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Obiectivele majore ale recuperării
kinetice a deviašiilor antero-
posterioare ale coloanei
vertebrale



1. Creşterea amplitudinii de mişcare sau asuplizarea

Acest obiectiv este valabil în cazul unei mobilităši mai 

mici decât valorile medii:

 fie la nivel general articular (morfotip rigid), 

 fie la nivelul unei articulašii sau a unei regiuni.



Grupele musculare care trebuie întinse?

• La un subiect cu hiperlordoză lombară, prezentând o 

anteversie a bazinului, în ceea ce priveşte întinderea ischio-

gambierilor, părerile sunt împăršite : în multe cazuri el este 

mult scurtat, dar pe de altă parte el joacă un rol activ în 

extensia bazinului pe coapsă (în cazul nostru luând punct fix 

pe inseršia distală) şi va realiza mişcarea corectoare de 

retroversie, deci el va trebui tonifiat concentric.

• Psoas-iliacul, care, după cum se ştie, este un muşchi lordozant, 

totuşi unii susšin că nu ar trebui întins foarte mult, pentru că el 

ar fi un “stâlp de sprijin anterior pentru bazin şi 

antigravitašional pentru lordoza lombară”.



Mijloacele şi tehnicile de creştere 

a amplitudinii de mișcare (sau de 

asuplizare)



MASAJUL CLASIC 

• Se adresează: 

– contracturilor  musculare, 

– retracšiilor de la nivel: lombar şi cervical, ischio-gambieri, psoas, pectoral  

• Presiuni lente, puternice, profunde, apăsate:

– fie în sensul longitudinal al fibrei, cu o componentă de întindere

– fie transversal pentru a intensifica acšiunea decontracturantă (fricšiunea 
transversă profundă);

• Frământat profund “în cută”, transvers, insistând pe efectul de 
torsiune şi alungire a fusului musculo-tendinos; fricšiuni profunde, de 
tip circular, pe puncte exacte de rezistenšă musculară;

• Presiuni transversale pe tendoane şi pe inseršiile lor; 

• Vibraţii de amplitudine destul de mare, pentru a relaxa zona 
respectivă. 



TEHNICILE REFLEXOGENE 

 Cu scop de: 

 restabilire a  echilibrului tensiunilor tisulare pe ansamblul regiunii 

vertebrale

 vizează şi o reechilibrare neuro-vegetativă. 

 Zonele de  depresiune şi cele proeminente, sunt prelucrate 

prin:

 masajul special, al šesutului conjunctiv celular subcutanat, după tehnica 

lui H. Teirich-Leube şi a lui W. Kolhrauch

 fricšiuni circulare punctiforme ale zonelor reflexogene ale coloanei 

vertebrale



RELAXAREA

• Relaxarea se aplică subiecšilor încordaši psihic, iritabili, 

copiilor hiperactivi.

• Se utilizează relaxarea sistemului neuro-muscular care 

realizează pe lângă relaxare generală şi o mai bună 

stăpânire de sine. 

• Tehnica eutonică a lui G. Alexander,  caută obšinerea unui 

echilibru între hipotonie şi hipertonie, numită eutonie, prin 

alternarea  fluidă şi armonioasă a contracšiilor şi relaxărilor şi 

cu o înlănšuire suplă a inspirašiei şi expirašiei.



EXERCIŠIILE CLASICE DE CREŞTERE A AM 

 trebuie executate fără tolerarea compensašiilor sub şi supra-

iacente. 

 sunt eficiente în cazurile mai pušin grave doar pentru 

menšinerea mobilităšii. 

 se va utiliza deblocarea zonelor în redoare prin acšiunea 

manuală a kinetoterapeutului, care va apăsa puternic şi brusc 

în zona ingrată, în sensul corecšiei, în  momentul  arcuirii 

executate de subiect, pe expirašie. 

 Se va executa cu mare prudenšă la subiecšii fragili sau foarte 

rigizi.



Cuplurile de mușchi deformante și 

corectoare pentru hipercifoză toracală și 

hiperlordoză lombară
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1. Pentru redoare vertebrală localizată 

dorsal 

 Activitaea: P.I. – stînd pe genunchi, trunchiul aplecat înainte, 

MS sus, apucă scara fixă la un nivel variabil în funcšie de 

nivelul la care se află zona de mobilizat: se face extensie 

energică fie printr-o mişcare amplă menšinută în pozišia 

extremă, fie cu arcuiri mici, fie printr-o combinašie a ambelor, 

toate acestea ajutate sau nu de presiunea manuală a 

kinetoterapeutului.

 Tehnica : stretching balistic

 Elemente: scara fixă



Posturile

• Posturarea:

– este mult mai blândă, progresivă, prelungită în timp

– permite localizarea excelentă a nivelului de mobilizat

– permite controlarea mai riguroasă a compensašiilor.

• Postura poate fi de tip:

– “pasiv”- tehnica fiind  stretchingul pasiv, când va 
acšiona fie  gravitašia, fie încărcături adišionale;

– “activ”- tehnica fiind stretchingul stato-activ, când 
subiectul va face o contracšie musculară intensă şi 
susšinută (izometrică) a antagoniştilor .



Pentru redoare lombară 

• A: flexia pasivă a coapselor pe bazin cu ajutor automanual: 

culcat dorsal, genunchii îndoiši la piept menšinuši cu mâinile, 

fără desprinderea  zonei sacro-coccigiene de pe sol, fără 

compensare cervico-dorsală (“bărbie dublă”).

• T : stretching pasiv de lungă durată, 20-30 minute până la 1 

oră.



Pentru retracšie musculară în  flexumul de şold 

 se face întinderea  psoas-iliacului şi dreptului femural: DV cu o 

pernă sub abdomen, a cărei grosime corespunde mărimii 

hiperlordozei, bazinul fixat printr-o chingă de pat; MI contro-

lateral este fixat în flexie  moderată; MI homo-lateral este 

suspendat de un scripete printr-o chingă fixată  la nivelul 1/3 

inferioare a coapsei pentru a nu produce decoaptare CF. 

Contra-greutatea este între 3-5 kg, întinderea făcându-se 

progresiv şi pe o durată mare de timp. Dacă muşchiul vizat 

este cu precădere dreptul femural, întinderea se face cu 

genunchiul flectat.

 Tehnica : stetching pasiv.



Pentru întinderea ischio-gambierilor

 A: culcat dorsal, mâinile la ceafă, “bărbie dublă” pentru 

evitarea compensašiilor cervico-dorsale. 

 Kterapeutul aşează MI pe umărul său, aplicând o contra-

rezistenšă cu o mână, sau cu ambele, încrucişate, pe genunchiul 

pacientului, mâna liberă poate ajuta flexia dorsală a 

piciorului, făcând astfel şi întinderea tricepsului sural. 

 stretchingul se face ca şi la căutarea semnului Lasègue, 

respectiv progresiv, lent, menšinut.



Pentru întinderea pectoralului: 

 DD, kinetoterapeutul face priză tip Kabat, ducând  MS în 

extensie-abducšie-rotašie externă, împiedicând în acelaşi timp 

decoaptarea scapulo-humerală prin susšinerea brašului 

pacientului cu mâna şi antebrašul celuilalt MS al său. 



Pentru asuplizarea cutiei toracice (mobilizarea 

articulašiile costo-sternale şi costo-vertebrale şi 

sporirea elasticităšii intercostalilor externi): 

 DD, kinetoterapeutul îşi aşează mâinile pe coastele flotante:

 Sincronizându-se cu respirašia subiectului, va face 

presiuni  bruşte sau repetate la sfârşitul expirašiei. 

Mobilizarea în sens opus a unui hemitorace în raport cu 

celălalt: pe hemitoracele pe care vrem să-l mobilizăm 

presiunea se face în lateral pe expirašie, în timp ce pe 

celălalt se face opozišie pe partea anterioară a 

toracelui inferior pe momentul inspirašiei.

 Tehnica : mobilizare pasivo-activă.



Posturi globale de asuplizare

 Toate aceste posturi şi exercišii fac pregătirea 

segmentară pentru posturi globale de asuplizare, 

mult mai eficiente, deoarece ele realizează şi 

corecţiile cerute, fără a permite compensări.



Întinderea globală a lanšului muscular 

posterior

 MI (tricepsul sural, ischiogambierii)

 a muşchilor extensori lombari şi cervicali,

 musculaturii anterioare a toracelui (pectorali, rotatorii interni ai 

brašului)  şi scurtarea musculaturii posterioare a toracelui 

(extensorii dorsali, adductorii omoplašilor).



Întinderea globală a lanšului muscular posterior

PI : DD , MI flectate 900 în RE , picioarele în  dorsi-flexie maximă, degetele în 

flexie, MS abduse la 900 în RE, sau în pozišia “ candelabru”. 

Se menšine activ pozišia: 

 abdomenul contractat menšine delordozarea (stretching activ pentru 

extensorii lombari); 

 întindere axială prin realizarea “bărbiei duble” şi prin lipirea coccisului 

de sol (stretching activ  al extensorilor cervicali).

Tehnica:  stretching pasiv de lungă durată pentru šesuturile moi inextensibile. 

Kinetoterapeutul poate contribui la întindere astfel: 

 ajutând dorsiflexia picioarelor (stretching pasiv);

 apăsând pe coatele subiectului, MS fiind în “candelabru” (stretching 

pasiv pentru pectorali, rotatori externi);

 ajutând efectul pozišiei de “bărbie dublă”, respectiv întinderea axială 

(stretching pasiv pentru extensorii cervicali).



Postură globală de deschidere a grilului costal și 

de corecție a toracelui in flexie și a cifozei (cu 

brațe rotate intern și umeri anteduși)



Creşterea foršei musculare

 Kinetoterapia deviašiilor sagitale ale coloanei vertebrale 

vizează în primul rând restabilirea echilibrului de tonus între 

grupele musculare hipertone şi hipotone, lucru ce este realizat 

de obiectivul de creştere a AM.



Tonifierea analitică a musculaturii trunchiului 

• Este practic imposibil de realizat din mai multe motive:

– structurarea muşchilor spatelui în straturi superficiale şi profunde, 
diferite funcšional;

– orientarea şi amplasamentul muşchilor în complexul toraco-
rahidian;

– dificultatea de a localiza un efort la un segment dat;

– dificultatea de a obiectiva progresivitatea încărcăturii şi  
rezultatele;

– dificultatea de a lucra numai la amplitudinea permisă 
segmentului respectiv (foarte mică de obicei);

– dificultatea de a doza intensitatea efortului;

– aparišia uneori a durerii;

– necesitatea de a armoniza întreg rahisul.



Creşterea foršei musculare

Datorită exercitării lor funcšionale sunt 

preferate tehnicile globale.



În alegerea tehnicilor şi exercišiilor de creştere a 

foršei musculare trebuie să se šină seama de mai 

multe criterii anatomice şi fiziologice complexe:

 diferenšierea straturilor musculare ale trunchiului în straturi 

profunde, unele predominant tonice şi straturi superficiale 

predominant fazice;

 diferenšierea în sistemul muscular a fibrelor verticale, orizontale 

şi oblice.



Exercišiile de tonifiere musculară pot fi grupate în trei 

mari categorii:

 1.  Exercišiile cu structură “clasică” 

 contracšii izotonice contra unei rezistenše progresive, maximale, 

prelungite;

 rezistenša este calculată după principiul ÎMC (încărcăturii maximale în 

corecšie - încărcătura maximală pe care subiectul o poate menšine o 

perioadă de timp determinată, păstrându-şi coloana vertebrală în 

pozišia corectivă sau corectă);

 timpul de lucru egal cu timpul de repaus;

 respirašia indiferentă



Tonifierea muşchilor abdominali (a)

A - PI : Culcat dorsal, G îndoiši, tălpile pe sol, MS în “candelabru”, coloana 

lombară lipită de sol.

T1 : întinderea G, (MI la aprox. 70º) odată cu ridicarea capului.

T2 : menšinerea pozišiei pe parcursul a trei respirašii complete.

T3 : revenire lentă la PI.   

T T1 : contracšie izotonică concentrică  scurtă a muşchilor abdominali şi 

psoas-iliac + dreptul femural .

T2 : contracšie izometrică a  tuturor muşchilor

T3 : contracšie excentrică a muşchilor drepši şi oblici abdominali.      

E Se insistă pe contracšia ,“scurtarea” musculaturii abdominale (transversul) 

pe momentul expirator.



Tonifierea muşchilor abdominali(b) 

A PI :  Aşezat pe un taburet, picioarele fixate sub prima şipcă a scării fixe.

T1 :  trunchiul se înclină uşor înapoi.

T2 : menšinerea pozišiei extreme între 8-10 secunde.

T3 : revenire

T T1 : contracšie izotonică excentrică a psoas-iliacului şi dreptului femural şi 

izometrică a musculaturii abdominale, 

T2 : contracšie izometrică a musculaturii abdominale şi a psoas-iliacului şi 

dreptului femural.

T3 : contracšie izometrică a musculaturii abdominale şi concentrică a psoas-

iliacului şi dreptului femural.

E - gravitašia;  menšinere 8-10 secunde a T2, în pozišie extremă de 

corecšie; kinetoterapeutul va doza coborârea trunchiului şi pozišia Ml0rS 

după posibilităšile subiectului, respectiv comportamentul coloanei vertebrale 

(aceasta trebuie menšinută în pozišie corectivă); înclinarea trunchiului se face 

prin rularea pe tuberozităšile ischiatice; respirašia liberă.



Exercišiu pentru tonifierea cu precădere a  oblicilor 

abdominali

A PI : Culcat dorsal, genunchii îndoiši.

T1 : inspirašie, înclinarea lateral dreapta a MI.

T2 : revenire în PI, expirašie.

T3 : inspirašie, înclinarea lateral stânga a MI.

T4 : revenire în PI , expirašie.

T T1 : contracšie excentrică a oblicilor mari stângi.

T2 : contracšie concentrică a oblicilor mari stângi.

T3 : contracšie excentrică a oblicilor mari drepši.

T4 : contracšie concentrică a oblicilor mari drepši.

E - MS stabilizează trunchiul, coborând  progresiv de la pozišia 
“candelabru”, până jos. Înclinarea laterală se face prin ridicarea 
hemibazinului de partea opusă. Capul poate fi în uşoară flexie, pentru a 
accentua participarea drepšilor abdominali.



Tonifierea musculaturii posterioare a trunchiului

A - PI : stând cu trunchiul aplecat, sprijinit pe o masă (de la nivel inghinal), picioarele 
sprijinite pe sol pe antepicior, genunchii uşor îndoiši, MS în pozišia „candelabru” .

T1 : ridicarea trunchiului şi desprinderea lui de pe masă până la nivelul    
apendicelui xifoid, odată cu desprinderea MS şi a capului în pozišie de “bărbie 
dublă”şi cu apropierea omoplašilor.

T2 : menšinerea pozišiei.

T3 : revenire în pi.

T4 : repaus.

T T1- contracšie concentrică a muşchilor paravertebrali dorsali şi a adductorilor    
omoplašilor, contracšie izometrică a paravertebralilor cervicali şi lombari (în pozišie 
alungită).

T2 :  contracšie izometrică a tuturor muşchilor amintiši la T1.

T3 : contracšie excentrică a muşchilor paravertebrali dorsali şi a adductorilor  
omoplašilor şi  izometrică a celorlalši.

T4 : relaxarea tuturor.

E cu sau fără gantere în mâini şi săculeš de nisip pe zona cervicală posterioară,  
rezistenša este calculată după principiul I.M.C., se menšine 10 secunde, respirašie
liberă, masa cu înălšimea reglabilă. 



Exercišiul “clasic” de reeducare posturală, care vizează 

şi tonifierea muşchilor posturali în condišii funcšionale

A PI : Stând, trunchiul uşor înclinat înainte, tălpile lipite.

T1-T2 : întindere axială activă  a coloanei vertebrale, 

apropierea omoplašilor, retragerea abdomenului şi 

semigenoflexiuni, cu genunchii uşor depărtaši,

T T1- T2 :  contracšii tonice posturale a musculaturii posturale 

paravertebrale, a adductorilor  omoplašilor, contracšie 

concentrică a transversului abdominal, contracšie excentrică  

– T1 şi concentrică – T2 a lanšului triplei extensii a MI.

E gravitašia, săculešul de nisip aşezat pe creştet – rezistenša 

calculată după   pricipiul I.M.C., baza mică de sprijin dată 

de apropierea picioarelor, MS pot fi în pozišia 

“candelabru”, cu sau fără gantere în mâini (I.M.C.).



Tonifierea 

musculaturii 

profunde a 

trunchiului: 

Mișcarea de 

autoînălțare



Mișcarea de autoînălțare

Tonifierea mușchiului lung al 

gâtului atenuează lordoza cervicală



2. Exercišiile inspirate din tehnicile de facilitare neuro-

musculară

 Se solicită contracšii maximale cu caracter repetitiv cu ajutorul 

stimulilor manuali.

 Este necesar ca pacientul să fie cât mai sumar îmbrăcat pentru 

a se favoriza supravegherea mişcărilor, dar şi contactul cutanat 

al mâinii kinetoterapeutului.



Exercišiile inspirate din tehnicile de facilitare 

neuro-musculară

Din  aşezat pe un scăunel, menšinerea pozišiei cât mai corecte, 
împotriva dezechilibrărilor făcute de terapeut pe diverse zone 
şi direcšii:

 stimulare pe faša posterioară a craniului;

 stimulare pe frunte;

 stimulare alternativ pe păršile laterale ale craniului;

 stimulare pe faša posterioară a craniului, până când subiectul, menšinându-şi 
pozišia, se va ridica de pe scaun; o mână a kinetoterapeutului exercită o 
împingere la nivelul craniului, cu un efect de descompunere în sus, iar 
cealaltă mână stimulează şi controlează efortul de corecšie pe apexul 
(vîrful) cifozei.



Exercišiile inspirate din tehnicile de 

facilitare neuro-musculară

 presiuni manuale de sus în jos, pe vertex (subiectul va trebui să 

simtă contracšiile şi relaxările succesive ale erectorilor rahisului); 

stimularea asimetrică a centurii scapulare : pe un umăr, 

făcându-se priză anterior se va trage, iar pe celălalt, prin 

priza posterioară se va împinge;

 din stând pe genunchi, se va face stimulare asimetrică şi pe 

diagonală pe centura scapulară şi pe cea pelviană (priza se 

face posterior pe creasta iliacă iar anterior pe spina iliacă 

antero-superioară);

 utilizând mingea gonflabilă mare de gimnastică, se vor stimula 

contracšii ale musculaturii posturale, subiectul în culcat



3.  Exercišii cu caracter funcšional

 Într-un efort maximal, contracšiile muşchilor abdominali şi a 

celor spinali sunt indisociabile.

 Ele asigură după caz, o funcšiune dinamică sau statică a 

blocului toraco-abdominal.

 Contracšia globală - este utilizată în eforturile ce se apropie 

cât mai mult de mişcările fiziologice: tracšiuni, împingeri, 

ridicări şi transport de greutăši, etc.

 Timpul forte se face în apnee.



 Stând uşor fandat, un MS îndoit înainte: subiectul împinge cu palma MS 
ridicat într-un plan vertical rezistent (perete, mâna kinetoterapeutului), 
menšinând o pozišie verticală corectă şi o contracšie abdominală suficientă 
pentru aceasta; în scopul învăšării acestui exercišiu, el va fi realizat la 
început cu rezistenša manuală a kinetoterapeutului, care va trebui să dozeze 
şi să orienteze mişcarea.

 Stând cu spatele lipit la perete (zona lombară lipită iar zona cervicală în 
“bărbie  dublă”, genunchii îndoiši, tălpile avansate, MS în abducție 30°, 
mâinile în supinație: se face împingerea  în perete printr-un efort maximal, 
prin contracšia musculaturii MI și a MS şi cocontracšia abdomino-toracico-
cervicală și contracția adductorilor omoplaților.

 Stând fandat cu faša la perete, MS înainte cu palmele pe perete: se 
împinge puternic în perete, făcând cocontracšia musculaturii abdominale şi a 
celei posterioare.  

 Ridicarea unei greutăši făcând genuflexiune.

 Tracšiune de capătul unui baston, sau frânghii (la celălalt capăt aflându-se 
kinetoterapeutul), în pozišia fandat înapoi, cu cocontracšia abdomino-
toracică.



Reeducarea posturală



Învăšarea posturii corecte în atitudinea total  

lordotică 

 Corecšiile de învăšat:

 Reantrenarea respirašiei posterioare

 Creşterea curburii toracale în stând

 Folosirea mai marcată  în timpul mersului a flexorilor 
şoldului şi a fazei de legănare

 Folosirea retractorilor scapulelor a fibrelor superioare şi 
mediale, nu a celor inferioare

 Evitarea folosirii extensorilor spinali în stând pozišia 
redresată

 Folosirea abdominalilor /diafragmei pentru susšinerea 
cutiei toracice



Învăšarea posturii corecte în atitudinea relaxată 

– torace alunecat posterior

 Flexorii şoldului aduc activ MI anterior

 Pozišia neutră a bazinului

 Gluteus extinde şoldul

 Băbia dublă şi pozišia înaltă a capului

 Evitarea alunecării coloanei toracale

 Menšinerea curburii lombare

 Pozišionarea scapulelor



Învăšarea posturii corecte în postura spatelui 

plan

 Flexorii şoldului pentru a aduce în mod activ MI 

anterior (pasul anterior)

 Pozišia neutră a bazinului

 Fesierul pentru a extinde şoldul

 Bărbia înăuntru şi pozišia înaltă a capului

 Evitarea alunecării col toracale

 Menšinerea curburii lombare

 Pozišionarea scapulei



Cele două tipuri de sensibilitate 

 care sunt necesare pentru a-i permite subiectului să-şi 

perceapă propriul corp şi să şi-l situeze în spašiu:

 sensibilitatea exteroceptivă (văzul, receptorii cutanaši 

pentru presiune şi tact, auzul);

 sensibilitatea proprioceptivă (receptorii tendinoşi, 

musculari şi articulari).



Reeducarea posturală

 Prin definišie, educarea posturală nu poate fi decât 

globală. 

 Pentru că ea priveşte sensibilitatea corporală fizică, 

senzitivă şi afectivă: 

 ea va trebui să permită pacientului să treacă de la o 

situaţie de descoperire la una de utilizare,

 permiţând reorganizarea şi adaptarea prin memorarea 

unor experienţe trăite.



Reducarea posturală

 Incercarea de a corecta pozišia scheletului

 Incercarea de a corecta dezechilibrul muscular al 

articulašiilor implicate/vizate

 Incercarea de a corecta comportamentul motor al 

muşchilor implicaši

 Incercarea de a învăša noi scheme (paternuri) de 

mişcare ai acestor muşchi 

 Crearea reflexului stabil de atitudine corectă



Progresie cronologică

 este necesară în practică pentru a-i permite subiectului 

să se reorganizeze şi să se adapteze pe baza 

mesajelor obšinute în urma experienšelor avute:

 conştientizarea asupra propriului corp,

 căutarea defectelor de atitudine şi în mişcare,

 învăšarea corecšiilor,

 readaptarea prin integrarea acestor corecšii în 

activitățile vieții curente (ADL -„activities of daily living”)



1. Conştientizarea asupra propriului 

corp

 Este importantă în deviašiile coloanei pentru că 

spatele are o slabă reprezentare pe plan motric şi 

senzitiv.



1. Conştientizarea asupra propriului corp

Exerciţii statice:
a) din DD subiectul încearcă simširea punctelor  de presiune  ale corpului pe sol, 

prin concentrarea asupra lor, etaj cu etaj (călcâie, fese, regiunea dorsală, 

cap, MS).

b) conştientizarea asupra zonelor corpului care nu iau contact cu solul se poate 

face printr-un demers special:

 se realizează prin atingerea propriei mâini sau a  kinetoterapeutului.

 se poate realiza prin interpunerea între spatele subiectului şi sol  a mai multor 

mingi de burete, de cauciuc, de tenis, sau a unor tuburi metalice de diverse 

diametre mai mari sau mai mici. Senzašia de disconfort, cât şi de contact mai 

mult sau mai pušin dur, rigid, favorizează senzašiile de recunoaştere a 

pozišiei acestor segmente.



1. Conştientizarea asupra propriului corp

Exerciţii dinamice - pentru a realiza o progresivitate în 

complexitatea şi dificultatea exercišiilor 

De exemplu:

Pozišia sprijin pe genunchi : se încearcă rularea unui tub metalic suficient de 

greu, aşezat transversal pe regiunea sacro-coccigiană. Subiectul 

deplasează încet tubul în sens ascendent, etaj cu etaj, localizând permanent 

pozišia acestuia; subiectului neexperimentat i se permite îndoirea coatelor, 

dar unuia exersat i se cere efectuarea exercišiului cu coatele întinse şi fără 

compensašii. Astfel, informarea asupra mobilităšii rahidiene  va fi optimală.



2. Conştientizarea asupra deficienšelor şi 

atitudinilor vicioase

 Sensibilitatea vizuală are o mare importanšă în:

 reprezentarea spašială, 

 reprezentarea estetică 

 aprecierea relativă la mediul exterior. 

 De aceea se utilizează una sau mai multe oglinzi: cu trei feše, 

oglinzi gradate,etc.

 pentru a-şi vedea imperfecţiunile atitudinilor şi mişcărilor, 

 fiind ajutat/facilitat de reeducator prin voce, gesturi şi 

atingere.



2. Conştientizarea asupra deficienšelor şi 

atitudinilor vicioase

 La fel de importantă este conştientizarea asupra 

defectelor dinamice. 

 Astfel deplasarea în faša oglinzii pune în evidenšă 

eventualele:

 defecte de disociere în mişcare ale centurilor, 

 deficienše de  coordonare, ritm, echilibru etc.



3. Învăšarea corecšiilor posturale

 După coştientientizarea subiectului asupra dizarmoniilor sale, în 

mod firesc urmează învăšarea corecšiilor. 

 Progresia se face în trei timpi:   

 realizarea corecšiilor segmentare acceptând anumite compensări,

 realizarea corecšiilor segmentare fără acceptarea compensaţiilor,

 realizarea corecţiilor globale.

 În afara corecšiilor proprii coloanei vertebrale, se va controla şi 

pozišia segmentelor adiacente şi periferice, în special a centurilor 

scapulară şi pelvină.



Exemplu de progresie în trei timpi:   

 corectarea unei hiperlordoze lombare din pozišia culcat dorsal

(cu gen. îndoiši), aşezat sau stând acceptând compensašiile, 

adică agravarea cifozei dorsale şi a lordozei cervicale;

 aceiaşi pozišie, dar corectarea hiperlordozei lombare se face 

fără acceptarea agravării lordozei cervicale şi a cifozei 

dorsale;

 corecšia simultană a hiperlodozei lombare, a cifozei dorsale şi 

a lordozei cervicale.









Gradarea exercițiilor

 Aceste exercišii sunt realizate :

 static, în faša oglinzii,

 apoi fără oglindă, 

 cu ochii închişi. 

 aceleaşi corecšii sunt făcute în mişcare încercându-se 
executarea lor cât mai natural posibil.



Reeducarea posturală

 Una din finalităšile acestui obiectiv este ca subiectul să 
reuşească să menšină aceste corecšii, indiferent care ar fi 
influenšele exterioare la care ar fi supus, 

 de exemplu: dezechilibrările manuale făcute de 
terapeut, după o anumită progresie a pozišiilor 
subiectului: stând pe genunchi aşezat pe călcâie, stând 
pe genunchi, pozišia “cavalerului”, aşezat, stând.



3. Reeducarea posturală

 Stimulările proprioceptive făcute din aceste pozišii se 

întrepătrund intim,  se confundă cu reacšiile posturale tonice pe 

care kt-ul le provoacă aşezând subiectul în pozišii instabile şi 

inconfortabile. În acest fel, apropierea de dinamica umană, de 

gesturile şi acšiunile viešii cotidiene este mai pregnantă.

 Deci, treptat, subiectul îşi va integra corecšiile învăšate în 

actele şi gesturile viešii curente (ADL), în scopul formării 

automatismului de corecţie din ce în ce mai durabil şi stabil.



3. Reeducarea posturală

 Kinetoterapeutul va trebui să šină seama în tot acest 

demers, care nu este nici uşor şi nici rapid:

 să accepte compromisuri,

 să respecte tipul morfologic al individului (de exemplu: 

atenšie la spatele cifotic moştenit ereditar de-a lungul 

generašiilor), şi capacităšile lui de adaptare.



3. 4.  Readaptarea

 Subiectul trebuie să fie capabil să integreze exercišiile de 

corecšii posturale şi să  transpună cunoştinšele dobândite în 

realităšile viešii cotidiene. 

Finalitatea este de a realiza în timp şi spaţiu 

menţinerea celei mai bune poziţii corective, în 

scopul obţinerii unei veritabile modificări 

structurale vertebrale în cazurile cele mai fericite. 



Readaptarea

 De aceea este important :

 de a obšine automatismul bunei (corectei) utilizări a 

coloanei vertebrale în gesturile şi atitudinile viešii 

curente

 de a amenaja cadrul viešii (mobilier) în scopul de a 

ajuta, favoriza şi prelungi posturile bune (corective) 

învăšate.



Readaptarea

 Culcat

 Se recomandă folosirea unui pat dur şi elastic care realizează totodată un 

bun sprijin şi o relaxare.

 Aşezat

 Cel mai important este de a avea un scaun adaptat. 

Studiul biomecanic al acestei pozišii duce la următoarele constatări:

 dacă picioarele nu se sprijină pe o suprafašă dură, dezechilibrul tensiunilor 

musculare anterioare şi posterioare ale coapsei duce la anteversia 

bazinului, determinând o hiperlordoză;

 un subiect de talie mare aşezat pe un scaun prea mic prezintă un 

dezechilibru în sens invers, determinând astfel o cifoză totală.



Poziţia „aşezat” corectă

 tălpile pe sol,

 genunchii flectaši la 90º,

 coapsele la orizontală,

 spătar nici foarte înalt, nici foarte lat, astfel încât 
sprijinul pe el să se facă la nivelul  păršii superioare a 
sacrului şi pe regiunea lombară joasă. Spătarul este 
astfel singurul mijloc de a stabiliza suficient regiunea 
sacro-lombară, baza indispensabilă a echilibrului 
general al coloanei vertebrale. Spătarul va fi reglat 
atât în înălšime cât şi ca înclinare.





Readaptarea

 Planul de lucru (masa)

 trebuie plasat la nivel sternal, sau să se înscrie în arcul de cerc descris 

de olecran. 

 Indispensabilă este vederea normală incluzând defectele vederii 

binoculare (astigmatism, tulburări de convergenšă şi alte anomalii 

frecvent întâlnite la subiecšii cu tonicitate deficientă).

 Mobilierul şcolar, biroul la locul de muncă, scaunul automobilului

dacă este cazul toate vor fi adaptate şi reglate pentru a se 

obšine o bună pozišie a spatelui şi un sprijin convenabil. 



Readaptarea - Stând

Tot ceea ce šine de “şcoala spatelui” trebuie bine învăšat şi 

aplicat:

 să se menšină permanent coloana vertebrală într-o pozišie 

corectă, de o manieră tonică dar nu rigidă,

 să se schimbe pozišia cât mai des posibil,

 să-şi dezvolte o bună condišie fizică,

 să utilizeze corect  MI şi  MS pentru descărcarea coloanei 

vertebrale



Readaptarea - Stând

 să-şi controleze toate mişcările: 

 ridicarea corectă a greutăšilor de jos, 

 deplasarea laterală prin fandări,

 realizarea lucrului sinergic al abdominalilor şi para-vertebralilor,

 realizarea blocajului toraco-abdomino-rahidian cu suprimarea respirašiei 

în momentul efortului maximal

 căutarea cu grijă a punctelor de sprijin şi pe cât se poate alegerea a cât 

mai multe puncte sprijin,

 împingerea unei greutăši mari cu spatele, ritmarea efortului, fracšionarea 

greutăšilor.



Regulile igienice de viašă generală

 Atât în tratament cât şi în readaptare este foarte important să 

se respecte reguli care pot crea sau nu condišii favorabile 

recuperării:

 alimentare,

 de odihnă şi somn

 de echilibru între efortul fizic şi intelectual

 de mod general de viašă

 de alegere a meseriei,etc. 

 Dacă tratamentul cuprinde şi purtarea unui corset trebuie 

învăšate toate regulile şi tehnicile care šin de îmbrăcarea şi 

igiena  corsetului.  



4. REEDUCAREA RESPIRATORIE

 Progresia logică (“ventilašie dirijată”) este exprimată prin  

următoarele etape:

 învăšarea, deci conştientizarea respirašiei (explicašia sumară a 

fiziologiei respirašiei bolnavului);

 învăšarea mişcărilor respiratorii;

 coordonarea ventilašiei dirijate cu exercišiile corective; respirašia lentă şi 

profundă  

 va fi aplicată la orice exercišiu de testare: mers, urcatul scărilor, bicicletă 

ergometrică, covor rulant;

 ventilašia dirijată, controlată în timpul unei conversašii, a lecturii unui ziar, 

vizionării televizorului, etc, pentru a se ajunge la obšinerea unui 

automatism stabil de respirašie corectă, care va exista chiar şi în timpul 

somnului. 



5.  Activităšile fizice şi sportive adaptate

 Activitatea sportivă poate fi contraindicată, dar numai în anumite momente 

ale tratamentului. Câteodată ea nu este decât paršial indicată, dar 

întotdeauna ea se combină perfect cu kinetoterapia, fiind o acšiune 

complementară a acesteia. Kinetoterapia vizând aspectul terapeutic este în 

mod firesc completată  când rolul ei s-a încheiat provizoriu sau definitiv, de 

activitatea sportivă care are un scop mai general, de educašie şi de 

dezvoltare generală a individului.

 Copilul cu deviašie antero-posterioară a coloanei nu trebuie să fie scutit de 

educašia fizică în şcoală, deşi acest lucru se practică frecvent, mai ales la 

cererea părinšilor. Această activitate fizică ar trebui să fie parte integrantă 

a procesului de readaptare. Pentru că acest copil are de obicei o 

psihastenie neuro-vegetativă, este foarte indicat să participe mai ales la 

activităšile globale care se desfăşoară în aer liber, iar cele desfăşurate în 

sală pot fi foarte uşor individualizate dacă este nevoie.

 Chiar şi subiecšii care poartă corset pot beneficia de activităšile sportive, 

dar cu grijă, pentru ca portul corsetului să nu le dăuneze lor sau 

adversarilor.  



Riscurile activităţii sportive de 

performanţă, practicate de tineri în 

perioada de creştere sunt:

 compromiterea echilibrului fragil al coloanei în curs de creştere, 

privilegiind sau agravând o anumită curbură;

 fragilizarea vertebrelor în curs de creştere prin tasarea 

epifizelor datorită acšiunilor repetate şi cu forše mari;

 stimularea excesivă a creşterii corpilor vertebrali;

 favorizarea dezvoltării anumitor grupe musculare cu acšiune 

cifozantă ca şi pectoralii şi abdominalii;

 reducerea dezvoltării cutiei toracice în sens antero-posterior, 

prin aplatizarea ei şi prin adducerea umerilor.


