simetric ansamblul cutiei toracice (inspiraţie).

Bazinul
 Anteversia creşte cavitatea abdominală şi favorizează

expansiunea abdominală în timpul coborârii inspiratorii
a diafragmului.
 Retroversia, din contră, favorizează expiraţia prin
reducerea cavităţii abdominale.
 Deci exerciţiile de basculare a bazinului se pot intergra
în respiraţia localizată diafragmatic.

Membre
 MS pot să însoţească o mişcare de trunchi simetrică sau

asimetrică sau să servească pentru fixarea în execiţiile de
tracţiune-suspensie la scara fixă.
 MI intervin în toate exerciţiile de expiraţie abdominală, şi
pot determina anumite poziţii particulare (aşezat încrucişat,
fandare laterală din stând pe genunchi sau din stând), în
execuţia exerciţiilor de la frontiera reeducării respiratorii şi
gimnasticii corective.

 ÎN PRACTICĂ, DUPĂ INDICAŢIILE TERAPEUTICE, SUNT
UTILIZATE CÂTEVA EXERCIŢII DE BAZĂ, ÎN JURUL CĂRORA SE
CONSTITUIE PROGRESIA EXERCIŢIILOR, PRIN MODIFICAREA
CARACTERISTICILOR EXERCIŢIULUI.

EXPECTORAŢIA DIRIJATĂ
 EXERCIŢIU PREGĂTITOR : CODIFICARE
 FAZA DE DEPLASARE A SECREŢIILOR:
 A-

LOCALIZARE DIAFRAGMATICĂ SAU GLOBAL BAZALĂ.

 POSTURA : AŞEZAT SAU AŞEZAT REZEMAT SAU DL.

 T - TEHNICA:
 INSPIRAŢIE ACTIVĂ, LENTĂ, LIMITATĂ LA ÎNCEPUT, IAR DUPĂ CÂTEVA MIŞCĂRI
DIN CE ÎN CE MAI PROFUNDĂ, BUCALĂ.

 EXPIRAŢIE ACTIVĂ, LENTĂ ŞI PROFUNDĂ LA ÎNCEPUT, IAR APOI PROGRESIV MAI
VIE, GURA DESCHISĂ.

 E - ELEMENTE : ASISTENŢĂ VERBALĂ, CONTROL MANUAL,
ÎNVĂŢAREA DESCHIDERII ŞI ÎNCHIDERII GLOTEI.
 CONTENŢIE MANUALĂ LA TUSE.
 CONTENŢIE CU O CHINGĂ NEELASTICĂ, PE TORACE SAU ABDOMEN, ÎN FUNCŢIE
DE HANDICAPUL PARIETAL.

Exerciţiu de expansiune toracică
 Activitate: Localizare : sternală sau globală toracică.
 Postură : DD sau declivă- capul sus, sternul orizontal.

 Tehnica :
 inspiraţie activă, profundă, nazală
 expiraţie moderată sau pasivă , relaxată, bucală, buzele

apropiate.
 Elemente : contrarezistenţă manuală sau cu o încărcătură

sternală de 5-10 kg ; abdomenul blocat printr-o chingă de
masă.

Exerciţiu de “modelaj toracic”
 Primul timp : DD, localizare diafragmatică, inspiraţie activă,

nazală, profundă.
 Al doilea timp : apnee, închiderea glotei, efort inspirator
activ cu localizare globală toracică cu asistenţă manuală de
compresiune abdominală şi modelaj toracic.
 Al treilea timp : expiraţie cu relaxare, bucală.

3. OBIECTIVELE REEDUCĂRII
RESPIRATORII

OBIECTIVELE REEDUCĂRII
RESPIRATORII
 Respiraţia este singura funcţie vegetativă care poate fi dirijată

voluntar (datorită structurii muşchilor respiratori striaţi).
Sistemul respirator are o capacitate foarte mare adaptare la
solicitări crescute, cu atât mai mult cu cât organismul este mai
bine antrenat fizic.
 De exemplu:
 un sedentar foloseşte doar a 10-a parte din capacitatea totală a plămânilor;
 în timpul unei plimbări cantitatea de aer inhalat se măreşte de două ori şi

jumătate;
 o plimbare la munte creşte cantitatea de aer ventilat într-un minut de 10 ori;
 înotul produce o creştere de 20 de ori a aerului ventilat.

OBIECTIVELE REEDUCĂRII
RESPIRATORII
Reeducarea, întreţinerea şi dezvoltarea funcţiei
respiratorii în ansamblu. Acestea vizează :

1.





2.

plămânii,
muşchii respiratori şi
sistemul nervos responsabil de automatismele respiratorii.

a.

REEDUCAREA MIŞCĂRILOR RESPIRATORII

b.

MENŢINEREA SAU DEZVOLTAREA GLOBALĂ A
POSIBILITĂŢILOR FUNCŢIONALE RESPIRATORII (CV)

ASUPLIZAREA ÎN CORECŢIE ŞI MODELAREA REGIUNII
TORACICE

Reeducarea mişcărilor respiratorii 1

 Are un rol educativ şi însemnă conştientizarea şi învăţarea

mişcărilor respiratorii corecte.
 Ea este simplă, clasică, oligatoriu de realizat la începutul
tratamentului kinetic.

Reeducarea mişcărilor respiratorii
 Se învaţă succesiv :
1.

buna utilizare a căilor respiratorii superioare: învăţarea
inspiraţiei nazale corecte cu dilatarea nărilor (se utilizează mijloace de
facilitare: oglinda, apăsarea-controlul cu propriile degete)

2.

învăţarea suflării corecte a nasului
 şedinţa de kinetoterapie va începe cu suflarea nasului pentru eliberarea

căilor respiratorii şi evitarea urcării mucozităţilor în sinusuri ,
 dacă există vegetaţii sau alte obstrucţii ale căilor nazale, copilul va fi
trimis la medicul de specialitate şi nu se va începe reeducarea kinetică
până la rezolvarea problemelor;

Reeducarea mişcărilor respiratorii
Se învaţă succesiv :
3. conştientizarea actului respirator la toate cele trei nivelele:
diafragmatic,
 toracic inferior şi
 toracic superior;


 se face prin exerciţii (poziţionări) specifice (aşa cum s-a menţionat mai sus),

dând subiectului explicaţii sumare cu privire la mecanica respiratorie
corectă.
 dar nu întotdeauna este necesară decuparea respiraţiei pe etaje respiratorii.
 Rolul educativ constă adesea în corectarea fenomenului paradoxal observat
la unii subiecţi în momentul amplificării respiraţiei: bombarea abdomenului
pe expiraţie şi retragerea lui pe momentul inspirator

Reeducarea mişcărilor respiratorii
 se va învăţa şi respiraţia completă, exersându-se în momentele

de relaxare ale lecţiei, pe parcursul, sau în finalul lecţiei.
 pentru perfecţionarea şi automatizarea respiraţiei corecte se
vor utiliza diverse elemente descrise mai sus: schimbări de
ritm, de cadenţă respiratorie, utilizarea de mişcări asociate, etc.

Menţinerea sau dezvoltarea globală a
posibilităţilor funcţionale respiratorii (CV)
 se face prin amplificarea respiraţiei insistându-se pe fazele

expiratorii, care determină în consecinţă majorarea fazelor
inspiratorii, fără ca acestea să fie forţate.
 se face prin amplificarea respiraţiei efectuându-se:
 exerciţii globale, executate cu grupe mari musculare şi cât mai numeroase ;

exerciţii preluate din sporturi şi jocuri sportive: înot, marş, alergare, schi
fond, vâslit, cicloturism, tenis, baschet, etc.
 tonifierea musculaturii inspiratoare

Tonifierea diafragmului
 se face prin opunerea unei rezistenţe indirect :
 realizată poziţional :

 greutatea propie este o rezistenţă pentru bombarea (relaxarea)





abdomenului
greutatea masei viscerale opune rezistenţă din poziţia declivă cu capul jos
realizată de o greutate aşezată pe abdomen;
realizată prin apnee inpiratorie însoţită de umflarea şi sugerea
abdomenului
tonifierea muşchilor inspiratori de la nivelul toracelui .

Asuplizarea în corecţie şi modelarea regiunii
toracice
 se realizează implicit, reeducarea respiratorie fiind ea însăşi unul

din mijloacele ameliorării morfologiei toracelui.
 Se adresează :
 deformaţiilor sau malformaţilor congenitale etc. După Lesur, la originea

acestora ar fi o afecţiune a cartilajelor costale care suferă un proces de
ramolisment prin carenţă sau rahitism şi care sub acţiunea muşchilor care
acţionează asupra coastelor produc o anumită deformaţie toracică :
 toracele rahitic, înfundat,” în clepsidră “sau gâtuit, evazat la bază, în carenă,
etc.
 deformaţiilor toracelui secundare unei deformări a coloanei vertebrale:
“hemitoracele” datorat scoliozei, toracele în flexie datorat unei cifoze
angulare, etc.

Asuplizarea în corecţie şi modelarea regiunii
toracice
a) Asuplizarea se realizează prin acţiunea manuală a reeducatorului sau prin
exerciţii efectuate în sens corector care realizează şi asuplizarea coloanei
vertebrale. Presiunea, acţiunea manuală se realizează în sensul ajutării
mişcărilor expiratorii, deci de scădere a presiunii intratoracice , în sens
corector.
b) Modelarea toracică vizează expansiunea zonelor de depresiune, dezvoltând
senzaţiile proprioceptive la nivelul respectiv. El se realizează prin creşterea
presiunii intratoracice:
 pe momentul inspirator, cu opoziţie manuală;
 sau prin contracţia transversului abdominal pe timpul apneei inspiratorii;

Exerciţiu de expansiune toracică:
 Activităţi
 Localizare : sternală sau globală toracică.
 Postură : DD sau declivă - capul sus, sternul orizontal.

 Tehnici :
 Inspiraţie activă, profundă, nazală,
 Expiraţie moderată sau pasivă, relaxată, bucală, buzele apropiate.
 Elemente : contra rezistenţă manuală sau contra unei

încărcături sternale de 5-10 kg ; abdomenul blocat printr-o
chingă de masă (TAI).

Exerciţiu de “modelaj toracic”
 Primul timp : DD, localizare diafragmatică, inspiraţie activă, nazală, profundă.
 Al doilea timp : apnee, închiderea glotei, efort inspirator activ cu localizare

globală toracică cu asistenţă manuală de compresiune abdominală şi modelaj
toracic.
 Al treilea timp : expiraţie cu relaxare, bucală.
 Modelajul toracic utilizează hiperpresiunea obţinută prin masa viscerelor

abdominale. După necesităţi, reeducatorul poate:
 fie să blocheze un hemitorace pentru a provoca expansiunea laterală de partea opusă

(scolioză)
 fie să blocheze simetric expansiunea laterală pentru a favoriza ridicarea sternului
(torace în pâlnie), sau pentru a limita expansiunea anterioară printr-o chingă pentru
a favoriza deplasare laterală (torace în carenă).

