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Kinetoterapia deficien elor fizice 
func ionale  



KINETOTERAPIA SCOLIOZELOR 



 Indiferent de gravitatea bolii, kt-a este un element 
constant al tratamentului indicat.  

 De aproximativ un secol, au fost descrise şi utilizate diferite 
metode gimnice, fiecare prezentând numeroase elemente 
pozitive, dar nici una nerezolvând de fapt problema scoliozei. 



este de realiza o educareăpostural ăcareăs ămearg ăpân ă
la integrarea neuro-motric ăaăimaginii corporale 

perfec ionateăşiărectificate. 
 

Scopul kinetotearapiei  



 Aceastaăînseamn ăc ăsubiectulătrebuieăs ăînve eăs ăp strezeăoă
pozi ieăbun ă(câtămaiăcorect ),ăcâtămaiămultătimpăposibil,ăpeă
parcursulăatitudinilorăşiăgesturilorăvie iiăcurente.ă 

 Ideal ăesteăcreareaăunuiăautomatism,ăpermi ândăastfelă
prelungireaăcâtămaiămultăînătimpăaăposturiiădeăcorec ieă
vertebral . 
 



 Obiectivele şi tehnicile folosite vor fi alese în func ie de 
urm toarele criterii de baz :  
 etiologia,  

 forma anatomic ,  
 gravitatea deforma iei,  
 reductibilitatea ei,  
 prognosticul evolutiv,  
 vârsta subiectului.  



Dominanta teŢapeutic  

 Toateăacesteaăorienteaz ăkinetoterapeutulăspreăoăanumeă
dominant : 
 asuplizare,  

 reeducare neuro-muscular ,ă 
 reeducareăpostural ,ă 
 reeducare respiratorie,  

 dup ăconcep iaăfiec ruia:ă 
 analitic ăsauăglobal ,ă 
 simetric ăsauăasimetric .ă 
 



Metode de reeducare 

 Esteăbineăs ăseăcunoasc ăşiăs ăseăutilizezeăceeaăceăesteă
necesar din: 

 metodele clasice aleăreeduc riiăscoliozeiădară
combinate cu: 
 reeducarea psiho-motric ,ă 
 diverse metode de relaxare,  
 educa iaăfizic ăşiăsportiv ,ă 
 ergoterapia. 



 Ca în orice manual, prezentarea obiectivelor separat se face 
maiămultădinăconsiderenteădeăordinădidactic,ăexerci iileăşiă
mijloaceleătehniceăutilizateăînăcareăpredomin ăunulăsauăaltulă
dinăobiective,ăsauădeămulteăoriăchiarămaiămulte,ăseăsuccedăşiăseă
combin ăînămodăarmoniosăşiăperfectăindividualizat. 
 



Creşterea amplitudinii de mişcare sau 
asuplizarea 
 

Obiective kinetoterapeutice 



Când ţe aplic  

 În reeducarea scoliozei asuplizarea se face atunci când : 
 exist ăunăsubiectădeătipămorfologicăşiăstructural,ăglobalărigid; 
 examenulăstaticăşiădinamicăarat ăoăredoareămaiămultăsauămaiăpu ină

localizat ,ăfieălaăunăanumităetajăvertebral,ăfieăînăaltăsegmentăoarecareă
al organismului. 

 



MIJLOACELE ŞI TEHNICILE DE ASUPLIZARE 



Indicații generale 

 La curburi maiăpu inăaccentuateătrebuie s ăseărealizezeălucrulă
în toate cele trei planuri.  

 Când curburaăesteămaiămic  este eficace îndoirea lateral .ă 
 Cu cât încurbarea este mai mare cu atât sunt mai eficiente 

elonga iileăaxiale.ă 
 Acesteaătrebuieăs ăseăasocieze: 

 efectuluiădeăcorec ieăfrontal ă 
 ceaămaiăbun ăcorec ieăînăplanăsagital 
 ac iuniiădeăderotareăvertebral . 



Asuplizarea 

 Celeămaiărigideăsegmenteăasupraăc roraăseă
aplic ăasuplizareaăsunt:ă 
 unghiul ilio-lombarăconvexăşiă 
 complexul costo-rahidian toracic concav. 
 



1. Masajul 

 În unele cazuri masajul poate contribui la relaxarea regiunii 
vertebraleăînăcauz ăsauăaăsubiectuluiăînăîntregime.ă 

 Seăutilizeaz : 
 fieămasajulăclasic;ăefleurajul,ăfric iunea,ăfr mântatulăprofund,ă 
 fieătehnicileăreflexogeneăcareăutilizeaz ăoăreechilibrareăneuro-

vegetativ ăaăspateluiăprinădetensionareaădeălaădistan ăaăzoneloră
contractate, favorizând astfel mobilizarera segmentului. 

 În cazul unui dezechilibru al bazinului se poate utiliza masajul 
transvers profund pe  

    ligamentul iliolombar convex. 

 



Ligamentele iliolombare și mișc Ţile 
articulației lombosacrale 

 Ultimele dou  vertebre lombare sunt legate direct de osul iliac de c tre ligamentele iliolombare. Ele au 
dou  benzi.: 

- Banda superioar  (1), inserat  pe vârful procesului transvers al lui L4, și coboar  inferior, lateral și 
posterior, inserându-se pe creasta iliac ;  

- Banda inferioar  (2), inserat   pe vârful procesului transvers a lui L5, și care se îndreapt  inferior și 
lateral, inserându-se pe creasta iliac , anteromedial faț  de bandeleta superioar . Ocazional, dou  
subdiviziuni distincte pot s  apar : o band  strict iliac  (2) și o band  sacral  (3) care se îndreapt  mai 
vertical și ușor anterior și este atașat  inferior  pe fața anterioar  a articulației sacro-iliace și de cea 
mai lateral  parte a aripii sacrale.  

 Aceste ligamente iliolombare sunt întinse sau relaxate în funcție de mișc rile articulației sacro-iliace și 
astfel ajut  la limitarea acestor mișc ri. 

 În timpul flexiei laterale (fig. 1 vedere din faț ) ligamentul liolombar devine tensionat controlateral și 
permite doar o mișcare de 8° a lui L4 faț  de sacru. Ligamentele ipsilaterale sunt relaxate. 

 În timpul flexiei și extensiei (fig 24 vedere din lateral), direcția ligamentelor este responsabil  în 
timpul flexiei de întinderea selectiv  a bandei superioare, care se orienteaz  oblic inferior, lateral și 
posterior. Dimpotriv , aceeast  band  se relaxeaz  în timpul extensiei.  

 În timpul flexiei (F) banda inferioar  este relaxat  pentru c  merge ușor anterior și este întins  pe 
timpul extensiei (E). În mare, mișc rile în articulația sacro-iliac  sunt foarte fin limitate de forța 
ligamenteleor iliolombare. Luând în considerare toate aspectele, flexia lateral  este mai restricționat  
decât flexia și extensia.  

Fig 

1 



2. Tehnicile de relaxare 

 Acesteaăpotăînl turaăeventualeleă“blocaje”.ăSeăpotăutilizaă
tehnicileăsimpleădeărespira ie,ăf cuteăînăsensulăasupliz rii,ăşiă
tehniciăcomplexe,ăcumăarăfiătehnicaăeutonic ăaăluiăGerdaă
Alexanderăcareăreuşeşteăs ăinduc ăoăstareădeăechilibrareăîntreă
hiperăşiăhipotonie. 
 



3. MobilizaŢea gibozit ților și a zonelor 
depresionale 

 Seăpoateăfaceăprinătrac ionareaăcuăajutorulăbenzilorădeăpânz ăsau,ămaiăalesă
prinăac iuneaămanual ăaăkinetoterapeutului.ă 

 Ac iuneaăasuplizant ăseărealizeaz ăîntotdeaunaăînăsensulăderot riiăcosto-
vertebraleăcuăsincronizareaămişc rilorăcuărespira ia:ăfieăpresiuneaăseăopuneă
inspira ieiăfor ateăceruteăsubiectului,ăfieăseăfaceăodat ăcuăexpira iaăprintr-o 
împingereămaximal ăcareăpoateăfiăbrusc ălaăsfârşitulămişc riiăpentruăaă
realiza o deblocare (vezi cap. Reeducarea respiratorie). 

 



3. ExeŢci iile claţice de gimnaţtic  

 Exerci iileăclasiceăac ioneaz ăglobalăsauăsegmentarădarăf r ăoămareăprecizie.ă 
 Eleămaiămultăîntre inădecâtădezvolt ăsuple ea.ă 
 Pentruăaceastaăeleătrebuieăpracticateăregulatăşiăpeăoăperioad ălung ădeătimp.ă 
 Seăutilizeaz ăînăspecialămişc riădeă“lansare”ăexcentric ă(ceăfolosescăfor aă

centrifug )ăenergice,ăcuătoat ăamplitudineaădeămişcare,ăaăMSăşiăaăcenturiiă
scapulare,ăcuăunătimpădeăarcuireălaăfinalulăcurseiădeămişcare.ăSeăpotăfaceăcuăajutorulă
kt-luiăcareădozeaz ăefortul.ă 

 Pentruăc ădetermin ăcontrac ieămuscular ,ăcareălimiteaz ămişcarea,ăacesteăexerci iiă
seăvorăexecutaălent,ăf r ăfor are.ă 

 Coloanaăvertebral ătrebuieăaşezat ăîntr-oăpozi ieămedieă(neutr )ăînăplanăsagital,ă
pentruăaăevitaăpozi iileăextreme,ădeăhiperflexieăsauăhiperextensie,ăînăcareăexcesulădeă
tensionare într-oăparteăsiădeăcompresiuneăînăcealalt ,ăseăopunăamplitudiniiădoriteădeă
mişcare,ăblocheaz ămişcarea.ă 

 Asuplizareaătrebuieăs ăseăfac ăînăplanăsagital,ăorizontalăşiăfrontalăşiăaxial.ă 
 Nuăseărecomand ăpozi iaăatîrnat,ămaiăalesăcopiilor,ăpentruăc ădestindeăsistemulă

fixatorăalăomopla ilor. 
 



Posturile 

 Posturileăsuntădeăpreferatămobiliz rilorăfor ateăşiăbruşte.ă 
 Eleăsuntăsuficientădeăîndelungateăpentruăaăac ionaăprogresiv,ă

f r ăaăprovocaăreac iiămusculareălaăîntindere.ă 
 Zonaăpeăcareăvremăs ăoăasupliz măesteăînăgeneralăaşezat ăastfelă

încâtăs ăpermit ăoăîntindereăprinăintrareaăînăac iuneăaăgravita ieiă
sauăaăuneiăfor eăadi ionaleăoarecare,ărealizat ăprin:ăs cule iădeă
nisip, scripetoterapie, mâna kt-lui,etc.  

 



5.1. Auto-elonga ia veŢtebŢal  (AEV) 



TŢac iune AEV aţimetŢic  

 oămas ăconstruit ădinădou ăplatouriămobile,ăcelăsuperioră
prev zutăcuădou ăopritoriăaxilareăesteăfix,ăiarăcelăinferior,ăpeă
careăesteăfixatăbazinulăesteămobilizatăprinăcontrac iaăputernic ăaă
psoasuluiă„concav”. 
 



Posturile pasivo-active 

 Postura tip Mézières 
 Se face întinderea 

activă a ischio-

gambierilor prin 

contracţia abdominală,  
 Pectoralii sunt întinşi 
pasiv,  

 Subiectul poate face 

în acelaşi timp 
modelarea (presiunea) 

activă a gibozităţii pe 
sol. 



Posturile de întindere a psoasului de 
paŢtea concav  în ţcoliozele lombaŢe 

 scolioză lombară dreapta cu 
diminuarea lordozei fiziologice 
lombare  

 Se execută contracţii - relaxări ale 
psoasului concav în poziţie alungită, 
coloana lombară este aşezată în 
poziţie de lordoză corijată 



Posturile de întindere a ligamentului 
iliolombar convex 

 efect de decoaptare a fa etelor articulare 
concave şi de recoaptare a fa etelor 
articulare convexe 

 coloana lombară fixată în poziţie de lordoză 
fiziologică pentru a se evita punerea în 
tensiune a transverşilor spinoşi concavi, 
trunchiul superior rotat astfel încât umărul 
controlateral să atingă masa 

 10 minute 

 Kt-ul poate face priză şi contrapriză pe 
creasta iliacă contolaterală şi pe toracele  
lateral, forţând  deschiderea unghiului ilio-
lombar. Postura poate fi utilizată şi în timpul 
somnului 



KinetoteŢapia analitic  

 caut  deblocarea curburilor sau curburii, ca şi a contracturilor 
în sens corector 

 Fiecare metod , fiecare şcoal , propune mişc ri asimetrice 
care s  permit  o asuplizare cu efect corector, respectiv 
combinarea îndoirii laterale cu derota ia. 

 importantăesteădeăaăcunoaşte,ădeăaăîn elegeăexactăefectul,ăinciden aăuneiă
ac iuniălocalizateăasupraăăetajelorăăvertebraleăsubăşiăsupraiacente,ăpentruăaă
putea evita agravarea în aceste segmente.  

 Deci,ăalegereaăşiălocalizareaămijloacelorăasimetriceăseăfaceădoarădup ă
studiulăradiologic,ăclinicăşiădinamicăfoarteăprecis. 



De exemplu: scolioză dublă majoră dorsal 
dreapta, lombar stânga  

 P.I. : decubit dorsal: 
  Pentru MS, fieătrac iuneăasupraăMSăstâng,ăaflatăînăextensie,ă

pentruădeschidereaăcurburiiădorsaleăstângiăşiăînăspecialăaă
griluluiăcostalădeăaceiaşiăparteă(concav). 

 fieătrac iuneăsimetric ăaăambelorăMSăaflateăînăpozi iaădeă
“candelabru”,ădac ăexist ăoăcontra-curbur ădorsal ăsuperioar ă
sau cervico-dorsal ăstâng . 
 



Tracţiune în ax a MI stâng pentru facilitarea 
deschiderii unghiului ilio-lombar 

 DVă:ăMSădreptăînăpozi iaă“candelabru”,ăMSă
stângăextinsă180º,ătrunchiulăînăpozi ieăcorectiv ă:ă
seăfaceăîntindereaăînăaxăaăMSăstângăşiăaăMIăstângă
pentruădeschidereaăconcavit iiădorsaleăstângiăşiă
respectiv a unghiului ilio-lombar stâng. 

 Fandat înainte pe MI concav, trunchiul aplecat 
înainteălaă45ºăşiăuşorăr sucităspreăstânga,ăMSă
„concav”ăsus,ăpalmaăpriveşteălaterală(înă
prona ie).ăKt-ulăfaceăpriz ăpeăomoplatulăstângă
lateralăşiăpeăhemibazinulăstângălateral,ăajutândălaă
deschiderea unghiului ilio-lombar stâng 

Fandare înainte pe MI „concav” (drept pentru că se face referinţă la 

concavitatea lombară), braţul „concav” (stâng- se referă la concavitatea 

toracală). Subiectul. Ajutat de k-terapeut face efortul de întindere a 

unghiului ilio-lombar stâng. 



Obiectivele programelor de exerci ii 

Obiectivul de cŢeşteŢe a foŢ ei muţculaŢe 
 



Forţa muţculaŢ (F)  

 For a este aptitudinea motric  ce permite omului s  înving  
o rezisten  sau s  se opun  acesteia printr-un efort muscular 
intens.  

 în exerci iul fizic - F exprim  m rimea înc rc turii  

 se m soar  în kilogram-for  (kg f).  



Din punct de vedeŢe biomecanic foŢ a ţe poate 
manifesta sub trei forme: 

 

 forţă de învingere - cuăscurtareaălungimiiămuşchilorăcaălaă
arunc ri,ăhaltereăetc. 

 forţă de menţinere - f r ămodificareaălungimiiămuşchiloră
(regim izometric) 

 forţă de cedare - cuăm rireaălungimiiămuşchilor,ăcaăînăfazaă
deăprecedetent ăaăs rituriiă 



Factorii morfo-func ionali pe caŢe ţe 
bazeaz  calitatea-foŢ  ţunt: 

 num rul lan urilor osteo-musculo-articulare care intr  în 
ac iune 

 lungimea pârghiilor osoase şi a bra elor de for  ale acestora 
 sec iunea transversal  a maselor musculare 
 elasticitatea muscular  
 frecven a impulsurilor nervoase transmise la muşchi de c tre 

neuronii motori, 
 gradul de sincronizare a unit ilor motorii  



Capacitatea de mobilizare a UM 

 subiec ii sedentari mobilizeaz  (4 sec) aprox.  

  30 – 50% din num rul total al UM  

 subiec ii foarte bine antrena i şi dota i mobilizeaz  aproape în 
totalitate UM 

Este determinată genetic 

                    de gradul de antrenament 



DuŢeŢea muţculaŢ  acut  

 este dat  de o perfuzie sanguin  inadecvat  (ischemie)   

  produşii de catabolism (în special acidul   
 lactic şi potasiul) stagneaz  

  stimulând receptorii de durere din muşchi  



DuŢeŢea muţculaŢ  întâŢziat  

 apare dup  24 - 48 de ore de la încetarea programului 

 este dat  de leziunea (ruperea) esuturilor de leg tur  din 
muşchi şi tendoane 

Se combate prin: 

 Stretching - previne şi chiar poate îndep rta  

 Creşterea progresiv  a intensit ii exerci iilor reduce posibilitatea 
de apari ie a acestor dureri  



CŢeşteŢea foŢ ei muţculaŢe şi hipeŢtŢofia 
muşchiului ţînt în Ţela ie diŢect  cu: 

 

 tensiunea dezvoltat  de muşchi  

 Pentru a realiza creşterea for ei musculare şi hipertrofie 
muscular   trebuie realizat  o contrac ie izometric  cu un 
minim de 35% din tensiunea maxim  muscular .  



Factorii de care depinde tensiunea 
dezvoltat  de muşchi: 

 

 lungimea ini ial  a fibrelor musculare 

 unghiul determinat de fibrele musculare ce se inser  pe os, 
fa  de axul lung al acestuia  

 viteza de scurtare a fibrelor musculare 



ContŢac ia izometŢic   

 Contrac iaăizometric ăcuătensiuneădeăaproximativă2/3ădină
for aămaxim ăăprovoac ăunădeficitădeăO2 cu acumulare de 
cataboli iăşiădeclanşeaz ălaăoprireaăei,ăfenomenulădeă
rebound - cu: 

 creştereăcirculatorieă(pesteă40%ăfa ădeărepaus),ă 
 stimulareămetabolic ăaăceluleiămusculareă(creşteăsintezaă

intranuclear ădeăARNăşiăADN)ă ceeaăceădetermin ă
hipertrofie muscular   



Durata unei contŢac ii izometŢice 

 men inerea unei tensiuni maxime a fibrelor musculare este 
de 3-6 sec pentru o contrac ie la persoanele bolnave  

 nu poate dep şi 12 sec, chiar şi la sportivi. 



Lungimea muşchiului la caŢe ţe execut  izometŢia 

 are o deosebit  importan   

 izometria d  rezultatele cele mai bune în pozi ia “lung ” a 
muşchiului 

 la lungime maxim  muşchiul poate dezvolta tensiuni 
maxime  



Avantajele contŢac iei izometŢice 

Eficien a bun  în ob inerea creşterii for ei şi a hipertrofiei 
musculare; 

Creşterea rezisten ei musculare; 
Este o tehnic  simpl , se poate efectua oriunde, f r  aparatur  

special ; 
Necesit  durate scurte de antrenament;  
Nu solicit  articula ia; 
Este  pu in obositoare. 



Dezavantajele contŢac iei izometŢice : 

 m reşteămuncaăventricululuiăstângă- creştereăfrecven eiăcardiaceăşiă
tensiuneaăarterial ; 

 înăcazulăexecut riiăpeăoăperioad ămaiălung ădeă8-12ăsec,ăavândăşiăărespira iaă
blocat ,ăaparăsemneleăfenomenuluiăvalsalvaă(datorit ăcerşteriiăpresiuniiă
intratoraciceăşiăaăpresiuniiăintracraniene); 

 nuăamelioreaz ăsuple eaăarticular ăşiăaă esuturilorăperiarticulare; 
 tonific ăînăspecialăfibreleămusculareăactivateălaăunghiulăarticularărespectiv; 
 antreneaz ămuşchiiălaăoăcontrac ieălent ,ăcuăr spunsăîntârziat; 
 nuăamelioreaz ăcoordonareaăămuscular ăpentruăactivit iămotoriiăcomplexe; 
 dezvolt ăunăfeed-back kinestezic redus. 



ContŢac ia izotonic  

 contrac ie dinamic  

 se produce modificarea lungimii muşchiului determinând 
mişcare articular .  

 pe tot parcursul mişc rii, deci al contrac iei izotonice, 
tensiunea de contrac ie r mâne aceiaşi  



ModificaŢea lungimii muşchiului ţe poate 
face în 2 sensuri: 

 

 prin apropierea capetelor sale, deci prin scurtare (contrac ie 
dinamic  concentric ) 

 prin îndep rtarea capetelor de inser ie, deci prin alungire 
(contrac ie muscular  excentric ) 



În func ie de capacitatea de a genera forţă  
ordinea este: 

contracţia excentrică >  

   contracţia izometrică >  

      contracţia concentrică 



În func ie de raportul dintre efect şi 
consumul energetic exiţt  oŢdinea: 

 

randament izometric >  

  randament excentric >  

    randament concentric 



Sub raportul presiunilor determinate în 

articulaţie exiţt  oŢdinea: 

contracţia excentrică >  

  contracţia concentrică>     
     contracţia izometrică  



Avantajele contŢac iei izotonice ţunt: 
 
 Determin  o mai bun  coordonare nervoas   rapiditatea de 

ac iune 
 Nu determin  efectul Valsalva şi nici înc rc ri mari pe aparatul 

cardiovascular 
 Se poate recâştiga imaginea kinestezic  
 Antreneaz  egal toate fibrele musculare, la toate unghiurile de 

mişcare ale segmentului 
 În func ie de rezisten a aplicat  se poate realiza o participare mai 

bogat  a unor grupe musculare (agonişti sau antagonişti) 



Dezavantajele contŢac iei izotonice ţunt: 
 

 Necesit  durate mult mai lungi pentru a realiza o creştere a 
for ei şi a rezisten ei musculare 

 Pot produce o suprasolicitare articular , în special lucrul 
excentric 



ContŢac ia izokinetic  

 contrac ie dinamic ,  

 pentru a se solicita aceeaşi for  trebuie ca rezisten a s  varieze în 
func ie de lungimea muşchiului  

 Se realizeaz  cu aparate speciale numite dinamometre. 

 viteza mişc rii este reglat  în aşa fel încât pentru fiecare moment al 
cursei de mişcare rezisten a aplicat  mişc rii s  fie în permanen  
propor ional  cu for a aplicat  



Tehnici şi exerciţii de creştere a 
forţei musculare  



Exerciţii izometrice: 
1. Exerci iul unic scurt izometric zilnic (EUSIZ)  
 muşchiul trebuie s  ating  60-70% din for a lui maxim   
 durata contrac iei 6 sec (durate mai lungi pot induce perturb ri cardio-

circulatorii generale) 

2. Exerci iile repetitive scurte izometrice zilnice (ERSIZ)  

 20 de repet ri a unor scurte contrac ii izometrice în cadrul aceleiaşi şedin e 
 pauza între contrac ii - 20 sec 

3. Grupaj de 3 contrac ii a 6 sec - pauz  30-60 sec  de 2-3 ori/zi. 

Eficien a: ERSIZ > EUSIZ 



Exerciţii dinamice cu rezistenţă  

1. Exerci iu maximal scurt (EMS)  

 Se testeaz  progresiv, greutatea care poate fi ridicat  şi 
men inut  5 sec.  

 Aceast  greutate se noteaz  cu 1 RM  (1 repeti ie 
maxim ) 

 Metodologia: 1 sau 3 ridic ri/zi, cu pauz  de 1-2 min. 
între ridic ri 



Exerciţii dinamice cu rezistenţă 

2. Exerci iu maximal cu repeti ie (EMR)  

 Se testeaz  acea greutate care poate fi ridicat  de 10 ori 
(10 repeti ii maximale = 10 RM).  

 Se execut  zilnic aceste repeti ii.  

 La 5-7 zile se retesteaz  noua rezisten  pentru 10 RM. 



Exerciţii dinamice cu rezistenţă 

3. Tehnica “frac ionat ” De Lorme-Watkins (cu rezisten  progresiv )     
    for a +  rezisten a muscular  
 3 seturi: I - 10 ridic ri cu 1/2 din 10RM 
   II - 10 ridic ri cu 3/4 din 10RM 
   III - 10 ridic ri cu 10RM 
 pauz  de 2- 4 min între seturi.  
 1 dat /zi, de 4 ori pe s pt mân . 



Exerciţii dinamice cu rezistenţă 

4. Exerci ii rezistive regresive (tehnica Oxford)  
  I - 10 ridic ri cu 10RM 
  II - 10 ridic ri cu 90% din 10 RM 
  III - 10 ridic ri cu 80% din 10 RM 
  IV -10 ridic ri cu 70% din 10 RM 
           .............................................. 
           VIII -10 ridic ri cu 30% din 10 RM 
           IX - 10 ridic ri cu 20% din 10RM 
           X - 10 ridic ri cu 10% din 10 RM 

 Tehnica ine seama de condi ia fiziologic  a muşchiului în ceea ce 
priveşte oboseala muscular .  

 10 RM se retesteaz  la 5-7 zile 



Exerciţii dinamice cu rezistenţă 

5. Exerci ii cu 10rm (repeti ii minime)  
când muşchiul e foarte slab pentru a ridica 10RM sau chiar greutatea 
propriului segment, se poate totuşi aplica principiului exerci iului dinamic 
cu rezisten  progresiv . 

 Se fixeaz  10rm cu ajutoul scripetelui cu contragreut i 
 Clasic schema este:     
                    I - 10 ridic ri cu 2x10 rm 
   II - 10 ridic ri cu 1,5x10 rm 
   III - 10 ridic ri cu 10 rm 



Exerciţii dinamice cu rezistenţă 

6. Exerci ii  culturiste (body-building)  
 înc rcare progresiv  - 
 clasificarea greut ilor: 

 greut i 30-50% din G max. pe care o poate mobiliza grupul 
muscular antrenat o singur  dat , pe toat  amplitudinea ( 
respectiv 1 RM) 

 greut i mijlocii - 50-70% din 1 RM 
 greuta i mari - 70-100% din 1 RM 



Exerciţii dinamice cu rezistenţă 

6. Exerci ii  culturiste (body-building) cont 
 num rul de repet ri ce creşte  invers propor ional cu greutatea folosit : 

 G mici  /  15 repet ri 
 G mijlocii  /  6-9 repet ri 
 G mari  /   1-3 repet ri  

 3-7 antrenamente/s pt mân , cu durat  zilnic  de 50-120 min. pentru toate 
grupele musculare.  

 Viteza de execu ie a mişc rii este lent ,  
 Ordinea de lucru a grupelor musculare e de jos în sus 
 Limita este dat  de suprasolicitare muscular . 

 



În ţitua iile de deficit de foŢ  muţculaŢ  ţe 
folosesc: 

 Posturi declanşatoare a reflexelor tonice (reflexe tonice cervicale) 

 Tehnici de facilitare pentru înt rirea musculaturii (IL, ILO, CR, SR) 

 Elemente facilitatorii pentru înt rirea musculaturii (întindere, vibra ie, 
periaj) 



Exiţt  dou  modalit i de dezvoltaŢe a foŢ ei: 

 fie m rind volumul masei musculare  

 fie ameliorând sincronizarea unit ilor motorii  antrenamentul 
cu sarcini intensive 



Antrenamentul cu sarcini intensive 

 3 – 6 serii cu pauze variabil  în func ie de obiectivul urm rit 

 Specificitatea:  

-   înc rc tura (% al înc rc turii maxime) 

- num rul de repet ri 

- num rul de serii 

- frecven a s pt mânal  

- viteza de execu ie (ritmul) 

- tonajul global  

- num rul de repet ri din cadrul şedin ei 



Antrenamentul cu sarcini intensive 
(cont) 

 La începutul preg tirii - prioritate volumului de lucru (num r serii / 
şedin e) efecte stabilizatoare 

 ulterior va fi crescut  intensitatea (rezisten a)  dezvoltare 
considerabil  a for ei.  

 antrenamentele for ei maxime -la intervale de 36 – 48 de ore pentru 
 permite refacerea proteic   tendoanele se adapteaz  lent 

 



Înc Ţc tuŢa / pauza 

 Pentru for a maxim                  R 80 la 100% 

 Pentru hipertrofie muscular     R  80% 

 dezvoltarea for ei maxime f r  hipertrofie  

            R  90 la 100% 

 pauz   2 - 5 minute în func ie de nivelul de antrenament 

 Creşterea sau descreşterea intensit ii de lucru  cu 2,5 – 10% / 
serie 



Antrenamentul de forţă la copii 

 Are ca baz  de lucru:   

 

 2 – 4 serii  

 a câte 4 – 8 repet ri  

 intensitate între 40 şi 80% din posibilit ile individuale  



Pentru prevenirea riscurilor fizice şi a 
traumatismelor este necesar: 

 s ăseăînve eăcuăr bdareăfiecareăexerci iuănouăînainteădeăaăseă
m riăînc rc tura 

 s ăseăefectuezeăînc lzireaăorganismuluiă 
 s ăseăîntrerup ăimediatăşedin aădac ăsurvinădureriăsauăcrampeă

musculare  
 s ăneăasigur mădeăstareaăbun ăşiădeăsoliditateaăînc l minteiă

cuăămen inereaăpicioarelorăînăpozi iaăceaămaiăbun  
 controlulărespira ieiăînătimpulăexerci iilorădeăfor ăîmpiedic ă

creştereaăpresiuniiăintra-toraciceădatorat ătensiuniiămusculare  



Antrenamentul izometric 

 Volumul efortului sau num rul de repet ri determin  
efectul cumulat al efortului asupra organismului. 

 o contrac ie izometric  zilnic  de o secund  este suficient  pentru a 
preveni atrofia muscular  dac  rezisten a opus  este egal  cu for a 
maxim   

 modul de realizare a exerci iilor scurte izometrice este extrem de 
variat 



Indicaţii pentru creşterea forţei musculare în 
gimnastica corectivă: 

 Pentru muşchiiătoniciă- posturali – extensori   
 pozi ionareaăînăzonaămedieăspreăscurt   

 

 Pentru muşchiiăfaziciă- flexori - seăcontract ărapidăşiăobosescă
greu  zonaălung ăspreămedie (influen eleăreflexuluiămiotaticălaă
acestănivelăfaciliteaz ăcontrac iaădinamic ) 

 

 La o for aămuscular ăsc zut   rezisten aăpeăzonaăscurt  
(este facilitat reflexul de întindere) 



 Aplicarea rezisten ei când muşchiul se g seşte în zona lung  
va sc dea mai mult for a muscular , reflexul de întindere 
fiind inhibat 

 Valoarea rezisten ei scade progresiv din punctul zero 
anatomic, când muşchiul este în zona lung  şi dezvolt  for  
maxim , spre sfârşitul cursei de mişcare, când muşchiul se 
scurteaz  şi for a poate atinge valori minime.  

 Pentru unii muşchi valoarea maxim  a for ei este situat  la 
nivelul lungimii solicitate în activit ile cotidiene, 
profesionale sau sportive.  

 For a muscular  creşte la început mai repede prin folosirea 
contrac iei excentrice dar dup  aproximativ o lun  
diferen ele dispar.  

 Contrac ia excentric  este mai pu in stresant  pentru 
aparatul cardiovascular 



Trei obiective întâlnite în programul de 
corectare a dezalinierilor posturale: 

 Tonifiereaăînăcondi iiădeăalungireăaămuşchilor…   

     - contrac iiăexcentriceăînspreăzonaălung ămuscular ă 
     - contrac iiăizometriceăînăzonaălung ămuscular  

     - seăevit ăfolosireaăcontrac iilorăconcentriceăaămuşchiului 

  Tonifiereaăînăcondi iiădeăscurtareăaămuşchilor... 
     - contrac iiăconcentriceăînspreăzonaăscurt ămuscular ă 
     - contrac iiăizometriceăînăzonaăscurt ămuscular  

     - seăevit ăfolosireaăcontrac iilorăexcentriceăaămuşchiuluiă 

 Alungireaămuşchilor...    - diferite forme de stretching  



Reguli în kinetoterapia activă 

 exerci iileăseăaplic ăastfelăîncâtăbolnavulăs ăîn eleag ă
secven ialitateaămişc riiădeălaăpozi iaăstartăpân ălaăpozi iaă
final   

 urm rireaăexecu ieiăcorecteăşiăcorectareaăverbal ăsauă
manual ăaăabaterilor  

 schimbareaăsistematic ăaăexerci iilorăcrescândăgradulădeă
dificultateăînăfunc ieădeăprogreseleăob inuteăşiărezerveleă
func ionale   



Efectele 

  

 localeăăăăăă→ăăcreştereaăfor eiădeăcontrac ieăşiă  
 rezisten aămuscular ălaăefort 

 generaleăă→ăcreştereaărezerveiăcardiaceăşiă  
         respiratorii  



Scopul final al ac iunii noastre ob inerea 
corec iei posturale 

 Muşchiiăviza iăsuntăceiăantigravita ionaliăsauăposturaliă(spinaliiă
profunzi),ăconstitui iăînăspecialădinăfibreătonice.ă 

 For aămuşchilorătoniciăvaăfiăameliorat ăprinăcontrac iiămusculareă
izometriceăsauăizotoniceădeămic ăamplitudineăşiăfor ămaximal .  

 Anduran aăesteăcalitateaădeăcareăauănevoieăaceştiămuşchiădeăsus inere.ă 
 Pentruăcaăaceştiămuşchiăs ăfieătoniciăşiăcuăoăbun ăanduran ,ăvaătrebui,ă

pe de o parte s ăînving ăfor eămari,ăsauăchiarămaximale,ăpentruăaă
ob ineăoăexcita ieămaximal ,ăpeădeăalt ăparte,ăvaăfiănevoieădeăaăseă
efectuaărepet riăsuficiente,ămergândăchiarăpân ălaăoboseal . Aceştiă
muşchiănuătrebuieăs ăaib ăniciăoăcontractilitateăpreaămare,ăniciăs ăfieă
prea elastici.  



MUŞCHIIăŞIăGRUPELEăMUSCULAREăAăC RORă
DISFUNC IEăESTEăIMPORTANT ăÎNăDETERMINISMULă
UNEI SCOLIOZE STRUCTURALE SUNT ÎN SPECIAL: 

 MUŞCHIIăŞAN URILORăPOSTERIOARE VORăFIăLUCRA IăÎNă
POZI IEăLUNG ,  

 MUŞCHIIăRESPIRATORIă 
 P TRATULăLOMBAR  

 ABDOMINALII VORăFIăLUCRA I ÎNăPOZI IEăSCURT .ă 



I.  ExeŢci iile “claţice” bazate pe 
no iunea de IMC.  

IMC (ÎNC RC TURAăMAXIMAL ăÎNăCOREC IE)  
ESTEăÎNC RC TURAăCEăPOATEăFIăMEN INUT ăTIMPă

DE 10 SECUNDE ÎN POZI IEăDEăCOREC IEă
PERFECT . 



EXERCI IILE DE TONIFIERE TREBUIE S  
RESPECTE URM TOARELE 12 REGULI: 

1. IMC TREBUIEăADAPTAT ,ăREEVALUAT ăREGULAT, PE 
M SURAăPROGRESULUIăREALIZAT.ăDEŞIăNUăPRESUPUNEăOă
PRECIZIEăPREAăăMARE,ăTOTUŞIăRESPECTÂNDăSPIRITULă
DEFINI IEI,ăDIFEREN ELEăLAăACELAŞIăSCOLIOTIC,ăDEăLAă
UN KINETOTERAPEUT LA ALTUL SUNT NEGLIJABILE. LA 
ÎNCEPUTULăACTIVIT IIăDEăTONIFIEREăMUSCULAR ,ă
IMC-ULăTREBUIEăREEVALUAT ăÎNăFIECAREăS PT MÂN ,ă
DUP ăCAREăREEVALUAREAăSEăVAăFACEăOăDAT ăSAUăDEă
DOU ăORIăPEăLUN . 

2. EXERCI IILEăDEăTONIFIEREăVORăFIăPRECEDATEăDEăOă
PREG TIREăAăORGANISMULUIăPENTRUăEFORT, 
REALIZAT ăPRINăACTIVIT IăGLOBALEăCUăSEGMENTELEă
VIZATE,ăDOZATEăÎNăFUNC IEăDEăSUBIECTăŞIăDEăPERIOADAă
TERAPEUTIC . 

 



12 REGULI 

 SE ŞTIE C  NU SE FACE CREŞTEREA FOR EI MUSCULARE ÎNAINTE DE A 
ASUPLIZA, PENTRU A PUTEA AŞEZA COLOANA VERTEBRAL  ÎNTR-O POZI IE 
CÂT MAI APROAPE DE CEA CORECT .  

 TOTUŞI, DIN MOTIVELE EXPUSE MAI SUS, ANUMITE EXERCI II POT PROVOCA 
O UŞOAR  AGRAVARE A CURBURII ŞI A CONTRACURBURILOR ÎN TIMPUL 
CONTRAC IEI MUSCULARE.  

• ACEASTA SE ÎNTÂMPL  MAI ALES DAC  SUBIECTUL NU POATE REALIZA 
ÎNDEAJUNS DE BINE MIŞCAREA DE COREC IE,  

• SAU DAC  EL NU ESTE FOARTE DOTAT FIZIC SAU INTELECTUAL.  

 DAR, PENTRU C  AMELIORAREA TRANZITORIE A CURBURII NU REALIZEAZ  
COREC IA, TOT AŞA ŞI EVENTUALA EI ACCENTUARE NU ARE CONSECIN E 
NOCIVE. IMPORTANT ESTE DE A OB INE CALIT ILE SISTEMULUI MUSCULAR 
INDISPENSABILE MEN INERII CÂT MAI MULT TIMP A POZI IEI CORECTIVE,  ÎN 
ACEST FEL OB INÂNDU-SE UN EFECT BENEFIC ASUPRA DEVIA IEI RAHIDIENE. 

3. CURBURAăŞIăCONTRACURBURAăTREBUIEăS ăSEăAFLEă
ÎNăPOZI IEăCÂTăMAIăCORECTIV ă(APROAPEăDEă
CORECT).  



12 REGULI 

4. TONIFIEREAăMUSCULAR ăTREBUIEăREALIZAT ă
SIMETRIC,ăDINăRA IUNIăDEăORDINăFIZIOLOGIC,ăDARă
ŞIăPRACTICEăŞIăPEDAGOGICE. 

5. ÎNC RCAREAăSEăFACEăPROGRESIV, SE ÎNCEPE CU 1/2 
IMC,ăAPOIăCUă2/3,ăDUP ăMETODAăÎNC RC RILORă
DIRECTEăPROGRESIVE,ăADAPTAT ăINDIVIDUAL.ăÎNă
SCOLIOZELEăDUREROASEăSEăLUCREAZ ăÎNăACEEAŞIă
ŞEDIN ăCUăÎNC RC TUR ăREGRESIV .ă 

 



12 REGULI 

5. DURATA CONTRAC IEI: 10 SECUNDE. 
6. SE FAC CONTRAC II IZOMETRICE SAU IZOTONICE 

SCURTE. 
7. SE FAC SERII DE 10 CONTRAC II. 
8. NUM RUL DE SERII: 3. 
 



12 REGULI 
10. TIMPUL DE REPAUS ESTE EGAL CU TIMPUL DE 

LUCRU. 
11. RESPIRA IAăESTEăINDIFERENT .ăRESPIRA IAă

P STREAZ ăUNăRITMăFIZIOLOGIC,ă
INDIVIDUALIZAT,ăINDEPENDENTăDEăMIŞCARE.ă
APNEEAăESTEăCONTRAINDICAT ăÎNăACESTăTIPă
DEăMIŞCARE.ăSEăREALIZEAZ ăCAMă2-3ăMIŞC RIă
RESPIRATORIIăCOMPLETE,ăF R ăBLOCAREAă
RESPIRA IEIăÎNăTIMPULăUNUIăEXERCI IUă(ăPI,ă
CONTRAC IEăTIMPăDEă10ăSEC.,ăREVENIREăSAUă
RELAXARE). 

12.  SE FAC ŞEDIN EăZILNICEăSAUăDEă2ăORIăPEăZI. 
 







II. EXERCI II INSPIRATE DIN TEHNICILE DE 
REEDUCARE NEURO-MUSCULARE PENTRU MUŞCHI 
TRUNCHIULUI ŞI GÂTULUI 

 SE OB INE ASTFEL UN TRAVALIU MUSCULAR 
IMPORTANT, F R  O DEPLASARE ARTICULAR . 

 SE RECOMAND  ANTRENAREA SIMETRIC  A CELOR 
DOU  P R I SAU BILATERAL , REALIZÂND ÎN ACELAŞI 
TIMP UN EFECT CORECTOR  AL CURBURILOR 
FRONTALE. 

SUNT UTILIZATE FIE:  
A.ăCONTRAC IIăREFLEXEăDEăORIGINEăDISTAL , 
B.ăCONTRAC IIăREFLEXEăCUăSTIMULAREăDIRECT . 







CÂTEVA PRINCIPII  PRIVIND APLICAREA 
ELECTROSTIMUL RII: 

 TREBUIE S  MODIFICE DIREC IA DE CREŞTERE A COLOANEI 
VERTEBRALE.  

 SE APLIC  SCOLIOZELOR ÎNTRE 10 - 45º; 
 SE ADRESEAZ  GRUPELOR MUSCULARE CORECTOARE – 

GRUPELE MUSCULARE POSTERO-LATERALE CONVEXE, 
PENTRU A REDUCE ANGULA IA ŞI ROTA IA; 

 SE FACE DE OBICEI PÂN  LA TERMINAREA CREŞTERII 
OSOASE; 

 SE APLIC  LA DOMICILIUL SUBIECTULUI, SE APLIC  DE 
OBICEI NOAPTEA, ACESTA APLICÂNDU-ŞI SINGUR 
TRATAMENTUL ÎN FIECARE SEAR , ÎNAINTE DE CULCARE. 
 


