
Deficienţele de postură



Suprasolicitarea elementelor 

aparatului locomotor



 ligamentele

 faţetele capsulare

 periostul
vertebrelor

 muşchii

 dura mater
anterioară

 pereţii vaselor de
sânge

Compresiunea 
vaselor de 

sânge

Sunt inervate şi reactive la 

stimulii nociceptivi
(dureroşi)

distensia /compresia 

terminaţiilor nervoase

apariţia durerii

Întinderea 

îndelungată a 

ligamentelor 

şi capsulelor 

articulare

Astfel, stresul mecanic 

asupra acestora 

înseamnă:



Sindromul postural al 

regiunii:

cervicale, 

toracale, 

lombare...



Durerea este un mecanism protectiv

Terminațiile nervoase de la nivelul coloanei 

vertebrale primesc stimulări anormle în 

momentul plasării unui stres mecanic 

prelungit asupra elementelor constitutive

Semnalele sunt transmise de la zona afectată 

către creier

Ele sunt interpretate ca și durere

Urmează o acțiune de răspuns reflexă la 

nivelul spatelui

Pentru a proteja spatele şi

Pentru a păstra aria vătămată imobilă    



- INFLAMAŢIE 
ŞI DURERE

- fără leziune 
aparentă

Înlăturarea stresului 
asupra structurilor 
sensibile la durere:

determină 
înlăturarea 
stimulului dureros 

deci ameliorarea 
durerii

Dar, dacă totuşi 
stresul continuă, 
fără o recuperare 

adecvată

 Apare
sindromul de 

suprasolicitare

Dacă totuși stresul mecanic 

depăşeşte capacitatea de 

suportabilitate a ţesutului

 ACESTA VA CEDA Apare leziunea





postura care deviază de la aliniamentul 

normal dar nu are limitări/afectări 

structurale

Sindromul dureros al posturii vicioase

este datorat stresului mecanic atunci 
când o persoană menţine o postură 
incorectă timp îndelungat iar durerea este 
de obicei înlăturată prin activitate fizică

 nu există diminuări ale forţei şi 
elasticităţii musculare



DAR, dacă 

postura 
incorectă este 
menţinută în 
continuare  

vor apare dezechilibre 
ale:

• forţei şi elasticităţii 
musculare şi

• mobilităţii articulare





apare diminuarea capacităţii funcţionale 
musculare 

apar modificări adaptative ale lungimii 
ţesuturilor moi: 

 Scurtări

 Alungiri  Cauzele:

• atitudinile vicioase habituale 

• adeziunile şi contracturile care apar la 
refacerea ţesuturilor afectate în urma 
traumatismelor şi intervenţiilor chirurgicale 

Se adugă dezechilibre ale forţei şi supleţei care
pot predispune zona la leziuni sau la sindromul de
suprasolicitare.



Postura deficientă în 

aşezat, stând și mers
Durere de spate, 

Naştere

Chirurgie abdominală

Muşchii posturali lucrează mai 

puţin eficient şi devin 

dezechilibraţi
Muşchii posturali 

devin mai lungi decât 

normal şi mai slabi

Echilibru alterat

Corpul trebuie să 

muncească mai mult 

pentru menţinerea 

echilibrului

Oboseală crescută Durere

Muşchii 

antagonişti 

compensează, 

devenind:

suprasolicitaţi 

(lucrează prea 

mult), mai scurţi şi 

hipertoni



Insuficienţă 

musculară

Deficienţe de 

postură

Durere de 

spate

Geantă de spate 

grea

Suprasarcină 

funcţională

Poziţia aşezat 

îndelungată
Mobilier inadecvat

Lipsa activităţii 

fizice



1. la adult  pentru a evita sindromul

postural dureros și disfunţiile

posturale

2. în copilărie  pentru a preveni

Modificările 
adaptative ale 

muşchilor, 
ţesuturilor moi

şi cel osos

Stresul anormal 
asupra sistemului 

osos aflat în 
creştere

ESTE IMPORTANT :



Modificarea 
posturii poate 
fi cauzată de 
o problemă 

clinică

Modificarea 
posturii poate 
fi efectul unei 

probleme 
clinice



Probleme 
ortopedice pot 

cauza o modificare 
a posturii, care 
poate înrăutăţi 

problema 
ortopedică iniţială

Problemele 
posturale 

asimptomatice pot 
produce stres 
mecanic, care 

poate predispune 
la leziuni 



• zone dureroase

• puncte trigger

• inflamaţii, 

• leziuni,

• diverse 
patologii 
articulare

Un defect 
uşor de 

convergenţ
ă oculară 

sau de 
asimetrie 

podală

poate 
provoca un 
dezechilibr

u al 
lanţurilor 

musculare 
posturale

tulburarea
statică va 

provoca solicitări 
anormale asupra 
întregului sistem 

locomotor 

apar în 
consecinţ

ă

Acestea pot fi şi cauza şi 

consecinţa dezechilibrelor 

posturale.





• Nu există postură normală

• Postura ideală serveşte ca punct de referinţă

• Postura ideală...

– Distribuie muşchilor stresul gravitaţional în mod 

echilibrat 

– Permite mişcarea articulară în amplitudinea ei 

medie, să minimizeze stresul pe ligamente şi 

suprafeţe articulare

– Eficientizează ADL-urile individului

– Permite evitarea leziunilor, accidentărilor



Bunele obiceiuri 
contribuie la o 
postură puternică 
şi stabilă

Proastele obiceiuri 
contribuie la o 
postură deficitară 
şi instabilă



 Statul pe scaun excesiv

 Purtatul unui ghiozdan greu

 Poziţie de dormit deficitară (pernă prea 

mare, saltea prea moale...)

Activităţii unilaterale

 Purtatul unei genţi grele

 Şezutul pe un taburet

 Aşezat într-o poziţie torsionată (sucită)



Este o postură habituală care cauzează un stres 

inutil asupra corpului. 

Postura deficientă este un reflex de 

postură proastă, un răspuns fizic 

ineficient şi incomod  la schimbările 

posturale.



Micile  contracţii  musculare  ale  muşchilor 

posturali  menţin  poziţia ortostatică,  

Dar, prin  relaxarea  totală  a  acestora,  

curburile c.v.  devin  exagerate  şi  pentru  

menţinerea  posturii  vor  rămâne  ca  suport  

doar elementele structurale pasive. 

Menţinerea permanentă a exagerării 

curburilor c.v. duce la posturi vicioase, la 

dezechilibre datorate fie diferenţei de forţă 

sau de elasticitate a anumitor muşchi, fie 

hipermobolităţii sau sau lipsei de elasticitate a 

ţesuturilor moi.     



 Muşchii  menţinuţi  în  mod  obişnuit  în  poziţie  
alungită,  în  afara  segmentului propriu de 
contracţie, tind să se relaxeze, să-şi  slăbească 
capacitatea de contracţie.

 Ei au forță maximală în poziția alungită, 
dar sunt slabi în poziție fiziologică 
normală.

 Kendall numește această condiție stretch weakness –
mușchi alungit slab (inhibat)

 Muşchii  menţinuţi  în  mod obişnuit într-o poziţie 
scurtată tind să-şi  diminueze elasticitatea. Testaţi  
în  poziţie  scurtată  ei  sunt  puternici,  dar  
testingul  în poziţie alungită  relevă  un  muşchi  
slab.  Acest  lucru  este  cunoscut  sub numele de 
tight weakness (facilitat).



Muşchii  
suprasolicitaţi devin 
scurtaţi şi tensionaţi 

- FACILITAŢI

Muşchii subsolicitaţi
devin slabi şi alungiţi 

- INHIBAŢI

Acest dezechilibru 
perpetuează postura 

deficitară



Unii devin inhibaţi – hipotonie cu reducerea 

forţei musculare, de exemplu: fesierii mari, 

mijlocii şi mici, abdominalii, dinţatul mare, 

fibrele medii ale trapezului, romboizii, 

flexorii profunzi ai gâtului. Pe aceştia căutăm 

să-i tonifiem. 

Alţi muşchi au tendinţă la contractura, 

spasticitate, retractură, tonus mărit, 

scurtare ca de exemplu: tricepsul sural, 

dreptul femural, psoas iliac, tensorul fascia 

lata, ischiogambierii, abductorii coapsei, 

pătratul lombar, pectoralii, fibrele 

superioare ale trapezului, flexorii membrelor 

superioare, extensorii gâtului.



Un muşchi 
este slab
pentru că 

este 
subsolicitat
sau inhibat

Palparea 
muşchilor 

hipertonici, 
suprasolicitaţ

i

Palparea 
muşchilor 

slabi, 
inhibaţi, 

subsolicita
ţi



• muşchii de o parte a 
articulaţiei se 
relaxează 

• pentru a se acomoda 
contracţiei muşchilor 
de cealaltă parte a 
articulaţiei

Inhibiţia 
reciprocă 
înseamnă că:



Posturali 
- tind la hiperactivitate -

Fazici 

- tind la hipoactivitate -

 Tricepsul sural

 IG

 Adductorii

 Dreptul femural

 Tensor fascia lata (TFL)

 Psoas

 Erector spinae

 Tibialul anterior

 Gluteus maximus

 Gluteus medius

 Rectus abdominus

 Trapezul mijlociu şi 

inferior

 Longus capitis şi coli

 Deltoidul



 Pătratul lombar 

(QL)

 Pectoralis

 Trapezul superior 

(TS)

 SCM (SCM)

 Suboccipitali (SO)

 Masticatori (M)

SO

TS

M

S

C

M

QL



Etiologia durerii



Postura 

cifo-lordotică 

Postura relaxată

(alunecată/turtită) 
Spate plat 

inferior 

Spate plat superior 

şi cervical 



 creşterea unghiului 
lombosacrat (unghiul pe care 
marginea superioară a corpului 
primei vertebre sacrale îl face 
cu orizontala este de 30°) 

 creşterea lordozei lombare

 creşterea anteversiei bazinului 
şi a flexiei şoldului. 

+
 accentuarea cifozei dorsale

 înclinarea capului şi gâtului 
înainte  

 postura cifo-lordotică

Sursele potenţiale de 
durere:

• Suprasolicitarea 

(întinderea) ligamentului 

longitudinal anterior în 

zona lombară şi 

posterior în zona 

toracală

• îngustarea spaţiului 

discal L posterior

• apropierea faţetelor 

articulare lombare (L)

Dezechilibre musculare:
• Scurtați și hipertoni: flexorii

coapsei pe bazin 

(iliopsoasul, tensorul fascia 

lata, dreptul femural) și 

extensorii lombari

• muşchii abdominali atoni şi 

întinşi

Caracteristici:



 alunecarea bazinului anterior

 extensia şoldului

 alunecarea segmentului toracic 

posterior  flexia segmentului toracic în 

zona toracică joasă şi lombară superioară

 aceasta determină o lordoză lombară 

joasă scurtăşi abruptă şi o cifoză dorsală 

inferioară şi de obicei înclinarea capului 

înainte 

Sursele potenţiale ale 
durerii:

 stresul asupra 

ligamentelor: 

 ilio-femural

 longitudinal anterior în 

zona lombară

 longitudinal posterior în

zona lombară înaltă şi 

toracică 

 îngustarea foramenului 

intervertebral în zona 

lombară inferioară

 apropierea faţetelor 

articulare în zona 

lombară joasă

Dezechilibrele musculare:
• scurtaţi: 

 segmentul superior al abdominalilor

 intercostalii interni

 extensorii şoldului

 extensorul lombar inferior şi fascia 

respectivă

• alungiţi şi atoni:

 segmentul inferior al abdominalilor

 extensorul segmentului toracic 

inferior

 flexorul şoldului.

Caracteristici:





Persoana  cedează complet efectelor gravitaţiei
 muşchii nu sunt folosiţi pentru a suporta greutatea 

corpului 

Stabilitatea posturală este asigurată de:
 structurile pasive de la extremitatea fiecărui segment 

(ligamentele, capsulele articulare, capetele osoase). 

 atitudinale (persoana se simte confortabil când relaxează 

musculatura şi cedează gravitaţiei), 

 de la oboseală (apare când este necesară menţinerea 

îndelungată a ortostatismului)

 de la muşchii hipotoni (hipotonie care poate fi, fie cauza, fie 

efectul posturii)

în urma unui program greşit de activitate fizică (care accentuează 

flexia toracică)



Se caracterizează:
 unghi lombosacrat diminuat

 lordoză lombară diminuată

 extensia şoldului

 bascularea posterioară a 
bazinului

Cauzele potenţiale ale 
durerii:
• lipsa curburilor fiziologice 

normale, stresarea ligamentului 

longitudinal posterior

• creşterea spaţiului discal 

posterior, (nucleul pulpos se 

imbibă cu extrafluid, şi poate să 

se producă o protuzie 

posterioară în momentul 

executării unei extensii)

Dezechilibre musculare:
• contractaţi: 

 flexorii trunchiului (dreptul 

abdominal şi intercostalii) 

 extensorul coapsei pe 

bazin

• alungiţi şi hipotoni

 extensorii lombari 

 posibil flexorul coapsei pe 

bazin

Cauze comune:
• menţinerea 

permanentă a unei 

poziţii relaxate în  

ortostatism şi aşezat 

• exagerarea 

exerciţiilor în flexie



Cauzele potenţiale ale durerii:

 stres asupra ligamentului longitudinal posterior

 rezistenţă scăzută muşchilor erectori spinali 

toracali şi romboizi 

 sindromul de apertură toracică 

 sindromul postural cervical

Caracteristici:

 creşterea curburii cifotice 

 protracţia scapulelor

 umeri rotunzi

 cap şi gât înclinate înainte

Dezechilibre musculare 
 scurtaţi  

 m toracelui anterior (intercostalii)

 m trunchiului superior ce-şi au originea 

pe torace (pectoralul mare şi mic, 

latissimus dorsi, dinţatul anterior)

 m cervicali şi ai capului ce sunt inseraţi 

pa scapule (ridicătorul scapulei şi trapezul 

superior)

 m regiunii cervicale

 întinşi şi slabi:

 erectorul spinal toracic

 adductorii scapulelor (romboizii şi trapezul 

mijlociu)

Cauze comune:

• menţinerea poziţiei 

tasate, relaxate 

• exagerarea 

exerciţiilor în flexie 

în cadrul 

programelor de 

creştere a condiţiei 

fizice generale (similar 

cu postura lordotică sau 

spatele plat inferior)













Cauzele potenţiale 
ale durerii:

• oboseala muşchilor 

posturali

• compresia 

neurovasculară între 

clavicule şi coaste.

Dezechilibre musculare ce 
por să apară: 
 scurtarea

extonsorilor toaracici 

 adductorilor omoplaţilor  

 mişcări restrictive ale 

omoplaţilor  ceea ce 

diminuează şi mişcarea de 

ridicare a umerilor

 hipotoni 

 muşchii toracelui anterior

 protractori ai scapulelor

 intercostalii

Cauze comune:

• exagerarea posturii 

corecte a toracelui 

superior și a 

umerilor



 Capul erect

 Col cervicală dreaptă

 Umerii asimetrici, coborât pe o parte (D)

 Scapulele pot fi adduse & ridicate/adduse şi 

coborâte

 Col toracală şi lombară încurbate în acelaşi sens 

(S)

 Bazinul înclinat lateral, ridicat pe o parte (D)

 Şoldul - pe o parte addus şi rotat medial(D) şi pe 

celaltă parte addus (S)

 MI drepte



Alungiţi

 L QL, L oblici, R fesierul mijlociu, R ITB, L 

adductorii şoldului, R TFL, R evertors, L 

invertors

Scurtaţi

 R QL, R oblicii, L fesierul mijlociu, L ITB, R 

adductorii şoldului, L TFL, L evrtors, R 

invertors

Altele

 R piciorul addus uşor şi poate apărea a fi mai 

lung decât stângul  



 Tonifierea muşchilor locali slabi

 TA, multifidus, mid upper  traps

 Scurtarea muşchilor globali alungiţi

 L QL, L oblicii, R fesierul mijlociu, R ITB, L 

adductorii şoldului, R tfl

 Intinderea muşchilor globali scurtaţi

 R QL, R oblicii, L fgluteus medialis, L ITB, R 

adductorii şoldului



 Se includ

 Exerciţii unilaterale pentru muşchii lungi

 Ex de aliniere a coloanei, rotaţia trunchiului

 Se evită

 Ex bilaterale pentru orice muşchi scurtat



Caracteristici:
 flexie accentuată a zonei 

cervicale inferioare şi a 
celei toracice superioare, 

 extensie accentuată a 
occiputului pe prima 
vertebră cervicală

 extensie accentuată a 
vertebrelor cervicale 
superioare

 disfuncţii ale articulaţiei 
temporomandibulare cu
retruzia mandibulei

Dezechilibre musculare:
 hipertoni:
 ridicătorul scapulei
 sternocleidomastoidianul
 scalenii, suboccipital. 
 dacă scapulele sunt elevate, şi 

trapezul superior  poate fi 
hiperton (scurtat)

 dacă  există sipmptome ale 
articulaţiei 
temporomandibulare, însemnă 
că muşchii masticatori sunt 
hipertoni.

 alungiţi şi hipotoni :
 muşchii anteriori ai gâtului 

(hioidul devine fixat datorită 
poziţiei alungite)

 erectorii spinali cervicali 
inferiori şi toracici superiori

Cauze comune:
• Poziţii funcţionale sau profesionale care necesită o 

postură prelungită cu trunchiul aplecat

• posturile relaxate

• deficienţă secundară a unei posturi deficitare a bazinului 

sau coloanei lombare



Surse potenţiale ale durerii:
 stres asupra ligamentului longitudinal anterior

în zona cervicală înaltă 

 stres asupra ligamentului longitudinal posterior

în zona cervicală joasă şi toracică înaltă

 oboseală musculară

 iritaţii ale faţetelor articulare în zona cervicală înaltă

 îngustarea foramenului intervertebral în regiunea 

cervicală înaltă

 scurtarea scalenului anterior afectează banda neuromusculară

 scurtarea ridicătorul scapulei    afectează plexul cervical

 afectarea nervului occipital de către muşchiul trapez superior 
duce la dureri de cap

 aliniamentul postural  vicios al capului, gâtului şi articulaţiei 
temporomandibulare duce la dureri în această articulaţie şi la 
hipertonie a muşchilor faciali

 postura flectată duce la leziuni discale ale regiunii cervicale 
joase



Se caracterizează:
 descreştere a lordozei 

cervicale 

 creştere a flexiei occiputului 
pe atlas (exagerarea a 
întinderii axiale)

 poate să apara împreună cu 
spatele plan înalt

 disfuncţii ale articulaţiei 
temporomandibulare şi 
protracţia mandibulei

Surse potenţiale ale durerii:
 durere a articulaţiei 
temporo-mandibulare şi 
modificări ocluzive

 scăderea capacităţii de a 
absorbi şocurile ale coloanei 
lombare poate predispune zona 
cervicală la leziuni.

 stresul ligamentului nucal

Cauze comune:
• exagerarea posturii pe 

perioade extinse de timp. 

• este o postură puţin comună

Dezechilibre musculare:
• scurtaţi
muşchii anteriori ai gâtului 

• alungiţi şi hipotoni:
ridicători ai scapulei

strnocleidomastoidianul

scalenii



 Cap înclinat anterior

 Umeri ridicaţi rotunjiţi şi în RI

 Cifoză toracală accentuată

 Scapulae în aripioare (alatae)

 Pierderea lordozei cervicale/Capul 

in extensie pe coloana

• Pectorali 

• Suboccipitali scurtaţi şi tensionaţi

• Trapezul superior 

• Levator scapulae

• Dinţatul ant şi romboizii alungiţi şi slabi

• Trapezul inferior şi mijlociu

111111111
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Disfunţie

Postura



Slabi: flexorii 

profunzi ai gâtului

Neinhibaţi, suprasolicitaţi:

1.Trapezul superior

2.Ridicătorul scapulei

Slabi: Stabilizatorii scapulari 

1. Adductorii şi 2. Coborâtorii

Neinhibaţi, suprasolicitaţi:

pectoralii

Muşchi scurtaţi-tensionaţi

• Suboccipitalii

• Pectoralii

• Ridicătorul 

scapulelor 

• Trapezul 

superior

Muşchi slabi-

alungiţi

• Trapezul mijlociu şi inferior

• Dinţatul anterior

• Romboizii



Postural

 Hiperlordoză 

lombară

 Basculare ant a 

bazinului

 Abdomen  

proeminent

 Picior în abducţie

 Hipertrofia 

joncţiunii toraco-

lombare

 Banda iliootibială 

- BIT

Disfuncţii

 Abdominalii slabi 

şi erectorii 

toraco-lombari 

scurtaţi

 Gluteus maximus 

slab şi flexorii 

coapsei pe bazin 

scurtaţi

 Piriform scurtat

 Joncţiune 

lombosacrală 

hipermobilă

 Gluteus medius 

slab şi tensor 

fascia lata  - TFL 

şi QL scurţi

Erector 

spinae 

tensionat

Iliopsoas 

tensionat

Abdominali 

slabi

Gluteus 

maximus 

slab



Sindromul fascial - este o combinaţie  de muşchi 

dezechilibraţi prezentă în ambele sindroame încrucişate, 

superior şi inferior. Se dezvoltă la cazurile cronice.



Multe studii importante au concluzionat că PCII este un 

indicator direct al stării generale de sănătate a unei 

persoane. Astfel:

 Spine 2005 „All measures of health status showed significantlz 

poorer scores as C7 plumb line deviation increased”

 Journal of the American Geriatrics Society, 2004 „Older men 

and women with hyperkyphotic posture have higer mortality 

rates.”

 American Journal of Pain Management, 1994 „Spinal pain, 

headache, mood, blood presure, pulse, and lung capacity are 

among the functions most easily influenced by posture. 

 The Journal of Neurosciences, 2007 „Bad posture could raise 

your blood presure. Study finds neurolink between position of the 

neck muscles and high blood presure”.



1. Capul se 

deplasează anterior 

deplasând centrul 

de greutate

2. Pentru  a 

compensa, 

trunchiul superior 

alunecă posterior

3. Pentru a compensa 

alunecarea trunchiului 

posterior, bazinul 

basculează anterior 

Astfel, capul înclinat înainte poate fi o cauză 

nu numai a problemelor cap/gât, dar şi în zona 

toracală mijlocie şi zona toracolombară.

Principiul dominoului



 Obiceiuri proaste la locul de muncă

 Activităţi de timp liber

 Traumatisme

 Predispoziţii genetice

 Graviditate

 Postură relaxată



Pentru fiecare inch cu care capul merge spre 

înainte se plasează o tensiune suplimentară de 

30-40 de pounds asupra muşchilor posteriori ai 

gâtului.



 Durere de ceafă, dureri de cap datorate tensiunii

 Dureri de umăr, periatrită scapulo-humerală

 Durere interscapulară

 Durere lombo-sacrală

 Durere a articulaţiei CF şi a G

 Capacitate cardio-respiratorie redusă



 durerea datorată:

 stresului asupra structurilor senzitive şi 

 hipertoniei musculare.

 scăderea amplitudinii de mişcare (disfuncţie)

 dezechilibre ale forţei musculare (disfuncţie)

 control kinestezic alterat aupra aliniamentului normal

 necunoaşterea modului de control a posturii în scopul 

prevenirii durerii



1. Relaxarea şi combaterea 
durerii

2. Refacerea AM

3. Restabilirea echilibrului 
muscular

4. Reanterenarea conştientizării 
kinestezice şi a controlului 
aliniamentului normal

5. Învăţarea pacientului de a-şi 
autocontrola postura pentru 
prevenirea recidivelor

1. Masaj 

 Antrenament de relaxare musculară

 Corectarea stresului postural folosind  
obiectivele 2-4

2. Exerciţii specifice de stretching şi creştere  
a elasticităţii musculare

3. 

 Exerciţii specifice rezistive

 Suport extern pentru prevenirea poziţiilor 
de întindere

4. Tehnici de creştere a forţei musculare 

5. Învăţarea biomecanicii corecte: 

 învăţarea exerciţiilor profilactice

 învăţarea tehnicilor de înlăturare a 
stresului mecanic în activităţile vieţii 
curente 

 învăţarea exerciţiilor de relaxare pentru a 
putea face faţă hipertoniei neuromusculare

 instruirea pacientului asupra modului cum 
trebuie să-şi modifice mediul înconjurător: 
patul, scaunul de lucru, scaunul maşinii, 
zona de lucru (principii ergonomice)


