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PARTEA I: FUNDAMENTAREA TEORETICĂ PRIVIND 

PROBLEMATICA CERCETĂRII 

CAPITOLUL I : RELEVANŢA ŞTIINŢIFICĂ A TEMEI ÎN 

LITERATURA DE SPECIALITATE 

  

1.1 Motivarea alegerii temei 

Literatura de specialitate oferă foarte multe informații cu privire la evaluarea, 

diagnosticarea și tratamentul patologiei coloanei vertebrale. 

Există un numar impresionant de studii ce vorbesc despre  depistarea și 

tratamentul scoliozelor structurale. Scolioza funcționlă, în schimb, a intrat mai 

puțin în atenția specialiștilor și chiar dacă există studii referitoare la această 

patologie, nu s-au gasit diseminări suficiente ale rezultatelor privind amelioarea 

posturii în cazul atitudinilor scoliotice. Patologia atitudinii scoliotice (scolioza 

funcțională) a căpătat importanță din perspectiva depistării timpurii a scoliozei 

structurale. 

Dorinţa de a influenţa evoluţia atitudinilor si deficienţelor posturale şi de a 

obţine rezultate eficiente în tratamentul acestor patologii, poate fi considerată un 

prim motiv al desfăşurării acestei cercetări. În copilarie şi adolescenţă întâlnim 

modificări structurale congenitale sau dobândite, care, pe lângă durere, produc 

contracturi musculare paravertebrale, tulburări statice ale coloanei cu redori 

articulare și crează un impact puternic asupra calității vieții persoanelor în cauză. 

Am considerat oportun şi necesar utilizarea unor “note” din exerciţiile de 

postură moderne (RPG şi Schroth) în tratamentul scoliozelor funcţionale (atitudine 

scoliotică), exerciții adaptate acestei patologii, alături de utilizarea unei tehnici 

complementare de terapie prin benzi, denumită Kinesiotaping.  

Un alt motiv pentru care am ales această temă este reprezentat de faptul că, de-

a lungul anilor de experienţă ca și kinetoteraput în domeniul pediatric, am inţeles 

că tratamentul clasic în cadrul scoliozelor este insuficient studiat, dar şi incomplet 

sub aspectul tratamentului conservator, cele mai multe progrese fiind înregistrate în 

cazul intervenţiilor chirurgicale. De asemenea, abordarea atitudinilor scoliotice 

este minimă şi de cele mai multe ori nefundamentată ştiinţific. 

 

1.2 Abordări ale terapiilor posturale RPG, Schroth și Kinesiotaping în 

literatura de specialitate 

Alegerea temei s-a bazat şi pe o documentare ce a cuprins consultarea unor 

articole și studii. Acestă documentare face referire la patologia în cauză și modul 

de tratament. Potrivit autorilor Benetti&Podesta (1991), scolioza reprezintă o 

deviere laterală permanentă a coloanei vertebrale asociată cu rotații vertebrale și 

răsuciri în axul lor vertical. Încă de la debut, scolioza are un aspect bidimensional. 
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Această patologie a încercat minți strălucite cu sute de ani în urmă. Schroth K. 

(Lehnert- Schroth C., 2007) afirma faptul că “scolioza și curburile coloanei 

vertebrale reprezintă un defect precar ce influnțează sănătatea, aspectul fizic si cel 

spiritual-psihilogic. Pentru a ajuta un pacient cu scolioză, nu trebuie să observăm 

problema din punct de vedere mecanic, ci mai degrabă disfuncționalitatea corpului, 

deoarece nu avem în fața noastră o structură mecanică formată din pârghii osoase 

mișcate de mușchi, ci mai degrabă o persoană nefericită care a pierdut forma 

inițială creată pentru ea și care nu poate redobândi acea formă singură”. 

În 80-90% din cazurile întâlnite, subiecții sunt diagnosticați cu scolioză 

idiopatică, deoarece încă nu s-a găsit o cauză principală a apariției acestei patologii 

(Weiss, HR, 2012). 

Potrivit studiului inițiat de Negrini și col. (2018), scolioza funcțională este 

definită ca și curbură secundară ce poate fi asociată unor cauze suplimentare 

precum un membru inferior scurtat sau asimetriei musculare. În mod normal se 

poate reduce parțial sau chiar complet dacă se elimină cauza. 

 Ținând cont de faptul că majoritatea scoliozelor pot progresa pe parcursul 

creșterii, unele chiar și târziu în viață, țelul principal ar trebui să fie acela de a opri 

procesul de progresie a curburilor (Asher MA, Burton DC, 2006). 

Studiul lui Weiss pune în lumină cunoştinţele cu privire la tratamentul 

conservator şi cel operativ, informaţii ce au fost colecţionate din mai multe 

recenzii. Concluzia a fost aceea că tratamentul pentru scolioză nu are suficiente 

informaţii în vederea opririi riscului de evoluţie prin exerciţiile de kinetoterapie. 

Tratamentul cu utilizarea corsetului este cel care poate să ateste evoluţia pozitivă a 

scoliozelor şi pe termen lung. Tratamentul chirurgical nu poate fi bazat pe dovezi 

(Negrini et al, 2006). 

Bazându-ne pe aceste informații, considerăm că un program de recuperare 

riguros și adaptat cerințelor patologiei este mereu necesar indiferent de forma 

scoliozei.  

Pentru scolioza funcțională, ca și pentru cea structurală, scopul principal este 

același și anume: echilibrarea posturală în combinație cu oprirea progresului 

acesteia.  

Tehnici precum Schroth, RPG (reeducare posturală globală) și metoda 

complementară kinesiotaping, sunt tehnici acceptate în literatura de specialitate ca 

modalități de influențare și corecție a posturii. Abordarea lor în funcție de 

caracteristicile patologiei în cauză reprezintă unul din scopurile cercetării noastre.  

 

 

 

 

 



11 

 

 

CAPITOLUL II: ANATOMIA ŞI BIOMECANICA COLOANEI 

VERTEBRALE 

 

2.1 Anatomia coloanei vertebrale 

Coloana vertebrală, întâlnită şi sub denumirea de rachis, este alcătuită din 

33-34 de componente osoase numite vertebre. Acestea sunt împărțite pe secțiuni și 

astfel întâlnim vertebrele ce corespund zonei gâtului, zonei toracelui, zonei 

lombare,  pelvisului. 

Vertebrele adevărate cunoscute sub această denumire se grupează în cele 

trei zone (cervicală, toracică, lombară) care şi-au păstrat independenţa şi 

mobilitatea. Vertebrele adevărate dețin anumite caracteristici generale. În funcție 

de regiunea sub amprenta căreia se află, vertebrele capătă modificări regionale, 

raportându-se la diferențele anatomo-funcționale diferite, alcătuindu-se astfel 

caractere regionale ale acestor vertebre. 

2.2 Caractere regionale ale vertebrelor 

Coloana cervicală, alcătuită din vertebre cervicale , de la C I la C VII, este 

segmentul cel mai cranial al organului axial, fiind întrepusă între prima vertebră 

toracică şi craniu. Principalele caracteristici ale vertebrei cervicale sunt 

reprezentate de  un corp vertebral mic şi alungirea acestuia în plan transversal.  

În cazul vertebrelor III și IV întâlnim altfel de caracteristici precum prezenţa 

a două mici proeminenţe denumite procese unciforme (uncusuri ale corpului 

vertebral), ce au poziție antero-posterioară, situate pe fețele articulare laterale în 

zona superioară.  

Cele două șanțuri de pe  fața inferioară a corpului vertebral corespund 

uncusurilor corpului vertebral subiacent, formând astfel articulația unco-vertebrală. 

În cazul vertebrei din zona cervicală întâlnim un proces spinos scurt şi cu vârful cu 

caracteristică bifidă.  

În cazul proceselor transverse există cateva caracteristici diferenţiale: baza 

acestora este parcursă de o gaură numită gaură transversară, ce este străbătută de 

artera şi vena vertebrală; vârful este împărţit în tuberculul anterior și tuberculul 

posterior, cel din urmă reprezintă procesul transvers propriu-zis. Orientarea 

proceselor articulare se face în plan orizontal. 

2.3 Importanţa funcţională a coloanei vertebrale 

 

Există trei roluri importante pe care coloana vertebrală le îndeplineşte:  

 Protecţia măduvei spinării. Măduva spinării este situată în interiorul 

canalului vertebral și este acoperită în meninge. Coloana vertebrală are în primul 

rând rol protector formând un “perete” alcătuit din corpuri vertebrale anterior și 

arcuri vertebrale posterior. În cazul fracturilor ce implică coloana vertebrală, 
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acestea pot leza atât maduva spinării cât și meningele. 

 Rolul static. În staţiunea verticală, rolul principal al coloanei vertebrale este 

acela de a susține în ax capul, trunchiul și de asemenea membrele superioare, 

făcând în același timp legătura cu pelvisul și membrele inferioare prin trasnferul de 

greutate în acea direcție. În această situație, curburile din plan sagital ale coloanei 

vertebrale măresc rezistenţa, cu scopul de a susține greutatea corporală în planul 

static, astfel explicându-se baza mare a vertebrelor lombare. 

Apariția curburilor patologice denotă exagerări ale curburilor normal 

fiziologice ale coloanei vertebrale. Aceste curburi patologice sunt asociate 

regiunilor coloanei vertebrale și sunt caracterizate prin accentuarea convexităților 

sau concavităților curburilor. Astfel, pentru cifoza patologică întâlnim o exagerare 

a coloanei vertebrale în ceea ce privește convexitatea posterioară. Pentru lordoza 

patologică avem o accentuare a convexităţii în zona anterioară. În ceea ce privește 

scolioza sunt exagerate curburile în planul frontal. În cazul apariției curburilor 

patologice există, de cele mai multe ori, un factor declanșator ereditar. Deoarece se 

află în strânsă legătură, dezvoltarea curburilor patologice poate influența într-un 

mod negativ anumite viscere. 

 Rolul biomecanic. Graţie multiplelor mișcări realizate de către coloana 

vertebrală, corpul poate avea o mobilitate mare cu mișcări ample.  

Un important segment al aparatului locomotor este ilustrat de coloana 

vertebrală. Componentele coloanei vertebrale sunt unite cu ajutorul unor ligamente 

ce au rol important de susținere. De asemenea, coloana se unește superior cu capul, 

anterior cu coastele și inferior cu bazinul (oasele coxale). Relaţiile acestea 

îndreptăţesc împărţirea articulaţiilor coloanei vertebrale în articulaţii propriu-zise, 

numite articulaţii intrinseci, şi articulaţiile coloanei cu alte oase învecinate, care se 

intitulează articulaţii extrinseci. Vertebrele adevărate se unesc între ele cu ajutorul 

proceselor spinoase, se articulează datorită proceselor articulare, procesele 

transverse și lamelele vertebrelor.  

2.4 Mişcările coloanei vertebrale 

Fiecare articulaţie intervertebrală deține propriile mişcări, dar privită ca 

întreg, coloana vertebrală poate crea mișcări ample. 

Se admite, din perspectivă medicală, faptul că toate mişcările care sunt 

făcute la nivelul coloanei sunt de fapt împărțite în două mari tipuri fundamentale 

cum ar fi:  

 Mişcările de înclinaţie (flexia, extensia, înclinaţia laterală) care se pot realiza cu 

ajutorul unor axe numeroase în plan orizontal și vertical când sunt luate în 

calcul mișcările de flexie și extensie, iar pentru mișcările de înclinație laterală 

ne putem raporta la axele orizontale și cele sagitale.  

 Mişcările de rotaţie care se realizează în jurul axului longitudinal, ax 
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care întâlnește discurile dintre vertebre, trecând prin centrul acestora.  

 

CAPITOLUL III: SCOLIOZA CA PATOLOGIE POSTURALĂ 

 

3.1. Postura corectă a corpului 

Configurația generală a corpului uman sau configuraţia fizică poate fi 

rezultatul a trei componente: postura, creşterea şi dezvoltarea. Fiinţa umană poate 

adopta diverse poziţii: stând (ortostatism), aşezat, decubit etc., şi derivate ale 

acestora. Poziţia caracteristică a omului este ortostatică, antigravitaţională.  

Menţinerea ei prin intervenţii neuromioartrokinetice o transformă în postură 

sau atitudine corectă, normală numită şi poziţia aliniamentului ortostatic.  

Postura este determinată de o funcție sinergică a corpului uman care 

coordonează elementele aparatului locomotor cu ajutorul sistemul nervos central și 

sistemul nervos periferic în vederea obținerii stabilității corpului, echilibrului și 

coordonării segmentelor corpului, precum şi crearea unei legături între corp şi 

mediul înconjurător. 

3.2. Scolioza ca deficiență fizică  

În ceea ce privește dezvoltarea ontogenetică a ființei umane, coloana 

vertebrală deține cele mai multe si mai importante modificări având influență 

direct asupra posturii corpului. 

O patologie a coloanei vertebrale este reprezentată de scolioză, o deviere 

lateral a coloanei, în planul frontal, doar că devierea se însoţeşte chiar de la debut 

cu rotaţia corpurilor vertebrale (plan transversal), orientându-și apofizele spinoase 

către convexitate, astfel deviaţia devenind bidimensională. În evoluţie, rotaţia 

vertebrelor implică şi coastele, a căror încurbare realizează un gibus costal (plan 

sagital), devenind astfel o deformaţie tridimensională. 

Deformarea coloanei vertebrale apare treptat, dar se poate agrava progresiv 

şi într-un an copilul poate să ajungă la valori foarte mari de angulaţie. Primii care 

ar trebui să vadă aceste diformităţi sunt părinţii care îşi pot observa cu ușurință 

copii şi care pot sesiza modificarile apărute la nivelul regiunii spatelui. 

3.3 Clasificarea generală a scoliozei 

Este necesară o deosebire clară între scoliozele reale (structurale) și cele 

posturale (funcționale). În cele structurale, pe lângă diformitatea coloanei 

vertebrale are loc şi rotaţia vertebrală, care are ca efect deformarea toracelui atât în 

partea anterioară, cât şi în cea posterioară (gibozitate costală). 

Scoliozele posturale pot prezenta un grad mai mic sau mai mare de curbură a 

coloanei, dar nu se însoţesc de o rotaţie a vertebrelor. Principalele cauze ale 

scoliozelor posturale sunt: inegalitatea membrelor inferioare, contracturile 

musculare dureroase, etc. Din punct de vedere al evolutivităţii, scoliozele sunt de 

două feluri: evolutive şi neevolutive. Se consideră în mod clasic că, scoliozele 
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neevolutive sunt acele scolioze care se dezvoltă la vârsta de 15-16 ani, dar care nu 

au cum să depășească 30 de grade. Dimpotrivă, scoliozele evolutive care sunt de 

altfel şi cele mai numeroase, trec de 30 de grade la vârste chiar mai mici, ajungând 

la 80-90 de grade, uneori chiar la 140 de grade si chiar mai mult. 

Toate aceste detalii cu privire la măsurătorile scoliozei ar trebui luate în 

considerare în momentul deciziilor clinice. Prin urmare, cu ajutorul informațiilor 

mai sus menționate și apelând la literatura de specialitate putem detalia o 

clasificare a patolgiei în temă. 

 Scolioze funcţionale sunt acele curburi, care nu sunt însoţite de torsiunea 

coloanei, deci nu există gibus costal, iar în poziţia aplecat în faţă sau culcat, 

curbura dispare. 

 Scolioza structurală: în acest caz este vorba despre o deformaţie 

tridimensională: în planul frontal apare curbura laterală, la aceasta se adaugă 

rotaţia corespunzătoare curburii, iar în plan sagital creşterea sau scăderea 

lordozelor şi cifozelor fiziologice. La nivelul diferitelor componente ale 

coloanei apar diformităţi corespunzătoare curburii: corpul vertebral şi 

procesele se deformează în toate direcţiile spaţiului, corpurile vertebrale se 

rotesc unul faţă de celălalt, acesta este urmat de rotaţia coastelor la nivelul 

toracal, astfel pe partea convexă, posterior apare ghibusul costal, pe partea 

concavă, anterior şi posterior apar depresiuni costale. Se deformează şi 

discurile intervertebrale, apare degenerarea precoce a herniei discale. 

 

3.4 Etiologia deviaţiilor coloanei vertebrale 

Existența unei deformaţii structurale în ceea ce privește coloana vertebrală, 

poate fi influențată de factori multiplii. Uneori acești factori sunt cunoscuţi 

(congenitali, traumatici, infecţioşi, tumorali etc.), dar în marea majoritate a 

timpului acești factori sunt necunoscuţi (în cadrul scoliozelor esenţiale, de 

exemplu). Etiologia acestei pologii a fost dezbătută în multe cercetări științifice cu 

scopul de a o elucida. 

Există o multitudine de factori concurează la apariţia şi dezvoltarea 

deformaţiilor vertebrale : factori genetici, factori metabolici, factori de deficienţă a 

sistemului de echilibru, asimetrii constituţionale, factorul biomecanic, procesul de 

creştere.  

Factorii genetici, în special tulburări ale ţesutului conjunctiv, tulburările din 

cadrul sistemului de echilibru, ce pot avea și ele un factor genetic, niveluri de 

deviaţie ale coloanei vertebrale care din momentul în care au fost atinse pot intra 

automat într-un cerc vicios, cel puţin până la terminarea creşterii, toate determină 

deviaţii vertebrale. Întelegerea acestor mecanisme care duc la apariţia şi agravarea 

deformaţiilor vertebrale este importantă pentru aria terapeutică. Pentru indicaţiile 
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de tratament trebuie să cunoaștem istoria naturală a curburilor vertebrale, adică 

evoluţia lor fără tratament pe toată perioada creşterii şi vârsta adultă. 

 

3.5 Evaluare clinico funcțională în scolioze 

Evaluarea corpului copilului poate fi efectuată încă de la naştere de către 

medicul specialist pentru a putea observa eventuale deformări congenitale, 

modificări la nivelul articulaţiilor sau la nivelul coloanei vertebrale. Evaluarea 

trebuie apoi continuată în cadrul insituţiilor medicale sub supravegherea medicului 

de familie sau medicului şcolar. Cea mai importantă examinare, rămâne totuşi, cea 

realizată de către părinţi sau membrii familiei copilului. 

Diagnosticul poziţiei aliniamentului ortostatic se stabileşte prin: 

 Somatoscopia constă în evaluarea vizuală ce urmărește aliniamentului 

corpului din punct de vedere global şi segmentar și se urmărește aliniamentul din 

faţă, din profil şi din spate, atunci când se află stare statică dar şi în stare dinamică. 

 Somatometria reprezintă o formațiune de măsurători, care sunt 

antropometrice și cu ajutorul lor, în urma unor calcule specifice ce implică niște 

indici speciali, se apreciază gradul de dezvoltare fizică și nivelul de creştere a 

subiecților. Aceste măsurători folosesc repere antropometrice care sunt 

reprezentate de proiecţii cutanate, care aparțin și elementelor scheletale.  

 Teste specifice  

Pentru coloana vertebrală în patologie se pot executa următoarele teste: 

 Testul Schober: acest test apreciază implicarea muşchilor ischiogambieri.  

Mod de testare: Se precizează apofiza spinoasă care aparține primei vertebre 

sacrale. Proximal, se măsoară cei 10 cm. Subiectul este rugat să se aplece anterior, 

efectuând asfel flexia trunchiului. Distanţa dintre cele doua repere ar trebui să 

crească, in mod normal, cu 5 cm. 

La final se poate nota testul Schober= 10/15 cm. 

 Distanţa degete-sol (figura 3.19.) apreciază implicarea muşchilor 

ischiogambieri. 

Mod de testare: Se apreciază măsurarea distanţei realizată de vârful 

mediusului şi sol, în urma execuției de flexie a coloanei vertebrale. În cazul 

coloanei cervico-dorsale se măsoară distanţa dintre menton și stern, 

măsurători realizate înainte şi după ce se vor realiza miscările de flexie și de 

extensie.
1
  

 Testul Adam’s detectează existenţa unei scolioze structurale sau existenţa 

unei scolioze funcţionale. (figura 3.20.) 

Mod de testare: înainte de executarea testului se recomandă verificarea 

lungimii membrelor inferioare pentru a elimina o problemă compensatorie. 

                                         
1Cordun, M.,  (1999), „Kinetologie medicală”, Editura Axa, Bucureşti, pp. 83-90.  
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Coloana vertebrală trebuie sa fie vizibilă. Subiectul se va apleca anterior (flexia 

trunchiului) până în momentul în care spatele va ajunge intr-o poziţie orizontală. 

Terapeutul se va poziţiona în spatele subiectului, verificând apariţia indicatorilor 

scoliotici, precum asimetria spinală, asimetrie la nivelul umerilor, la nivelul 

scapulelor, inegalitate la nivelul şoldurilor, capul nu se află pe aceeaşi linie cu 

pelvisul, sau apariţia gibusului costal. 

Examenul specific utilizând echipament de evaluare a posturii - Global 

Postural System-400 (GPS), include folosirea posturografului, găsit sub denumirea 

știițifică de Global Postural System -GPS- care aplică metode și tehnici ce sunt 

noninvazive, pentru diagnosticare și evaluare în domeniul recuperării medicale, 

metode relizate cu ajutorul unui sistem avansat de analiza a posturii. 

 Examenul radiologic: dacă examenul clinic arată un anumit grad de 

deformare a rahisului, se trece la efectuarea unor radiografii prin care se măsoară  

gradul deviaţiei stabilindu-se severitatea scoliozei. 

 Maturitatea osoasă sau vârsta scheletală: pentru aprecierea potenţialului 

evolutiv al deviaţiilor de natură structurală de la nivelul coloanei vertebrale este 

necesară cunoaşterea ,,vârstei osoase (scheletice)”, deoarece acest potenţial 

evolutiv poate să apară în mod cert în perioada de creşterii osoase. 

 

CAPITOLUL IV : TERAPIA SCOLIOZEI  

4.1 Indicaţii terapeutice 

În scolioză, mai mult decât în orice altă afecţiune ortopedică, există o 

standardizare, un protocol terapeutic ce nu dă loc la nici un fel de interpretări. O 

temă mult controversată asupra căreia vrem să insistăm este aceea a rolului pe care 

kinetoterapia îl are în tratamentul scoliozei, rol pe care îl considerăm deseori 

hipertrofiat. Problema este că în momentul depistării precoce a bolii, nu se poate şti 

dacă scolioza este evolutivă sau neevolutivă până la primul control la 6 luni, aşa că 

recomandarea tratamentului kinetoterapeutic este obligatorie. 

Protocolul de tratament şi recuperare se adresează scoliozelor ce se 

încadrează în formele: uşoare şi medii, scoliozele grave necesită în primul rând 

corecţie chirurgicală, apoi tratament de recuperare. 

4.2 Obiectivele recuperării 

o Mărirea mobilităţii şi a supleţei coloanei dorsale 

o Ameliorarea posturii coloanei vertebrale 

o Mărirea forţei şi a rezistenţei musculaturii paravertebrale şi a celei                         

abdominale 

o Ameliorarea dinamicii ventilatorii (Lucescu V., 2009). 
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4.3. Direcții terapeutice de abordare a deficiențelor fizice 

Terapia generală a deficiențelor fizice se referă la un complex de măsuri care 

au în vedere gradul de întindere (global sau segmentar) gravitatea lor, dar şi de 

vârstă, sex, temperament, condiție fizică, boli asociate etc. 

Opțiunile de intervenție pot fi de tip profilactic, kinetoterapeutic, 

medicamentos, ortopedic și chirurgical. 

 

CAPITOLUL V: RECUPERAREA PATOLOGIILOR POSTURALE 

PRIN EXERCIŢIUL FIZIC 

 

5.1 Conceptul de exerciţiu fizic 

Orice fiinţă umană acţionează variat în funcţie de necesitate, dar nu putem 

considera orice mişcare un exerciţiu fizic. Particularitatea distinctivă a exerciţiului 

fizic este dată de echilibrul dintre conţinut şi forma exercițiului fizic, alături de 

baza activităţilor mortice (Dragnea A., Bota A., 1999). Exerciţiul fizic ca mijloc 

specific de bază al educaţiei fizice şi sportului este un model operational frecvent 

utilizat, consacrat şi de cele mai multe ori standardizat, căpătând statut de algoritm 

de lucru (Orțănescu D., Nanu C., Popescu S., Cosma G., 2016). 

Exercţiul fizic constituie o acțiune total diferită de tot ceea ce poate fi utilizat 

sub formă de repetare şi tot ce poate fi văzut ca exersare în scopul formării 

deprinderilor intelectuale. Prin urmare, un subiect nu va fi capabil să învețe o 

mişcare nouă sau nu va putea perfecționa una deja învăţată doar cu ajutorul 

comunicării verbale sau doar prin urmărirea efectuării acelei mișcări realizată de 

către altcineva. 

5.2 Conţinutul şi forma exercițiului fizic 

În ceea ce privește conţinutul exerciţiului, acesta este realizat astfel încât să 

poată avea ca rezultat final realizarea scopului activității propuse. Tiparul 

exerciţiului fizic ilustrează felul de succesiune a mişcările componente și de 

asemenea, precum relaţiile care apar între acestea. În vreme ce conţinutul 

reprezintă materia primă, compoziţia în stare brută, forma sau tiparul exercițiului 

fizic are legătură cu aspectul exterior, cel care este vizibil și finisat, cel care oferă 

însușirea calitativă a mişcării. 

 

5.3 Controlul motor 

Potrivit lui Sbenghe, prin „control motor” înţelegem modul prin care este 

ajustată mişcarea şi modul prin care se realizează adaptarea dinamică posturală. 

 Strâns legată de această noţiune este şi cea a modalităţii în care „se învaţă” 
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şi, de asemenea, cea prin care se „dezvoltă” comportamentul motor. Aceste noțiuni 

sunt esențiale pentru terapeutul specializat în terapie fizică și ocupațională, aceste 

informații fiind cele care stau la baza evaluării deficitelor motorii, deficitelor 

posturale ale subiecților, dar sunt necesare și elaborării programului de recuperare 

specific deficiențelor întâlnite în evaluare. 

5.4 Clasificarea exerciţiilor fizice 

Exerciţiile fizice reprezintă acţiuni motrice care angajează subiectul într-un 

comportament motric pentru a atinge un anumit scop. Exercițiile sunt considerate 

mijloace sau instrumente de acţiune care cu ajutorul conţinutului, al organizării şi 

formei lor pot conduce la dezvoltarea unor efecte funcţionale stabile. Având în 

vedere opinia metodologică, au fost evidențiate mai multe clasificări convenţionale 

care au menirea de a ajuta terapeutul specialist să decidă asupra acestora în mod 

operativ. 

 

CAPITOLUL VI: ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEŢII DIN 

PERSPECTIVA CARACTERISTICII SALE PSIHO-EMOȚIONALE 

 

H. Wallon (1968) considera că schema corporală este “elementul de bază 

indispensabil pentru construcţia personalităţii copilului”. Această reprezentare 

poate fi văzută atât din perspectivă globală, dar și ştiinţifică, sau diferenţială, pe 

care un copil o poate avea asupra propriului corp. Analizând aceste cuvinte am 

conştientizat cât de importantă este componenta posturală în evoluţia unui copil. 

Privind problema mai profund, chiar şi din punct de vedere psihologic, trebuie să 

realizăm că implicarea noastră în cursul acestei evoluţii este cât se poate de 

importantă atât pentru subiecţii în cauză cât şi pentru familiile acestora. 

Conceptul de calitate a vieţii, sub aspectul informațiilor din medicină, 

reprezintă o bunăstare fizică, socială, psihică, fiind guvernată de capacitatea ființei 

umane de a executa sarcinile firești, în existenţa lor cotidiană. 

Obiectivele sunt clare în programul de recuperare şi au în vedere 

următoarele aspecte: „În primul rând să nu faci rău”;  gradarea efortului în funcţie 

de nevoile subiecţilor; continuarea acţiunilor până la deplina recuperare a 

capacităţilor funcţionale; individualizarea tratamentului;  normalizarea vieţii. 

Această realitate nu face altceva decât să motiveze cercetarea de faţă în a obţine 

date moderne, clare, noţiuni ce vor ajuta în viitor la tratarea şi încercarea menţinerii 

unei posturi corecte în detrimentul deficienţei posturale scoliotice, ce va avea ca 

efect direct asupra subiectului în cauză un impact psihologic corespunzător, ce îi va 

permite în prealabil o integrare socială eficace. 
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CAPITOLUL VII: CONCLUZII TEORETICE 

 

 În publicațiile de specialitate și interdisciplinare se subliniează importanța 

adoptării unei posturi corecte mai ales de către copii. Formarea reflexului corect de 

postură trebuie să preocupe părinții și educatorii ținând seamă de efectele negative 

ale instalării unor deficiențe fizice la nivelul coloanei vertebrale.  

 Cea mai frecventă patologie a coloanei vertebrale este scolioza, existând 

numeroase preocupări ale specialiștilor cu privire la importanța evaluării, 

diagnosticării și recuperării scoliozelor structurale și prea puține informații cu 

privire la protocolul de recuperare în cazul scoliozelor funcționale. 

 Scolioza funcțională este o patologie posturală importantă, deoarece există 

posibilitatea evoluției acesteia într-un mod nefavorabil și posibilitatea de a crea o 

amprentă negativă asupra dezvoltării corpului copilului. 

 S-a demonstrat faptul că perioada de creștere a copilului se află în strânsă 

legătură cu evoluția gradului de curbură a scoliozei, de aceea considerăm că 

momentul acționării asupra estompării dezvoltării scoliozei este favorabil la o 

vârstă fragedă. Un aspect important este reprezentat de un diagnostic corect, pus 

într-un timp propice posibilității de a interveni.  

 Deoarece incidența dezvoltării scoliozei structurale la copii crește tot mai 

mult, credem necesară o intervenție agresivă în ceea ce privește scolioza 

funcțională (atitudinea scoliotică).  

 Aplicarea unor tehnici moderne de tratament precum terapia Schroth, terapia 

RPG (reeducare posturală globală) și metoda complementară Kinesiotaping, au 

condus la obținerea unor rezultate incurajatoare pentru corectarea  posturilor 

vicioase din aria scoliozelor și estomparea evoluțiilor acestora. 

 Indiferent de faptul că ne aflăm în prezența unei scolioze structurale sau a 

unei scolioze funcționale, este necesar utilizarea unor forme de evaluare și 

recuperare complexe pentru a crește gradul de eficiență a intervenției cu scopul 

declarat de a îmbunătăți calitatea vieții celor afectați. 
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PARTEA a II-a: CERCETARE PRIVIND EFECTELE APLICĂRII UNOR 

PROGRAME DE REEDUCERE A ATITUDINILOR SCOLIOTICE CE 

CONȚIN ȘI ELEMENTE SPECIFICE TERAPIILOR POSTURALE RPG ȘI 

SCHROTH COMPARATIV CU TRATAMENTUL CONVENȚIONAL  

 

CAPITOLUL VIII: CADRUL OPERAȚIONAL DE DESFĂŞURARE 

AL CERCETĂRII  

 

8.1    Premisele cercetării 

Atitudinea scoliotică, scolioza, împreună cu orice deficienţă posturală 

reprezintă o “boală” a secolului tehnologiei, ce afectează în mod cert dezvoltarea 

corespunzătoare a copiilor în perioada preadolescentină, de aceea este necesar a se 

întreprinde demersuri pentru prevenirea și ulterior corectarea acesteia. 

Evidențierea eficienței unui complex de exerciţii modern şi cât mai complet, 

ce va influenţa pozitiv evoluţia posturală a copiilor, a reprezentat una din dorinţele 

dezvoltării proiectului. De aceea, aplicarea unor programe de corectare a 

atitudinilor posturale vicioase identificate la copii, imediat după diagnosticarea 

acestora și la vârstă cât mai mică va conduce la obținerea unor rezultate cât mai 

bune. Realizarea unei atitudini posturale corecte necesită preocupări direct 

orientate către soluții ameliorative eficiente, de aceea o atitudine posturală corectă 

are impact pozitiv asupra calității vieții copiilor. De asemenea, cercetarea pune 

accent şi pe conceptul profilaxiei ce va influenţa în prealabil calitatea vieţii. 

 

8.2    Scopul cercetării 

Cercetarea preliminară doreşte a stabili gradul de eficiență a unor programe de 

lucru ce includ elemente din terapii posturale precum Schroth şi RPG (Reeducare 

Posturală Globală) în comparaţie cu programul utilizat în general pentru 

recuperarea cazurilor de atitudine scoliotică în rândul copiilor ce se află în perioada 

preadolescentină, urmărindu-se oprirea evoluţiei atitudinilor scoliotice spre 

patologii structurale şi ameliorând astfel calitatea vieţii subiecţilor. 

 

8.3    Obiectivele și sarcinile cercetării  

8.3.1 Obiective: 

 Stoparea evoluției și corectarea atitudinilor scoliotice deficitare către 

patologii structurale, prin aplicarea unor unor programe complexe. 

 Verificarea valabilității metodelor de evaluare a posturii și a eficienței unui 

program complex de recuperare a atitudinilor scoliotice deficitare. 

8.3.2 Sarcini: 

 Stabilirea eșantionului de cercetare conform criteriilor de includere și 

excludere a subiecților. 
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 Definitivarea metodologiei de investigare a subiecților și evaluarea inițială 

din perspectivă clinico-funcțională precum și a calității vieții. 

 Alcătuirea și aplicarea unor programe de recuperare care vor include 

exerciţii de dezvoltare musculară, dezvoltarea echilibrului şi elemente din terapii 

posturale (Schroth şi RPG) ce conțin exerciții pentru controlul muscular postural, 

redarea curburilor fiziologice ale coloanei vertebrale şi controlul respiraţiei, în 

comparaţie cu programul conservator pentru recuperarea atitudinilor scoliotice. 

 Evaluarea finală a subiecților, prelucrarea și interpretarea datelor obținute. 

 Formularea concluziilor studiului preliminar. 

 

8.4   Ipotezele cercetării 

 

1. Aplicarea unui program de recuperare ce include și elemente specifice 

terapiilor posturale RPG şi Schroth, la copii cu atitudini scoliotice, va 

conduce la corectarea semnificativă a acestora. 

2. Intervenția timpurie pentru recuperarea atitudinilor posturale deficitare de 

tipul scoliozelor la copii, va îmbunătăți calitatea vieții acestora prin 

dimensiunea sa psiho-emoțională.    

8.5   Subiecți incluși în cercetare  

 

Cercetarea a cuprins un număr de 20 de subiecţi cu vârsta cuprinsă între 8 şi 

10 ani, cu 12 fete şi 8 băieţi, diagnosticaţi cu scolioza funcţională (atitudine 

scoliotică). Subiecţii au fost împărţiţi în două grupe, una experiment și alta de 

control, ambele grupe respectând criteriilor de includere şi excludere și anume: 

Criterii de includere: vârsta cuprinsă între 8-10 ani, dezvoltare 

somato-funcţională corespunzătoare vârstei, diagnsoticul: atitudine 

scoliotică (scolioză funcţională); apartenenţă urbană, posibilitatea de 

participare la un număr de două şedinţe de tratament de recuperare pe 

săptămână. 

Criterii de excludere: patologie neuropsihică, patologie neuromotorie 

cu dizabilităţi musculo-scheletice, afecţiuni ortopedico-traumatice, boli 

congenitale, incapacitatea de susţinere şi participare la şedinţele de 

kinetoterapie. 

Grupul de control (program conventional de recuperare) a fost alcătuit din 8 

fete şi 2 băieţi cu vârsta medie de 9 ani. Grupul experiment (program de recuperare 

cu elemente din terapia RPG şi terapia Schroth) este  alcătuit din 4 fete şi 6 băieţi 

cu vârsta medie de 9 ani. 
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8.6   Locul de desfăşurare al experimentului şi durata acestuia 

 

Cercetarea s-a desfăşurat în cadrul centrului de recuperare medicală 

Prokinetic Junior din Craiova, în care îmi desfăşor activitatea profesională de 

kinetoteraput, începând cu anul 2010 până în prezent. Experimentul a fost executat 

pe o perioadă de 4 luni. Şedinţele de kinetoterapie au avut loc de două ori pe 

săptămână, timp de o oră, iar subiecţii expuşi experimentului (grupa experiment) 

au lucrat programul alcătuit de noi, un program de recuperare la care s-au adăugat 

elemente din terapiile Schroth şi RPG, spre deosebire de grupul de control care a 

lucrat un program conventional de recuperare, fiind îndrumați de unul din colegii 

cu care colaborez, ce nu se află în acelaşi cabinet. 

Deoarece subiecţii participanţi la studiu sunt minori, am întocmit un 

formular de consimţământ, completat şi semnat de părinţii acestora. 

8.7   Metode și tehnici de cercetare aplicate 

8.7.1 Metoda studiului literaturii de specialitate  a constat în parcurgerea 

unor lucrări din domeniul recuperării patologiilor posturale, a calităţii vieţii  

copiilor, scopul fiind de a putea aprecia nivelul şi posibilitățile celor incluși în 

cercetare. Datele studiate au fost din literatura de specialitate şi interdisciplinară, 

cele mai multe obţinute prin accesare de baze de date. Rezultatele studiilor au 

evidenţiat eficienţa tehnicilor moderne în raport cu cele tradiționale. 

8.7.2  Metoda observației  

În cadrul cercetării, metoda a fost aplicată pe o perioadă de 8 luni şi a vizat 

în primul rând observarea diferenţierilor din cadrul patologiilor şi modul în care 

subiecţii incluşi în cercetare au răspuns programului de recuperare cu elemente din 

diferite terapii, prin urmărirea evoluţiei acestora. 

8.7.3 Metoda experimentului 

 Experimentul a constat în aplicarea unor programe de recuperare ce au în 

conținutul lor elemente specifice tehnicilor de recuperare posturală, dezvoltare 

musculară şi educarea respiratorie, copiilor identificați cu atitudine scoliotică.  

 Pentru validarea programului de recuperare propus am evaluat inițial și final 

subiecții participanţi la cercetare.  

8.7.4 Metoda anchetei prin chestionar 

Abordarea acestei metode a aplicării chestionarelor s-a utilizat pentru 

evaluarea calității vieţii copiilor cuprinși în cercetare, sub amprenta sa psiho-

emoțională. Menţionez faptul că acest tip de chestionar nu se pretează cauzisticii 

mele. Conform studiului la zi în domeniul chestionarelor calităţii vieţii pe aria 

pediatrică, având ca țintă principală patologia posturală, şansele abordării unui 

chestionar validat şi util sunt foarte scăzute. Prin urmare am elaborat un chestionar 

personalizat intitulat Chestionar de conștientizare a posturii vicioase. Acest 
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chestionar cuprinde 5 întrebări adresate subiecţilor evaluaţi şi 5 întrebări adresate 

părinţilor acestora. Chestionarul conceput urmăreşte în primul rând să clarifice 

gradul de conştientizare a modificărilor posturale de către subiecţii participanţi la 

studiu şi de către părinţii acestora şi să scoată în evindenţă în ce masură impactul 

„bolii” afectează calitatea vieţii celor participanţi la studio, din punct de vedere 

psiho-emoțional. În al doilea rând, va verifica în ce masură au fost influenţate 

modificările calitaţii vieţii în funcţie de tratamentul aplicat şi în al treilea rând, va 

evidenţia elementele de diferenţiere după tratament.   

Chestionarul cuprinde întrebări pentru copii și întrebări pentru părinți și este 

prezentat în anexa 2. 

8.7.5 Metode de evaluare 

8.7.5.1 Evaluare clinică: Somatoscopia și Somatometria 

8.7.5.2 Evaluare funcţională 

Testul Adam’s: înainte de a începe testul este cel mai bine să se detecteze 

diferenţele dintre membre. Coloana trebuie să fie vizibilă. Din stând subiectul 

execută  o îndoire înainte a trunchiului, cu brațele jos. 

Proba Schober: Subiectul adoptă poziția stând după care examinatorul face un 

semn în dreptul coloanei vertebrale la nivelul liniei ce uneşte spinele iliace 

posterioare – L5 şi apoi măsoară 5 cm caudal şi 10 cm cranial. 

8.7.5.3. Evaluare posturală. Pentru măsurarea evaluării posturale am utilizat 

Global Postural System 400 (GPS). Posturograful GPS (Global Postural System) 

este folosit pentru determinarea deficienţelor la nivelul coloanei vertebrale, prin 

intermediul unui sistem de cameră video ce permite achiziţia de imagini ce 

urmează a fi apoi prelucrate prin intermediul softului dedicat. 

8.7.5.4 Evaluarea capacităţii vitale  

Pentru măsurarea capacităţii vitale am utilizat spirometrul digital. Proba am 

considerat-o utilă deoarece atitudinea scoliotică implică disfuncții respiratorii. 

8.7.6 Metoda matematico- statistică a fost utilizată pentru prelucrarea 

statistică a datelor și facilitarea interpretării acestora. Am utilizat Testul Student în 

vederea evidenţierii diferenţelor înregistrate în cadrul testării iniţiale şi finale. 

Programul utilizat în prelucrarea datelor a fost SPSS, varianta 21. 

8.7.7 Metoda grafică a fost utilizată pentru a putea depista eventualele 

diferenţe în evoluţia subiecţilor aleşi pentru studiu. Datele înregistrate au fost după 

întabelare expuse grafic pentru a evidenția diferențele expuse cifric. 

 

 

 

 



24 

 

CAPITOLUL IX: CONȚINUTUL PROGRAMULUI DE 

RECUPERARE PROPUS  

 

9.1 Obiectivele generale ale programului de recuperare propus de noi 

pentru grupa experiment. 

Asuplizarea coloanei vertebrale şi a sistemului articular, ce presupune 

acţionarea la nivelul articulaţiilor cu ajutorul sistemului muscular,cu scopul de a 

îmbunătătii amplitudinea de mişcare prin câştigarea unor grade suplimentare în cât 

mai multe planuri de mişcare şi creşterea gradului de elasticitate la nivelul fibrelor 

musculare. Redresarea posturală ce presupune refacerea şi menţinerea controlului 

musculaturii statice în vederea susţinerii coloanei vertebrale în curburile 

fiziologice, prin dezvoltarea musculară globală. 

 

9.2 Mijloacele kinetice utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor. 

  Mijloacele utilizate au fost repartizate diferenţiat atât  pentru grupa 

experiment aleasă de către noi, unde s-a lucrat un program de recuperare cu 

elemente din terapia funcţională Schroth şi RPG (Reeducare Posturală Globală), 

cât şi pentru grupa de control, grupă ce a lucrat cu un alt coleg şi a executat un 

program convețional de recuperare clasic ce vizează atitudinea scoliotică (program 

executat pe saltea). 

 

CAPITOLUL X: PREZENTAREA ŞI ANALIZA REZULTATELOR 

CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

10.1 Rezultatele diferențelor dintre grupa experiment și cea de control la 

testarea finală în cadrul măsurătorilor antropometrice şi indicelui de masă 

corporală. 

 Tabel 10.1 Rezultatele diferențelor dintre grupa experiment și cea de 

control la testarea finală în cadrul măsurătorilor antropometrice şi indicelui de 

masă corporală. 

 Grupa 

experiment 

Grupa de control Diferenţe 

Talia 139 138 1 

Masa corporală 31.2 27.4 3.8 

I.M.C. 16.02 14.3 1.72 

Diam. Biacromial 25.1 24.3 0.8 

Diam. Bitrohanterian 29.4 25.5 3.9 

Perim. Toracic în 

repaos 

62.4 57.4 5 
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Perim. Toracic în 

inspir forţat 

66.4 61.8 4.6 

Perim. Toracic în expir 

forţat 

66.4 55.6 5 

 

Comparând datele înregistrate în cadrul testării finale pentru cele două 

grupe, urmărind măsurătorile antropometrice și indicele de masă corporală, putem 

constata următoarele: Talia subiecţilor este la o diferenţă de 1 cm (139cm pentru 

grupa experiment şi 138cm pentru grupa de control);Masa corporală înregistrează 

la grupa de control la testarea finală o medie de 31.2 kg iar subiecţii grupei de 

experiment 27.4kg, la o diferenţă de 3.8 kg;Indicele de masă corporală se află la o 

diferenţă medie, înregistrând pentru testarea iniţială un scor de 16.02 pentru grupa 

experiment şi 14.3 pentru grupa de control;Diametrul biacromial deţine aceleaşi 

valori la evaluarea finală şi anume 25.1 cm, atât pentru grupa experiment cât şi 

pentru grupa de control 24.30;Testarea finală a diametrului bitrohanterian în cazul 

grupei de control şi experiement este identic cu cel din evaluarea iniţială, cu o 

valoarea de 29.4 cm pentru grupa experiment şi 25.5 cm pentru grupa de 

control;Pentru perimetrul toracic în repaos se înregistrează o diferenţă mare, grupa 

experiement având valoarea medie de 66.4 cm, iar grupa de control 61.8 

cm;Perimetrul toracic în inspir forţat înregistrează pentru grupa experiment, 

valoarea medie de 61.8 cm, faţă de 68.6 cm din grupa de control;Permietrul toracic 

în expir forţat, la testarea finală, a constatat o valoare de 66.4 în cazul grupei 

experiment faţă de 55.6 pentru grupa de control. 

 

10.2 Rezultatele diferențelor dintre grupa de experiment și cea de control 

la evaluarea capacităţii vitale în testarea finală. 

Tabel 10.2 Rezultatele diferențelor dintre grupa de experiment și cea de 

control la evaluarea capacităţii vitale în testarea finală 

Indicator 

statistic 

Valoare 

înregistrată 

Valoare 

ideală 

Sfera de 

încadrare% 

Diferenţe G.E. 1.38 G.E. 2.29 G.E. 0.59 

 G.C. 1.37 G.C. 2.17 G.C. 0.63 

 D. 0.01 D. 1.2 D. -0.4 

Comparând rezultatele subiecţilor celor două testări se observă valori 

superioare pentru cei din grupa de experiment spre deosebire de cei din grupa de 

control, atât în cazul valorilor înregistrate cât şi a valorilor ideale şi a sferei de 

normalitate. Aplicând testul t s-au înregistrat valori ale lui t atât pentru volumul 

curent cât şi pentru sfera de referinţă, ce se încadrează la un prag de p <0.05, 

diferenţele mediilor fiind semnificativ statistic. 
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10.3 Rezultatele comparative inițiale şi finale obținute la evaluarea 

posturală pentru grupa experiment 

Tabel 10.3 Rezultatele comparative inițiale şi finale obținute la evaluarea 

posturală pentru grupa experiment 

 Diferenta t Gr.lib. Semnif. 

Media 95% Intervalul de 

incredere 

min max 

Pair 

1 

devierecapdr1 - 

devierecapdr2 

1.00000 .11163 1.88837 2.546 9 .031 

Pair 

2 

devierecapstg1 - 

devierecapstg2 

.22000 -.01557 .45557 2.113 9 .044 

Pair 

3 

subdenumardr1 - 

subdenumardr2 

.68000 .23415 1.12585 3.450 9 .007 

Pair 

4 

subdenumarstg1 - 

subdenumarstg2 

.08000 -.04065 .20065 1.500 9 .168 

Pair 

5 

inclin.umardr1 - 

inclin.umardr2 

3.48000 2.03474 4.92526 5.447 9 .000 

Pair 

7 

dev.ct.stg1 - 

dev.ct.stg2 

1.22000 .27409 2.16591 2.918 9 .017 

Pair 

8 

dev.ct.dr1 - 

dev.ct.dr2 

-.02400 -.06019 .01219 -

1.500 

9 .168 

Pair 

9 

dev.soldstg1 - 

dev.soldstg2 

1.70000 .05071 3.34929 2.332 9 .045 

Pair 

10 

dev.solddr1 - 

dev.solddr2 

.30000 -.15243 .75243 1.500 9 .168 

Pair 

11 

a.dev.capdr1 - 

a.dev.capdr2 

1.04000 .14703 1.93297 2.635 9 .027 

Pair 

12 

a.dev.capstg1 - 

a.dev.capstg2 

.22000 -.01557 .45557 2.113 9 .064 

Pair 

13 

a.incl.capdr1 - 

a.incl.capdr2 

.94000 -.01809 1.89809 2.219 9 .054 

Pair 

14 

a.incl.capstg1 - 

a.incl.capstg2 

1.64000 .38764 2.89236 2.962 9 .016 

Pair 

15 

Dev.T4T8stg.1 - 

Dev.T4T8stg.2 

.22000 -.07553 .51553 1.684 9 .126 
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Pair 

16 

DeviereT8T12DR1 

- 

DeviereT8T12DR2 

.14000 .00853 .27147 2.409 9 .039 

Pair 

17 

DeviereT8T12stg1 - 

DeviereT8T12stg2 

.18000 -.00097 .36097 2.250 9 .041 

a) Evaluare posturală cu vedere din față 

Pentru devierea lateral dreapta a capului, diferenţa dintre mediile testării 

iniţiale şi finale este 1 inch (2,54cm). Aplicand testul t, se înregistrează o valoare 

t(2,54), încadrată la un prag de semnificaţie p 0.031, ceea ce indică faptul că 

programul ce a fost structurat pe un program convențional şi mijloace specifice 

RPG a înregistrat o ameliorare a devierii laterale a capului, diferenţa mediilor fiind  

semnificativ statistic la un prag de p<0.05. Pentru devierea lateral stânga a capului, 

diferenţa dintre mediile testării iniţiale şi finale este 0.22 inch (0.6cm). Aplicând 

testul t, se înregistrează o valoare t (2,11), încadrată la un prag de semnificaţie p 

0.044, ceea ce indică faptul că programul ce a fost structurat pe un program 

convențional şi mijloace specifice RPG a înregistrat o ameliorare a devierii laterale 

a capului, diferenţa mediilor fiind  semnificativ statistic la un prag de p<0.05. 

Pentru subdenivelarea umărului pe dreapta, diferenţa dintre mediile testării iniţiale 

şi finale este 0.68 inch (1.7cm). Aplicând testul t, se înregistrează o valoare t(3.45), 

încadrată la un prag de semnificaţie p 0.07, ceea ce indică faptul că programul ce a 

fost structurat pe un program convențional şi mijloace specifice RPG a înregistrat o 

ameliorare a devierii laterale a capului, diferenţa mediilor fiind  semnificativ 

statistic la un prag de p<0.05. Pentru subiecţii ce au înregistrat subdenivelarea 

umărului pe partea stângă, rezultatele înregistrate la finalul cercetării preliminare 

nu au confirmat statistic eficienţa programului grupei experiment, diferenţa 

mediilor încadrându-se la un prag p=0.168. Pentru înclinara umărului spre dreapta, 

rezultatele înregistrate la finalul cercetării preliminare nu au confirmat statistic 

eficienţa programului grupei experiment, diferenţa mediilor încadrându-se la un 

prag p=0.000. 

Pentru devierea cutiei toracice spre stânga, diferenţa dintre mediile testării 

iniţiale şi finale este 1.22 inch (3.1cm). Aplicând testul t, se înregistrează o valoare 

t(2.91), încarată la un prag de semnificaţie p 0.017, ceea ce indică faptul că 

programul ce a fost structurat pe un program convențional şi mijloace specifice 

RPG a înregistrat o ameliorare a devierii laterale a capului, diferenţa mediilor fiind  

semnificativ statistic la un prag de p<0.05. Pentru subiecţii ce au înregistrat 

devierea cutiei toracice spre dreapta, rezultatele înregistrate la finalul cercetării 

preliminare nu au confirmat statistic eficienţa programului grupei experiment, 

diferenţa mediilor încadrându-se la un prag p=0.168. Pentru devierea şoldului pe 
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stânga, diferenţa dintre mediile testării iniţiale şi finale este 1.70 inch (4.3cm). 

Aplicând testul t, se înregistrează o valoare t(2.33), încarată la un prag de 

semnificaţie p 0.045, ceea ce indică faptul că programul ce a fost structurat pe un 

program convențional şi mijloace specifice RPG a înregistrat o ameliorare a 

devierii laterale a capului, diferenţa mediilor fiind  semnificativ statistic la un prag 

de p<0.05. Pentru devierea şoldului pe partea dreaptă, rezultatele înregistrate la 

finalul cercetării preliminare nu au confirmat statistic eficienţa programului grupei 

experiment, diferenţa mediilor încadrându-se la un prag p=0.168. 

b) Evaluare posturală cu vedere din spate 

Pentru devierea lateral dreapta a capului, diferenţa dintre mediile testării 

iniţiale şi finale este 1.04 inch (2,6cm). Aplicând testul t, se înregistrează o valoare 

t(2,63), încarată la un prag de semnificaţie p 0.027, ceea ce indică faptul că  

programul ce a fost structurat pe un program convențional şi mijloace specifice 

RPG a înregistrat o ameliorare a devierii laterale a capului, diferenţa mediilor fiind  

semnificativ statistic la un prag de p<0.05. Pentru devierea lateral stânga a capului, 

diferenţa dintre mediile testării iniţiale şi finale este 0.22 inch (0.6cm). Aplicând 

testul t, se înregistrează o valoare t(2,11), încarată la un prag de semnificaţie p 

0.064, ceea ce indică faptul că programul ce a fost structurat pe un program 

convențional şi mijloace specifice RPG a înregistrat o ameliorare a devierii laterale 

a capului, diferenţa mediilor fiind  semnificativ statistic la un prag de p<0.05. 

Pentru înclinarea capului spre dreapta, diferenţa dintre mediile testării iniţiale şi 

finale este 0.94 grade. Aplicând testul t, se înregistrează o valoare t(2,21), încadrată 

la un prag de semnificaţie p 0.054, ceea ce indică faptul că programul ce a fost 

structurat pe un program convențional şi mijloace specifice RPG a înregistrat o 

ameliorare a devierii laterale a capului, diferenţa mediilor fiind  semnificativ 

statistic la un prag de p<0.05. Pentru înclinarea capului spre stânga, diferenţa dintre 

mediile testării iniţiale şi finale este 1.64 grade. Aplicând testul t, se înregistrează o 

valoare t(2,96), încadrată la un prag de semnificaţie p 0.016, ceea ce indică faptul 

că programul ce a fost structurat pe un program convențional şi mijloace specifice 

RPG a înregistrat o ameliorare a devierii laterale a capului, diferenţa mediilor fiind  

semnificativ statistic la un prag de p<0.05. Pentru deviere T4-T8 spre stânga, 

rezultatele înregistrate la finalul cercetării preliminare nu au confirmat statistic 

eficienţa programului grupei experiment, diferenţa mediilor încadrându-se la un 

prag p=0.126. Pentru deviere T8-T12 spre dreapta, diferenţa dintre mediile testării 

iniţiale şi finale este 0.22 inch (0.6 cm). Aplicând testul t, se înregistrează o valoare 

t(1,68), încadrată la un prag de semnificaţie p 0.039, ceea ce indică faptul că 

programul ce a fost structurat pe un program convențional şi mijloace specifice 

RPG a înregistrat o ameliorare a devierii laterale a capului, diferenţa mediilor fiind  

semnificativ statistic la un prag de p<0.05. Pentru deviere T8-T12 spre stânga, 

diferenţa dintre mediile testării iniţiale şi finale este 0.18 inch (0.5 cm). Aplicând 
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testul t, se înregistrează o valoare t(2,25), încadrată la un prag de semnificaţie p 

0.041, ceea ce indică faptul că programul ce a fost structurat pe un program 

convențional şi mijloace specifice RPG a înregistrat o ameliorare a devierii laterale 

a capului, diferenţa mediilor fiind  semnificativ statistic la un prag de p<0.05. 

10.4 Rezultatele obținute de grupa experiment în urma aplicării 

chestionarului 

a) Analiza şi interpretarea datelor din chestionar – subiecţi grupa 

experiment 

 

La prima întrebare, subiecţii celei de-a doua grupe nu conştientizează 

existenţa anumitor modificări de postură, 80% răspunzând că nu au observat 

schimbări la nivelul posturii. Doar 2 subiecţi (20%) consideră că există momente în 

care postura lor este corectă. 

Pentru a doua întrebare, 0% dintre subiecţii grupei experiment au răspuns 

afirmativ în ceea ce priveşte adoptarea unei poziţii corecte în bancă, 80% consideră 

că nu stau corect iar 20% dintre subiecţi au momente când au o postură corectă. 

În cazul întrebării cu numărul trei, procent maxim al subiecţilor grupei 

experiment de cercetare (100%) consideră că fac suficient sport. 

Din răspunsurile oferite de către subiecţii primei grupe la întrebarea cu 

numărul patru, reiese faptul că 20% obosesc uneori, 60% nu obosesc în timpul 

activităţilor şi 20% prezintă în mod  frecvent starea de oboseală. 

Ultima întrebare a făcut referire la obişnuinţa de a efectua programul de 

recuperare şi acasă, majoritatea răspunzând negativ. Un singur subiect a afirmat că 

exerciţiile recomandate sunt continuate şi acasă şi 30% din subiecţi repetă uneori 

exerciţiile din programul de recuperare.  

 

b) Analiza şi interpretarea datelor la chestionarul adresat părinţilor 

subiecților din grupa experiment 

La prima întrebare 100% din părinți consideră că starea de sănătate a 

copiilor lor este una bună. 

 

Pentru a doua întrebare, 80% dintre părinţii subiecţilor primei grupe au 

afirmat faptul că au observat singuri postura deficitară a copilului iar 20% au fost 

atenţionaţi de la şcoală.  

 

La a treia întrebare, majoritatea (60%) părinţilor sunt de părere că  fac 

suficient sport şi doar 40% consideră ca fiind insuficientă pentru copiii lor 
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mişcarea pe care o efectuează în acest moment pentru o dezvoltare armonioasă 

globală. 

 

Majoritatea părinţilor subiecţilor (80%) îşi corectează frecvent copilul 

privind postura acestuia, restul de 20% dintre părinţi doar uneori îşi atenţionează 

copilul să adopte o poziţie a corpului corectă, pentru întrebarea cu numărul patru. 

 

La ultima întrebare, 60% dintre părinţi au afirmat că îşi impulsionează copii 

să facă exerciţiile şi acasă, iar 40% au afirmat că nu. 

 

CAPITOLUL XI: CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

În urma cercetării preliminare au fost formulate următoarele concluzii: 

 Aplicând programul de recuperare, program kinetic ce include mijloace 

specifice tehnicilor RPG şi Schroth, la grupa de experiment s-au obţinut rezultate 

pozitive, evidenţiate prin datele înregistrate. 

 La măsurătorile antropometrice s-au înregistrat evoluţii favorabile grupei de 

experiment chiar dacă şi grupa de control a înregistrat diferenţe semnificative la 

majoritatea testărilor. 

 În ceea ce priveşte perimetrul în inspir la grupa de control s-a înregistrat un 

regres la testarea finală de 0.2 cm. De asemenea şi în ceea ce a privit expirul forţat, 

subiecţii grupei de control au înregistrat un regres de 1.5 cm. Aceste rezultate 

contravin datelor obţinute cu ajutorul spirometrului, neexistând diferenţe la testarea 

finală. 

 Grupa de experiment a înregistrat un progres relativ semnificativ în ceea ce 

priveşte capacitatea vitală, evidenţiind astfel eficacitatea programului aplicat, 

datorită dezvoltării musculaturii respiratorii. 

 La evaluarea posturală prin intermediul posturografului Global Postural 

System au fost înregistrate îmbunătăţiri semnificative la ambele grupe, existând 

totuşi parametri ce au fost influenţaţi într-un mod evident la grupa experiment, 

care, a înregistrat valori superioare la ameliorarea poziției deficitare a umerilor şi la 

devierea coloanei vertebrale în zona T4- T8. Aceste argumente confirmă ipoteza 

cercetării prin care "Aplicarea unui program de recuperare ce include și elemente 

specifice terapiilor posturale RPG şi Schroth, la copii cu atitudini scoliotice 

deficitare, va conduce la corectarea semnificativă a acestora.".  

 Chestionarul aplicat, atât părinţi cât şi la subiecţii cercetării au 

subliniat faptul că o intervenţie timpurie pentru recuperarea atitudinilor posturale 

deficitare de tipul scoliozelor, va îmbunătăți semnificativ calitatea vieții. Totuşi, 

majoritatea au recunoscut faptul că nu continuă programul de recuperare stabilit 

împreună cu specialiştii în afara şedinţelor de kinetoterapie, ceea ce ne determină 
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să afirmăm necesitatea unei intervenţii suplimentare pentru un control postural mai 

eficient. Se confirmă cea de-a doua ipoteză conform căreia "Intervenția timpurie 

pentru recuperarea atitudinilor posturale deficitare de tipul scoliozelor la copii, va 

îmbunătăți calitatea vieții acestora prin dimensiunea sa psiho-emoțională".  

 Diferențele obținute de grupa experiment față de cea de control, deși 

există, nu au fost cele estimate astfel încât considerăm necesar a apela la noi 

mijloace de investigare care să ne ofere date suplimentare pentru îmbunătățirea 

programului de lucru cu structuri de exerciții ce vizează flexibiliatea şi forţa la 

nivelul coloanei vertebrale.  

 

PARTEA a III-a: CERCETARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND 

RECUPERAREA ATITUDINII SCOLIOTICE PRIN APLICAREA 

KINESIOTAPINGULUI CA TERAPIE COMPLEMENTARĂ 

PROGRAMULUI DE RECUPERARE 

 

CAPITOLUL XII: DESIGN-UL CERCETĂRII  

 

12.1. Premisele cercetării 

Atitudinea scoliotică reprezintă doar o ușoară deviație a coloanei vertebrale 

influențată de o asimetrie în orice structură a corpului și poartă o amprentă 

importantă asupra dezvoltării posturii corpului uman, mai ales în perioada de 

creștere și dezvoltare motorie a copilului. Având în vedere faptul că rezultatele 

obținute în cadrul cercetării preliminare referitoare la evaluarea capacităţii vitale, 

cu ajutorul spirometrului, nu au fost relevante pentru demersul nostru s-a renunțat 

la ea.  

Concluziile cercetării preliminare evidențiază necesitatea intervenției asupra 

conținutului programului de recuperare prin includerea unei terapii complementare 

în vederea eficientizării sale pentru ameliorarea atitudinilor scoliotice. Datele 

oferite prin aplicarea chestionarului care subiniează necesitatea  menținerii unei 

atitudini posturale corecte, și în afara ședințelor de kinetoterapie, ne-a orientat către 

apelarea la o terapie suplimentară ce poartă numele de Kinesiotaping, respectiv, 

terapie prin benzi. Considerăm că metoda Kinesiotaping, ca terapie complementară 

poate stimula și menține o postură corectivă pe perioada de pauză dintre ședințele 

de recuperare. 

 

12.2 Scopul cercetării 

Prin prezenta cercetare urmărim reducerea și recuperarea atitudinilor 

posturale vicioase în vederea îmbunătățirii calității vieții subiecților incluși în 

cercetare. 
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12.3 Obiectivele și sarcinile cercetării propuse 

12.3.1 Obiective  

 Reconsiderarea conținutului programului de recuperare, în baza și altor 

metode de investigare. 

 Stabilirea eficienței strategiei de abordare complexă și agresivă a recuperării 

atitudinilor scoliotice. 

 Realizarea unui protocol de recuperare prin utilizarea unui complex de 

metode. 

12.3.2 Sarcini corespunzătoare obiectivelor cercetării 

 Stabilirea componenței grupelor de subiecți incluși în cercetare; 

 Formularea ipotezelor de lucru; 

 Evaluarea inițială a subiecților; 

 Alcătuirea și aplicarea programului de recuperare; 

 Aplicarea chestionarului privind conștientizarea posturii; 

 Evaluarea finală a subiecților pentru a observa eficiența programelor 

aplicate; 

 Centralizarea, prelucrarea și interpretarea datelor înregistrate; 

 Formularea concluziilor cercetării; 

 Diseminarea rezultatelor. 

 

12.4. Ipotezele cercetării 

 Completarea programului de recuperare aplicat în cercetarea preliminară, cu 

terapia complementară Kinesiotaping, va contribui la corectarea atitudinilor 

scoliotice. 

 Aplicarea benzilor pe o perioadă de timp mai mare de trei zile poate 

influența atitudinea posturală deficitară, menținând corecțiile deja instalate. 

 O postură corectă influențează psiho-afectivitatea subiecților contribuind la 

îmbunătățirea calității vieții. 

 

12.5. Metode de cercetare aplicate 

12.5.1 Metoda studiului literaturii de specialitate a constat în documentarea 

în domeniul terapiei complementare kinesiotaping, terapie utilizată în acest studiu. 

Principalul obiectiv a fost acela de a elabora o aplicație ce va îmbunătăți postura 

deficitară și ce se va mula pe necesitățile fiecărui subiect inclus în cercetare. Datele 

studiate au fost din literatura de specialitate şi interdisciplinară, cele mai multe 

obţinute prin accesare de baze de date. Rezultatele studiilor au evidenţiat efectele 

pozitive ale utilizării terapiei în mod frecvent în traumatologie, existând un număr 

redus de informații cu privire la aplicarea lor în recuperarea atitudinilor deficitare 

posturale. 
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12.5.2 Metoda observației 

În cadrul cercetării, metoda a fost aplicată pe o perioadă de 4 luni şi s-a 

observat evoluția modificărilor apărute în cadrul conduitei posturale a subiecților 

aflați în cadrul proiectului, ca și răspuns al programului de recuperare ce vizează 

terapii moderne și terapia complementară kinesiotaping. 

12.5.3 Metoda experimentului 

În cadrul experimentului s-a urmat programul de recuperare în conținutul 

căruia amintim elemente specifice tehnicilor de recuperare posturală, dezvoltare 

musculară şi educarea respiratorie, la finalul căruia s-au utilizat aplicații cu benzi 

Kinesiotaping, metoda complementară, pentru a stimula menținerea posturii 

corective deja dobândită, în rândul copiilor identificați cu atitudine scoliotică.  

Grupa de control a urmat numai un program convențional de recuperare 

dedicat scoliozei 

Subiecții au fost informați cu privire la beneficiile aplicațiilor kinesiotaping 

și modul în care acestea vor fi utilizate. Aceștia au fost rugați să adopte o poziție 

relaxată, în ortostatism, pe toată perioada aplicației. Benzile au fost așezate pe 

țesutul conjunctiv, decupate în forma I și cu o lungime potrivită zonei de lucru a 

fiecărui individ, banda aplicându-se pe pielea curată, după ce se îndepărtează folia 

de hârtie. 

 Prima porțiune din bandă, care nu este mai mare de 5 cm, a fost lipită pe 

țesutul conjuctiv, fără nici un fel de tensiune și a fost  fricționată  zona pentru a se 

activa lipiciul acrilic. Această primă porțiune se numește ancoră. În funcție de 

efectul dorit au fost  aplicate benzi cu o anumită tensiune și într-o anumită direcție. 

Aplicată de la distal spre proximal (inserție spre origine) cu o tensiune de 15-25%, 

banda va face recul spre ancoră pentru a inhiba musculatura tensionată, iar aplicată 

de la proximal spre distal (origine spre inserție) cu o tensiune de 15-35%, banda va 

face recul spre ancoră pentru a facilita musculatura slabă. Aplicațiile s-au realizat 

ținând cont de grupele musculare implicate în patologia tratată. (Figurile 12.1., 

12.2.) 
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Figura 12.1.  Subiect cu atitudine scoliotică înaintea aplicației kinesiotaping 

 

 
Figura 12.2.  Subiect cu atitudine scoliotică după aplicația kinesiotaping 

 

Pentru validarea programului de recuperare propus am evaluat inițial și final 

subiecții participanţi la cercetare. Pentru grupa experiment am avut și o evaluare 

intermediară conform specificațiilor întâlnite în literatura de specialitate care se 

referă la faptul că la 3 zile de la aplicarea benzilor nu se mai pot obține modificări 

semnificative. 
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12.5.4 Metoda anchetei prin chestionar 

Elaborarea Chestionarului personalizat s-a dovedit a fi extrem de folositoare 

în abordarea metodelor de tratament și al obiectivizării gradului de conștientizare 

asupra posturilor viciose existente, astfel facându-ne o idee cu privire la influența 

asupra calităţii vieţii. 

12.5.5 Metode de evaluare aplicate 

12.5.5.1 Evaluare clinică 

Fișa de evaluare a cuprins evaluarea somatoscopică (poziţia stand, cu umerii 

relaxaţi, brațele pe lângă corp, cu palmele în poziţie intermediară de 

pronosupinaţie, degetele în ușoară flexie, bărbia orizontală, cu privirea orientată 

anterior, picioarele apropiate, cu genunchii extinşi, picioarele poziționate anterior, 

cu călcâiele apropiate, vârfurile depărtate ce nu depășesc 45
o
) unde s-au urmărit: 

statura (normo-,hiper- şi substraturală); atitudinea globală a corpului (normală sau 

deficientă); țesutul celular subcutanat (apreciind „din ochi” grosimea şi caracterul 

stratului adipos subcutanat); motricitatea de natură spontană sau motricitate 

provocată; starea subiectului din timpul evaluării. S-au înregistrat: dimensiunile 

longitudinale (înălţimea); dimensiuni transversale (diametrul biacromial, 

bitrohanterian); dimensiuni circulare (perimetrul toracelui); dimensiuni ale masei 

somatice (greutatea şi compoziţia corporală). 

12.5.5.2 Evaluare funcţională 

Evaluarea a cuprins: 

 Testul Adam’s (subiectul execută o flexie anterioară a trunchiului până ce 

spatele ajunge în poziţie orizontală – trunchi aplecat, cu picioarele apropiate, 

braţele suspendate şi genunchii extinşi, palmele fiind alăturate, iar examinatorul 

priveşte din spate, pe traiectul orizontal al coloanei vertebrale, analizând apariţia 

indicatorilor scoliozei, precum asimetrie la nivelul coloanei, umeri inegali, 

asimetriile la nivelul scapulelor, şolduri inegale, capul ce nu se aliniază cu zona 

pelvină, sau apariţia gibozităţilor; se notează ca fiind pozitiv -scolioza structurală-, 

sau negativ -scolioza funcţională/atitudine scoliotică-).  

 Proba Schober (subiect în ortostatism, examinatorul face un semn în dreptul 

coloanei vertebrale la nivelul liniei ce uneşte spinele iliace posterioare – L5, şi apoi 

măsoară 5 cm caudal şi 10 cm cranial, iar aceste puncte se marchează cu două 

semne, apoi subiectul este rugat să se aplece cât poate de mult, până când atinge cu 

degetele de la mână vârful picioarelor; în mod normal, distanţa dintre semnul de la 

L5 şi cel de la punctul cu 10 cm superior trebuie să crească cu cel puţin 5 cm, iar 

dacă această creştere este sub 5 cm se poate spune că există o flexie limitată a 

coloanei lombare (testul Schober este pozitiv). 

12.5.5.3 Evaluare posturală 

În cadrul evaluării posturale am utilizat Global Postural System 400 (GPS) 

pentru a determina deficienţele la nivelul coloanei vertebrale, prin intermediul unui 
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sistem de cameră video ce permite achiziţia de imagini prelucrate de către softul 

dedicat. Scheletul podostabil alături de sistemul analyzer cu fire verticale şi 

orizontale mobile, două camere foto şi software-ul competent în măsurarea 

structurilor corpului, reprezintă complexul GPS. 

12.5.5.4 Evaluarea tonusului muscular 

Pentru măsurarea tonusului muscular am utilizat un dispozitiv numit 

Myometru/Myoton ce are incorporat un soft special care are menirea de a culege 

informaţiile necesare. (figura 12.3.) 

 
Figura 12.3.  Dispozitivul Myoton 

 

 Dispozitivul deţine un ac de plastic ce funcţionează pe bază de laser pentru 

a colecta datele şi un ecran pe care sunt afişate informaţii despre pacient, ce au fost 

mai întâi introduse în softul instalat în calculator şi apoi transferate cu ajutorul unui 

cablu în dispozitiv. Pe lângă informaţiile despre subiect, apar informaţii cu privire 

la muşchiul ce urmează a fi evaluat, starea în care se află acesta (relaxat sau în 

contracţie), numărul de repetări necesare, toate acestea fiind create iniţial în 

programul instalat pe calculator, sub forma unui patern. Myotonul a fost creat 

pentru a măsura şi înregistra oscilaţiile profunde ale ţesutului biologic moale sub 

forma unui semnal de accelerare. Oscilaţiile sunt induse de o forţă de eliberare 

rapidă şi uşoară din exterior, ca un impuls mecanic dat de o constantă de încărcare 

a acului.  

Potrivit soft-ului preistalat, am creat un patern în care s-au inclus urmatorii 

muşchi, ce au fost consideraţi necesari în evaluarea scoliozei funcţionale:  

 Erector spinal;  

 Longissimus lombar;  

 Trapezul superior;  

 Marele pectoral.  

S-a utilizat ca metodă de măsurare Tripla scanare, care compară condiția 

mușchilor selectați, de pe ambele părți corporale (dreapta și stânga), estimează 

direcția pe o anumită perioadă, compară normele populației și testează expres mai 

multe grupe musculare. 
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Toate datele vor fi introduse într-un format PDF ce va conţine grafice 

comparative, de unde se vor lua în cosiderare valorile Frevenței (Tonus) și valorile 

Decrementului (Elasticitate). (figura 12.4) 

 
Figura 12.4 Rezultatul evaluării Myoton în format PDF 

 

12.6 Metoda matematico- statistică a fost utilizată pentru prelucrarea 

statistică a datelor înregistrate. 

 

12.7 Metoda grafică a fost utilizată pentru a evidenția diferențele datelor 

expuse cifric. 

În cadrul cercetării, reprezentarea grafică a rezultatelor prin diagrame s-a 

realizat cu programul Microsoft Excel. 

 

12.8 Organizarea, desfășurarea și subiecții incluși în cercetare 

Cercetarea a avut loc în cadrul centrului de recuperare medicală Prokinetic 

Junior din Craiova, unde îmi desfăşor activitatea profesională de kinetoteraput. 

Perioada de desfășurare a experimentul a fost de 4 luni. Şedinţele de 

kinetoterapie s-au efectuat de două ori pe săptămână, timp de o oră, iar subiecţii 

experimentului au lucrat programul alcătuit de noi, un program de recuperare cu 

elemente din terapiile Schroth şi RPG, spre deosebire de grupul de control care a 

lucrat un program conventional de recuperare susţinut de unul din colegii cu care 

colaborez, ce nu se află în acelaşi cabinet. După terminarea programului de 

recuperare, fiecare subiect a beneficiat de aplicațiile kinesiotaping. 

Deoarece subiecţii participanţi la studiu sunt minori, am întocmit un formular 

de consimţământ, completat şi semnat de cărte părinţii acestora.  
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CAPITOLUL XIII: CONȚINUTUL PROGRAMELOR DE LUCRU 

APLICATE 

 

13.1 Descrierea programului de recuperare propus  

 

13.1.1 Obiectivele generale ale programului de recuperare propus de noi 

pentru grupa experiment. 

 Asuplizarea coloanei vertebrale şi a sistemului articular, ce presupune 

acţionarea la nivelul articulaţiilor cu ajutorul sistemului muscular, cu scopul de a 

îmbunătăți  amplitudinea de mişcare prin câştigarea unor grade suplimentare în cât 

mai multe planuri de mişcare şi creşterea gradului de elasticitate la nivelul fibrelor 

musculare. 

 Redresarea posturală ce presupune refacerea şi menţinerea controlului 

musculaturii statice în vederea susţinerii coloanei vertebrale în curburile 

fiziologice, prin dezvoltarea musculară globală. 

 Menținerea, pe o perioadă îndelungată, a corecțiilor posturale cu ajutorul 

benzilor kinesiologice ce au rolul de a influența proprioceptiv postura subiecților 

prin efectul direct asupra țesutului conjunctiv, ce se află în strânsă legătură cu 

fașcia și grupele musculare influențate. 

13.1.2 Mijloacele kinetice utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor. 

Mijloacele folosite au fost repartizate diferenţiat atât  pentru grupa 

experiment aleasă de către noi, unde s-a lucrat un program de recuperare cu 

elemente din terapia funcţională Schroth şi RPG (Reeducare Posturală Globală), 

cât şi pentru grupa de control, grupă ce a lucrat cu un alt coleg şi a executat un 

program convențional de recuperare ce vizează atitudinea scoliotică (program 

executat pe saltea). 

 

13.2 Descrierea aplicațiilor kinesiotaping 

13.2.1 Obiectivele generale ale aplicațiilor kinesiotaping pentru grupa 

experiment. 

 Influențarea unei posturi corecte pe o perioadă lungă de timp. 

 Redarea unui aport mai mare de sânge în rândul musculaturii aflate în 

tratament prin efectul de oxigenare musculară, efect influențat cu ajutorul benzilor 

ce vor ridica țesutul conjuctiv într-un mod micornic, permițând o mai bună 

circulație sanguină în zona aplicată. 

 Crearea unei engrame posturale corecte prin efectul proprioceptiv, efect 

influențat cu ajutorul benzilor care oferă un imput baroreceptorilor de la nivelul 

țesutului conjunctiv, informație ce va ajunge la nivelul creierului și va susține apoi 

postura corectivă. 



39 

 

13.2.2 Mijloacele aplicative pentru grupa experiment. 

 Mijloacele utilizate au fost repartizate pentru grupa experiment, unde 

subiecții au avut parte de aplicații individualizate, ținându-se cont de patologia în 

cauză. 

 În urma programului conventional, unde s-a urmărit redarea unei posturi 

corecte, aplicațiile kinesiotaping au fost introduse pentru a menține corecțiile 

dobândite.  

 S-a ținut cont de musculatura afectată din patologia atitudinilor scoliotice și 

de postura deficitară a fiecărui subiect. În principiu, grupele musculare asupra 

cărora s-au aplicat benzile au fost următoarele: Erector Spinal, Longissimus 

Lombar, Trapezul superior și Pectoralul Mare. 

 Mod de aplicare pentru mușchiul Trapez Superior  

Subiecții au fost poziționați în ortostatism. În zona proiecției cutanate a 

mușchiului afectat, țesutul a fost întins printr-o mișcare de înclinare laterală a 

capului. Deoarece  majoritatea cazurilor au prezentat o musculatură tensionată, 

aplicația a fost realizată pentru a inhiba musculatura suprasolicitată, mai exact din 

zona distală spre cea proximală (inserție- origine). Am pornit cu banda din 

regiunea mușchiului Deltoid, cu o tensiune în bandă de 25% și am aplicat banda pe 

toată suprafața mușchiului trapez superior până la nivelul gâtului, aproape de 

mastoidă.  

 Mod de aplicare pentru mușchii Erector Spinal și Longissimus 

Lombar. 

 Subiecții au fost poziționați în ortostatism. În zona proiecției cutanate a 

mușchiului afectat, țesutul a fost întins printr-o mișcare de flexie a trunchiului în 

plan anterior. Aplicația a fost realizată pentru a facilita musculatura slabă, mai 

exact din zona proximală către cea distală (origine- inserție). În mod obișnuit, 

musculatura din zona convexităților este una alungită, deci slabă. Prin urmare am 

pornit cu banda din zona crestei iliace pe proiecția cutanată a mușchiului 

Longissimus Lombar din convexitatea lombară și am continuat, pe diagonală, către 

mușchiul Erector Spinal din convexitatea toracală. Tensiunea benzii a fost una de 

35%. 

 Mod de aplicare pentru mușchiul Pectoral mare. 

Subiecții au fost poziționați în ortostatism. În zona proiecției cutanate a 

mușchiului afectat, țesutul a fost întins printr-o mișcare de proiecție posterioară a 

umărului permițând întinderea țesutului pe proiecția cutanată a mușchiului 

Pectoralul Mare. În cazul acestui mușchi, tendința este aceea de a se scurta și de a 

poziționa umărul anterior. Aplicația a fost făcută pentru a inhiba musculatura 

tensionată cu ajutorul unei aplicații ce va trece peste o pârghie. Inițial banda va 

porni din zona sternală, ce va presupune o variantă de proximal spre distal 

(origine- inserție) ce ajută  în mod normal la facilitarea musculaturii. Datorită 
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faptului că această aplicație depășește inserția mușchiului trapez și continuă pe 

zona omoplatului ajungând până sub unghiul inferior al acestuia, această aplicație 

va face ca forța de recul să plece din distal spre proximal și va crea astfel o 

aplicație ce va avea ca direcție din zona distală spre cea proximală, permițând 

astfel inhibiția musculară a mușchiului în cauză. Tensiunea va fi astfel aplicată în 

procent de 25%. 

Deoarece, de cele mai multe ori, o atitudine scoliotică implică și un șold 

ridicat, am creat o aplicație ce va postura și susține articulația în timpul mișcărilor, 

influențând corecția totală. În cazul scoliozelor structurale șoldul de aceeași parte a 

convexității toracale va fi cel ridicat, datorită convexității lombare. În ceea ce 

privește atitudinea scoliotică este vorba de o translatare a șoldului pe diagonala 

presupusei convexități toracale, ca o proiecție compensatorie. 

Imaginea finală a aplicației kinesiotaping va trebui să aibă în vedere corecția 

umărului mai ridicat prin relaxarea musculaturii Trapezului, proiecția posterioară a 

umărului prin influența asupra mușchiului Pectoral, reglarea presupusei convexități 

toracale (gibus) prin facilitarea mușchilor Spinali, corectarea presupusei 

convexități lombare prin facilitarea mușchiului Longissimus Lombar și blocarea 

translației șoldului. (Figurile 13.37., 13.38., 13.39., 13.40.) 

 
Figura 13.1 Vedere din posterior înainte de aplicația kinesiotaping  
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Figura 13.2 Vedere din posterior după aplicația kinesiotaping 

 

CAPITOLUL XIV: PRELUCRAREA STATISTICĂ A DATELOR 

ÎNREGISTRATE ȘI INTERPRETAREA ACESTORA 

 

14.1 Rezultatele diferențelor dintre grupa experiment și cea de control la 

testarea initială în cadrul măsurătorilor antropometrice şi indicelui de masă 

corporală. 

Tabel 14.1 Rezultatele diferențelor dintre grupa experiment și cea de control 

în cadrul măsurătorilor antropometrice şi a indicelui de masă corporală. 

 

 

Comparând datele înregistrate la nivelul celor două grupe, în ceea ce 

priveşte măsurătorile antropometrice și indicele de masă corporală, putem constata 

următoarele: Talia subiecţilor se află la valori relativ apropiate (135 cm pentru 

grupa experiment şi 134cm pentru grupa de control); Masa corporală înregistrează 

la grupa de experiment o medie de 28 kg spre deosebire de  subiecţii grupei de 

 Grupa 

experiment 

Grupa 

control 

Mann Whitney U 

test 

Talia 135 134 0.93 

Masa corporală 28 26 0.81 

I.M.C. 14.9 15.3 0.66 

Diam. 

Biacromial 

24 24 0.59 

Diam. 

Bitrohanterian 

24 24 0.81 
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control ce înregistrează valori de 26 kg; Indicele de masă corporală se află la o 

diferenţă relativ mică, înregistrând un scor de 14.9 pentru grupa experiment şi 15.3 

pentru grupa de control; Diametrul biacromial deţine aceleaşi valori și anume 24 

cm, atât pentru grupa experiment cât şi pentru grupa de control; Diametrul 

bitrohanterial în cazul grupei de control şi experiement este şi în acest caz identic, 

cu o valoarea de 24 cm. 

 

14.2 Rezultatele obținute la evaluarea funcţională 

14.2.1 Rezultatele obţinute la Testul Adam’s 

Având în vedere că nu au fost evidenţiate gibozităţi la nivelul zonei toracale 

şi lombare la nici o grupă, am considerat că nu mai este necesar a prezenta datele, 

rezultatele testelor fiind negative.  

14.2.2 Rezultatele obţinute la Proba Schober 

Având în vedere că nu s-au înregistrat diferenţe mai mari sau mici mici de 

15 cm la nici o grupă, am considerat că nu mai este necesar a prezenta datele. 

 

14.3 Rezultatele comparative finale obținute la evaluarea posturală pentru 

grupa de control și grupa experiment 

14.3.1 Evaluarea Posturală 

Tabel 14.2 Rezultatele comparative inițiale finale obținute la evaluarea 

posturalăpentru grupa experiment și grupa de control 

  

Grupa Experiment/Control 

 G.Experiment G.Control Wilcoxon 

(p) 

Translație în plan 

anterior 

6.32 

 (3.50/8.10) 

4.08 

(2.97/6.09) 

0.33 

Angulație în plan 

anterior 

3.70  

(2.70/7.40) 

3.80 

(2.00/6.50) 

0.64 

Translație în plan 

posterior 

7.18 

 (4.24/10.87) 

4.11 

(2.64/10.10) 

0.77 

Angulație în plan 

posterior 

5.80 

 (3.10/7.10) 

5.00 

(3.30/6.50) 

0.10 

 

a) Evaluare posturală cu vedere din față 

Pentru translația din plan anterior, ce reprezintă suma modificărilor 

posturale din plan frontal ce apar la nivelul regiunilor topografice reprezentate de 

cap, umeri, cutia toracică, solduri/pelvis, aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează 

o valoare încadrată la un prag de semnificație p 0.33. Acest rezultat indică faptul că 
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nu se înregistrează o ameliorare semnificativă în ceea ce privește translațiile din 

plan anterior, comparativ între cele două grupe. 

Pentru angulația din plan anterior, ce reprezintă suma modificărilor 

posturale din plan frontal prin modificarea unghiului postural, sau cu alte cuvinte 

înclinațiile ce apar la nivelul regiunilor topografice reprezentate de cap, umeri, 

cutia toracică, solduri/pelvis, aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare 

încadrată la un prag de semnificație p 0.64. Acest rezultat indică faptul că nu se 

înregistrează o ameliorare semnificativă în ceea ce privește angulațiile din plan 

anterior, comparativ între cele două grupe. Însă există valori mai scăzute în cazul 

grupei experiment în cazul angulațiilor în plan anterior. 

 

 

b) Evaluare posturală cu vedere din spate 

Pentru translația din plan posterior, ce reprezintă suma modificărilor 

posturale din plan frontal ce apar la nivelul regiunilor topografice reprezentate de 

cap, umeri, cutia toracică, solduri/pelvis, aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează 

o valoare încadrată la un prag de semnificație p 0.77. Acest rezultat indică faptul că 

nu se înregistrează o ameliorare semnificativă în ceea ce privește translațiile din 

plan posterior, comparativ între cele două grupe. 

Pentru angulația din plan posterior, ce reprezintă suma modificărilor 

posturale din plan frontal prin modificarea unghiului postural, sau cu alte cuvinte 

înclinațiile ce apar la nivelul regiunilor topografice reprezentate de cap, umeri, 

cutia toracică, solduri/pelvis, aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare 

încadrată la un prag de semnificație p 0.10. Acest rezultat indică faptul că nu se 

înregistrează o ameliorare semnificativă în ceea ce privește angulațiile din plan 

posterior, comparativ între cele două grupe. 

 

14.4 Rezultatele comparative finale obținute la evaluarea tonusului 

muscular pentru grupa de control și grupa experiment 

14.4.1 Evaluarea Tonusului Muscular 

Tabel 14.3 Rezultatele comparative inițiale finale obținute la evaluarea 

tonusului muscular pentru grupa experiment și grupa de control 

Grupa Experiment/Control 

 G.Experiement G.Control Wilcoxon 

(p) 

Tonus m. Erector spinal 0.67  

(-1.57/3.18) 

-1.82  

(-4.42/-0.32) 

0.20 

Elasticitate m. Erector spinal 12.76 

(10.35/15.98) 

8.74 

(2.88/17.04) 

0.22 
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Tonus m. Longissimus 

lombar 

1.13  

(-1.28/3.35) 

3.11  

(1.63/6.87) 

0.93 

Elasticitate m. Longissimus 

lombar 

4.68  

(-1.20/8.71) 

0.49  

(-3.64/6.32) 

0.39 

Tonus m. Marele pectoral -3.12  

(-6.12/2.62) 

-2.76  

(-4.95/-1.69) 

0.59 

Elasticitate m. Marele 

pectoral 

-3.09  

(-5.19/4.26) 

-0.60  

(-11.83/4.08) 

0.09 

Tonus m. Trapezul superior -2.44  

(-12.00/4.40) 

3.59  

(-3.20/11.43) 

0.70 

Elasticitate m. Trapezul 

superior 

0.67  

(-1.57/3.18) 

9.39 

(0.79/12.64) 

0.03 

 

Pentru parametrul tonusului, în cazul mușchiului erector spinal, aplicând 

testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de semnificație p 

0.20. Acest rezultat indică faptul că nu se înregistrează o ameliorare semnificativă 

la nivelul musculaturii, comparativ între cele două grupe. 

Pentru parametrul elasticității, în cazul mușchiului erector spinal, aplicând 

testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de semnificație p 

0.22. Acest rezultat indică faptul că nu se înregistrează o ameliorare semnificativă 

la nivelul musculaturii, comparativ între cele două grupe. Însă valorile elasticității 

în cazul mușchiului erector spinal pentru grupa experiment înregistrează o creștere 

a elasticității, spre deosebire de grupa de control, ceea ce ne indică o influență mai 

mare asupra elsticității în cazul acestei grupe. 

Pentru parametrul tonusului, în cazul mușchiului longissimus lombar, 

aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de 

semnificație p 0.93. Acest rezultat indică faptul că nu se înregistrează o ameliorare 

semnificativă la nivelul musculaturii, comparativ între cele două grupe. Însă 

valorile tonusului în cazul mușchiului longissimus lombar pentru grupa experiment 

înregistrează o scadere a tonusului, spre deosebire de grupa de control, ceea ce ne 

indică o influență mai mare asupra tonusului în cazul acestei grupe. 

Pentru parametrul elasticității,  în cazul mușchiului longissimus lombar, 

aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de 

semnificație p 0.39. Acest rezultat indică faptul că nu se înregistrează o ameliorare 

semnificativă la nivelul musculaturii, comparativ între cele două grupe. Însă 

valorile elasticității în cazul mușchiului longissimus lombar pentru grupa 

experiment înregistrează o creștere a elasticității, spre deosebire de grupa de 

control, ceea ce ne indică o influență mai mare asupra elsticității în cazul acestei 

grupe. 
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Pentru parametrul tonusului, în cazul mușchiului marele pectoral, aplicând 

testul Wilcoxao, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de semnificație p 

0.59. Acest rezultat indică faptul că nu se înregistrează o ameliorare semnificativă 

la nivelul musculaturii, comparativ între cele două grupe. 

Pentru parametrul elasticității, în cazul mușchiului marele pectoral, 

aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de 

semnificație p 0.09. Acest rezultat indică faptul că nu se înregistrează o ameliorare 

semnificativă la nivelul musculaturii, comparativ între cele două grupe. 

Pentru parametrul tonusului, în cazul mușchiului trapez superior, aplicând 

testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de semnificație p 

0.70. Acest rezultat indică faptul că nu înregistrează o ameliorare semnificativă la 

nivelul musculaturii, comparativ între cele două grupe. Însă valorile tonusului în 

cazul mușchiului Lungissimus Lombar pentru grupa experiment înregistrează o 

scadere a tonusului, spre deosebire de grupa de control, ceea ce ne indică o 

influență mai mare asupra tonusului în cazul acestei grupe. 

Pentru parametrul elasticității, în cazul mușchiului trapez superior, aplicând 

testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de semnificație p 

0.03. Acest rezultat indică faptul că pentru acest parametru al elasticiității se 

înregistrează o ameliorare, diferenţa mediilor fiind  semnificativ statistic la un prag 

de p<0.05. 

 

14.5 Rezultatele obținute de grupa experiment la evaluarea tonusului 

muscular după 3 zile de la aplicarea benzilor kinesiotaping (valoarea acută) 

 

Tabel 14.4 Evaluarea tonusului muscular după 3 zile de kinesiotaping 

pentru grupa experiment 

 Min Max Medie Stdv 

Tonus m. Erector spinal -13.68 9.15 0.93 6.20 

Elasticitate m. Erector spinal -10.04 24.20 15.05 10.50 

Tonus m. Longissimus 

lombar 

-5.39 5.33 0.00 3.68 

Elasticitate m. Longissimus 

lombar 

-17.82 18.35 8.40 9.65 

Tonus m. Marele pectoral -9.70 7.54 0.47 4.14 

Elasticitate m. Marele 

pectoral 

-31.95 4.65 -11.50 9.88 

Tonus m. Trapezul superior -44.14 35.14 4.29 22.39 
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Elasticitate m. Trapezul 

superior 

-41.53 41.33 -1.72 24.71 

 

La testarea după 3 zile de kinesiotaping a subiecţilor din grupa de 

experiment, tonusul muscular al subiecţilor a înregistrat următoarele valori: 

o Pentru parametrul tonusului în cazul mușchiului erector spinal s-a înregistrat 

o valoare medie de 0.93 Hz, valorile fiind situate între -3.65 și 4.42 Hz; 

o Parametrul elasticității în cazul mușchiului erector spinal a înregistrat o 

valoare medie de 15.05, cu valori cuprinse între 5.02 și 22.02. 

o Tonusul pentru mușchiul Lungissimus Lombar a înregistrat valoarea medie 

de 0.00 Hz, cu valori cuprinse între -3.77 și 3.42 Hz. 

o Elasticitatea în cazul mușchiului longissimus lombar a înregistrat valoarea 

medie de 8.40, cu valori cuprinse între 0.00- 9.91. 

o Parametrul tonusului în ceea ce privește mușchiul marele pectoral a 

înregistrat valoarea medie de 0.47 Hz, cu valori cuprinse între -1.59 și 2.73 

Hz. 

o Parametrul elasticității în ceea ce privește mușchiul marele pectoral a 

înregstrat valoarea medie de -11.5, cu valori cuprinse între -19.8 și -8.68. 

o În cazul mușchiului trapez superior, parametrul tonusului a înregistrat o 

valoare medie de 4.29 Hz, cu valori cuprinse între 0.00 și 26.7 Hz. 

o În ceea ce privește parametrul elasticității pentru mușchiul trapez superior, 

acesta a înregistrat valoarea medie de -1.72, cu valori cuprinse între -13.5 și 

12.8. 

 

14.6 Rezultatele comparative inițiale şi după 3 zile de kinesiotaping 

(valoarea acută) obținute la evaluarea tonusului muscular pentru grupa 

experiment 

 

Tabel 14.5 Rezultatele comparative inițiale şi după 3 zile de kinesiotaping 

obținute la evaluarea tonusului muscular pentru grupa experiment 

Grupa Experiment 

 Înainte După Wilcoxon 

(p) 

Tonus m. Erector spinal 2.44 

(0.28/5.99) 

0.93  

(-3.65/4.42) 

0.46 

Elasticitate m. Erector spinal 7.30 

(3.23/12.76) 

15.05 

(5.02/22.02) 

0.24 

Tonus m. Longissimus lombar 0.81  

(-3.10/1.63) 

0.00  

(-3.77/3.42) 

0.86 
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Elasticitate m. Longissimus 

lombar 

-3.26  

(-6.45/0.00) 

8.40 

(0.00/9.91) 

0.01 

Tonus m. Marele pectoral -0.95  

(-3.38/1.02) 

0.47  

(-1.59/2.73) 

0.20 

Elasticitate m. Marele pectoral 0.00  

(-8.40/4.59) 

-11.5  

(-19.8/-8.68) 

0.02 

Tonus m. Trapezul superior -7.23  

(-8.61/1.23) 

4.29 

(0.00/26.7) 

0.10 

Elasticitate m. Trapezul 

superior 

-0.40  

(-6.33/4.60) 

-1.72  

(-13.5/12.8) 

0.86 

 

Pentru parametrul tonusului, în cazul mușchiului erector spinal, aplicând 

testul Wilcoxon,se înregistrează o valoare încadrată la un prag de semnificație p 

0.46. Acest rezultat indică faptul că aplicațiile kinesiotaping folosite după 

programul convențional și menținute timp de trei zile și evaluat imediat nu 

înregistrează o ameliorare semnificativă la nivelul musculaturii. 

Pentru parametrul elasticității, în cazul mușchiului erector spinal, aplicând 

testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de semnificație p 

0.24. Acest rezultat indică faptul că aplicațiile kinesiotaping folosite după 

programul convențional și menținute timp de trei zile și evaluat imediat nu 

înregistrează o ameliorare semnificativă la nivelul musculaturii. 

Pentru parametrul tonusului, în cazul mușchiului longissimus lombar, 

aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de 

semnificație p 0.86. Acest rezultat indică faptul că aplicațiile kinesiotaping folosite 

după programul convențional și menținute timp de trei zile și evaluat imediat nu 

înregistrează o ameliorare semnificativă la nivelul musculaturii. 

Pentru parametrul elasticității, în cazul mușchiului longissimus lombar, 

aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de 

semnificație p 0.01. Acest rezultat indică faptul că aplicațiile kinesiotaping folosite 

după programul convențional și menținute timp de trei zile și evaluat imediat, 

pentru acest parametru al elasticiității înregistrează o ameliorare, diferenţa mediilor 

fiind  semnificativ statistic la un prag de p<0.05. 

Pentru parametrul tonusului, în cazul mușchiului marele pectoral, aplicând 

testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de semnificație p 

0.20. Acest rezultat indică faptul că aplicațiile kinesiotaping folosite după 

programul convențional și menținute timp de trei zile și evaluat imediat nu 

înregistrează o ameliorare semnificativă la nivelul musculaturii. 

Pentru parametrul elasticității, în cazul mușchiului marele pectoral, 

aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de 
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semnificație p 0.02. Acest rezultat indică faptul că aplicațiile kinesiotaping folosite 

după programul convențional și menținute timp de trei zile și evaluat imediat, 

pentru acest parametru al elasticiității înregistrează o ameliorare, diferenţa mediilor 

fiind  semnificativ statistic la un prag de p<0.05. 

Pentru parametrul tonusului, în cazul mușchiului trapez superior, aplicând 

testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de semnificație p 

0.10. Acest rezultat indică faptul că aplicațiile kinesiotaping folosite după 

programul convențional și menținute timp de trei zile și evaluat imediat nu 

înregistrează o ameliorare semnificativă la nivelul musculaturii. 

Pentru parametrul tonusului, în cazul mușchiului trapez superior, aplicând 

testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de semnificație p 

0.86. Acest rezultat indică faptul că aplicațiile kinesiotaping folosite după 

programul convențional și menținute timp de trei zile și evaluat imediat nu 

înregistrează o ameliorare semnificativă la nivelul musculaturii. 

 

14.7 Rezultatele comparative finale obținute după aplicarea chestionarului 

pentru grupa experiment și grupa de control  

14.7.1 Rezultatele comparative finale obținute la aplicarea chestionarului 

pentru grupa experiment și grupa de control pentru subiecți 

 

Tabel 14.6 Rezultatele comparative finale obținute la aplicarea 

chestionarului pentru grupa experiment și grupa de control pentru subiecți 

Grupa Experiment/Control-subiecți 

 G.Experiment G.Control Wilcoxon 

(p) 

Într. 1-Poziția corpului 14 14 0.01 

Într. 2- Poziția în bancă 13 13 0.00 

Într. 3- Suficientă activitate 

fizică 

20 20 0.27 

Într. 4- Oboseală 4 4 0.72 

Într. 5- Continuarea 

exercițiilor acasă 

16 16 0.01 

 

Pentru întrebarea nr.1, referitoare la recunoașterea poziției vicioase a 

corpului, aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare finală comparativă 

între cele două grupe, încadrată la un prag de semnificație p 0.01. Acest rezultat 

indică faptul că există un progres în urma programului de recuperare cu privire la 

recunoașterea și conștientizarea posturii vicioase, în cazul subiecților din grupa 
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experiment față de cea de control, diferenţa mediilor fiind semnificativ statistic la 

un prag de p<0.05. 

În cazul întrebării nr.2, referitoare la poziția în bancă, aplicând testul 

Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de semnificație p 0.00. 

Acest rezultat final comparativ între cele două grupe indică faptul că există o 

evoluție pozitivă în urma programului de recuperare cu privire la conștientizarea 

pozițiilor greșite din bancă, în cazul subiecților din grupa experiment și chiar și a 

celor din grupa de control, diferenţa mediilor fiind semnificativ statistic la un prag 

de p<0.05. 

În cazul întrebării nr.3, referitoare la activitatea fizică, aplicând testul 

Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de semnificație p 0.27. 

Acest rezultat indică faptul că nu se înregistrează un progres major în cadrul 

calității vieții sub amprenta acestui parametru, deoarece ambele grupe au răspuns 

la sfârșitul chestionarului în aceeași manieră. 

În cazul întrebării nr.4, referitoare la oboseala din timpul activităților 

intense, aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de 

semnificație p 0.72. Acest rezultat indică faptul că nu se înregistrează un progres 

major în cadrul calității vieții sub amprenta acestui parametru, deoarece ambele 

grupe au răspuns la sfârșitul chestionarului în manieră asemănătoare. 

Pentru întrebarea nr.5, referitoare la continuarea exercițiilor acasă, 

aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de 

semnificație p 0.01. Acest rezultat indică faptul că există un progres în urma 

programului de recuperare cu privire la responsabilitatea continuării programului 

de recuperare și în mediul intim, în cazul subiecților din grupa experiment și chiar 

și în cazul subiecților din cadrul grupei de control, diferenţa mediilor fiind 

semnificativ statistic la un prag de p<0.05. 

14.7.2 Rezultatele comparative finale obținute la aplicarea chestionarului 

pentru grupa experiment și grupa de control pentru părinți 

 

Tabel 14.7 Rezultatele comparative finale obținute la aplicarea 

chestionarului pentru grupa experiment și grupa de control pentru părinți 

Grupa Experiment/Control-părinți 

 G.Experiment G.Control Wilcoxon p) 

Într. 1-Poziția corpului 20 20 1.00 

Într. 2- Poziția în bancă 20 18 0.06 

Într. 3- Suficientă activitate 

fizică 

16 12 0.04 

Într. 4- Oboseală 20 20 0.10 

Într. 5- Continuarea 16 10 0.56 
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exercițiilor acasă 

 

Pentru întrebarea nr.1, referitoare la sănătatea generală a copiilor, în cazul 

părinților din ambele grupe, aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare 

finală încadrată la un prag de semnificație p 1.0. Acest rezultat indică faptul că nu 

se înregistrează un progres cu privire la părera părinților asupra sănătății generale a 

copiilor lor, deoarece ambele grupe au răspuns initial și la sfârșitul chestionarului 

în aceeași manieră. 

În cazul întrebării nr.2, referitoare la sesizarea posturii de către părinți, 

aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de 

semnificație p 0.06. Acest rezultat indică faptul că nu se înregistrează un progres 

cu privire la observarea posturii vicioase a copiilor lor, deoarece ambele grupe au 

răspuns initial și la sfârșitul chestionarului aproximativ în aceeași manieră, desi 

valoarea rezultatului crește spre finalul programului, inidcând totuși o 

conștientizare a corectitudinii posturii din partea părinților, în special cei aflați în 

cadrul grupei experiment. 

În cazul întrebării nr.3, referitoare la activitatea fizică, aplicând testul 

Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de semnificație p 0.04. 

Acest rezultat indică faptul că se înregistrează o diferență în ceea ce privește 

răspunsul la această întrebare, cu precădere în cazul părinților aflați în grupa 

experiment, ce indică faptul că aceștia devin conștienți de necesarul de activitate 

fizică a copiilor, în urma programului de recuperare, diferenţa mediilor fiind 

semnificativ statistic la un prag de p<0.05. 

 În cazul întrebării nr.4, referitoare la corectarea posturii copiilor de către 

părinți, aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de 

semnificație p 0.10. Acest rezultat indică faptul că nu se înregistrează o diferență 

majoră în ceea ce privește răspunsul la această întrebare, deoarece ambele grupe au 

răspuns inițial și la sfârșitul chestionarului în aceeași manieră 

Pentru întrebarea nr.5, referitoare la continuarea exercițiilor acasă, 

aplicând testul Wilcoxon, se înregistrează o valoare încadrată la un prag de 

semnificație p 0.56. Acest rezultat indică faptul că nu există o diferență între 

răspunsurile părinților din cadrul celor două grupe, deși există o diferență ce indică 

faptul că părinții din grupa de expermiment sunt mult mai conștienți de necesitatea 

continuării programului de activitate și acasă pentru a obține rezultate 

corespunzătoare, desi diferența nu devine semnificativă statistic. 
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CAPITOLUL XV: CONCLUZIILE CERCETĂRII 

 

15.1 Concluzii desprinse din cercetare 

 Conținutul programului de recuperare și a aplicațiilor kinesiotaping a condus 

la îmbunătățiri în cadrul parametrilor evaluați în ceea ce privește postura 

subiecților din grupa expermiment 

 S-au înregistrat îmbunătățiri din punct de vedere statistic a rezultatelor 

evaluării posturale, cu valori favorabile în cadrul angulației posterioare, fapt ce 

reiese din testul Wilcoxon, ce înregistrează o valoare încadrată la un prag de 

semnificație p< 0.05. Acest rezultat indică faptul că programul convențional aplicat 

pentru atitudinea scoliotică în coroborare cu aplicațiile kinesiotaping înregistrează 

o ameliorare în acest plan, diferenţa mediilor fiind semnificativă statistic, la un 

prag de p<0.05.  

 Deoarece există încă la unii indicatori diferențe ale mediilor nesemnificative 

statistic putem afirma că ipoteza conform căreia " Completarea programului de 

recuperare aplicat în cercetarea preliminară, cu terapia complementară 

Kinesiotaping, va contribui la corectarea atitudinilor scoliotice", se confirmă 

parțial. 

 Grupul de control a înregistrat și el, îmbunătățiri ale posturii dar cu o 

progresie mai mică decât la grupa experiment.  

  În cazul aplicării benzilor timp de trei zile, ca efect acut, s-a observat o 

creștere a elasticității mușchiului Lungissimus Lombar în cazul subiecților din 

grupa experiment, fapt ce reiese din evaluarea tonusului muscular, unde se 

înregistrează pentru parametrul elasticității, aplicând testul Wilcoxon, o valoare 

încadrată la un prag de semnificație p 0.01. Acest rezultat indică faptul că 

aplicațiile kinesiotaping folosite după programul de recuperare propus de noi, 

menținute timp de trei zile și evaluate imediat, pentru acest parametru al 

elasticității, înregistrează o ameliorare, diferenţa mediilor fiind  semnificativ 

statistic la un prag de p<0.05. Parametrul elasticității în cazul mușchiului 

Pectoralul Mare a scăzut, ceea ce indică un tonus crescut. Motivul pentru care 

există această valoare nefavorabilă poate fi inclus în metoda de aplicare a benzilor. 

Există posibilitatea ca în dorința de a menține o postură cât mai corectivă și 

incluzând în metoda de aplicare și susținerea omoplatului, să fi creat o tehnică de 

inhibiție în detrimentul celei de facilitare. 

 Grupa de control a înregistrat valori scăzute ale parametrului elasticității în 

cazul mușchiului Pectoral Mare (-0.60), valori ce reies în urma evaluării posturale 

finale, după 4 luni de recuperare (efectul cronic), fapt ce demonstrează că în 

absența exercițiilor din cadrul programului convențional la care s-au adăugat 

exerciții posturale, mușchiul Pectoral Mare s-ar putea scurta. Prin urmare, 

aplicațiile kinesiotaping ar putea evita această urmare defavorabilă. În cazul grupei 
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experiment, valorile elasticității mușchiului Lungissimus Lombar continuă să se 

mențină în parametri favorabili chiar și după 4 luni de recuperare (efectul cronic), 

fapt ce reiese din evaluarea finală a tonusului muscular, unde valorile se se 

încadrează la un prag de semnificație p 0.03. Acest rezultat indică faptul că 

aplicațiile kinesiotaping folosite pe parcursul programului conventional de 

recuperare pot susține evoluția favorabilă în cazul acestui parametru, diferenţa 

mediilor fiind  semnificativ statistic la un prag de p<0.05. Se confirmă astfel a 

doua ipoteza, conform cărei prin “aplicarea benzilor pe o perioadă de timp mai 

mare de trei zile poate influența atitudinea posturală deficitară, menținând 

corecțiile deja instalate”. În ceea ce privește celelalte grupe musculare, fie va trebui 

lucrat la modul de aplicare a benzilor, fie timpul este insuficient pentru a înregistra 

datele necesare. 

 Referitor la chestionarul aplicat, atât părinţii cât şi subiecţii cercetării au 

demonstrat faptul că intervenţia timpurie pentru recuperarea atitudinilor posturale 

deficitare de tipul scoliozelor la copii va îmbunătăți semnificativ calitatea vieții 

acestora. Datele referitoare la rezultatele finale comparative pentru grupele 

experiment și de control demonstrează o conștientizare a posturii de către subiecții 

ambelor grupe, dar cu precădere grupa experiment, tabelul numeric înregistrând o 

valoare încadrată la un prag de semnificație p 0.01 pentru răspunsul întrebării din 

chestionarul aplicat referitoare la conștientizarea posturii, fapt ce conduce la 

validarea ipotezei conform căreia, "o postură corectă influențează psiho-

afectivitatea subiecților contribuind la îmbunătățirea calității vieții". 

 Acest rezultat este semnificativ statistic și indică faptul că programul de 

recuperare a avut o influență pozitivă asupra conștientizării posturii subiecților. La 

fel de important este si răspunsul la întrebarea referitoare la continuarea exercițiilor 

acasă de către subiecți, răspuns ce înregistrează valoarea încadrată în prag de 

semnificație p 0.01, fapt ce evidențiază influența majoră asupra calității vieții 

subiecților prin dorința de a menține o postură corectă pe o perioadă lungă de timp, 

arătând astfel și gradul de responsabilitate. Rezultatele evidențiează faptul că pe 

măsură ce părinții sunt mai informați, iau contact cu diferite variante de lucru sunt 

mai implicați în observarea evoluției posturale a copiilor, cât și a menținerii 

acesteia prin influența pozitivă și încurajarea execuției programului și acasă.  
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CAPITOLUL XVI: CONCLUZIILE GENERALE 

16.1 Concluzii desprinse din teză 

 Pe lângă avantajele poziției bipede pe care omul le are, există și solicitări 

mai mari la nivelul coloanei vertebrale. Ca urmare se impune adoptarea unei 

posturi corecte, recomandare care se regăsește în majoritatea literaturii de 

specialitate și interdisciplinare. Formarea reflexului corect de postură, trebuie să 

intre în preocupările părinților și educatorilor, cu atât mai mult cu cât copii sunt 

predispuși la instalarea unor deficiențe fizice la nivelul coloanei vertebrale, cu 

urmări evolutive ce pot fi grave.  

 Scolioza, este o patologie frecventă a coloanei vertebrale și deși există  

preocupări ale specialiștilor pentru evaluarea, diagnosticarea și recuperarea 

scoliozelor structurale sunt puține informații referitoare la protocolul de recuperare 

în cazul scoliozelor funcționale. 

 Cum perioada de creștere a organismului corespunde cu evoluția gradului de 

curbură a scoliozei, momentul de intervenție pentru diminuarea dezvoltării 

scoliozei trebuie plasat la o vârstă fragedă. În același timp este necesar un 

diagnostic corect, pus cât mai timpuriu pentru eficiența intervenției kinetice.  

 Abordarea unor tehnici moderne de recuperare precum terapia Schroth, 

terapia RPG (reeducare posturală globală) și metoda complementară 

Kinesiotaping, reprezintă o direcție de acțiune recomandată de rezultatele bune 

obținute în corectarea  posturilor vicioase, a scoliozelor și oprirea evoluțiilor 

acestora. 

 Cercetarea a propus și aplicat un program de recuperare pornind de la 

evaluări concrete ale căror date au stat la baza concepției de selectare și dozare a 

mijloacelor utilizate.   

 Cercetarea noastră a avut succes în promovarea profilaxiei pentru realizarea 

constantă a unei posturi corecte, conducând la conștientizarea copiilor dar mai ales 

a părinților cu privire la repercusiunile uneori dramatice a lipsei de intervenție la 

timp pentru corectarea atitudinilor deficitare mai ales la nivelul coloanei vertebrale.  

 Aplicarea programului de recuperare propus de noi, care a inclus elemente 

din  tehnicile RPG și Schroth, a dus la înregistrarea unor date pozitive cu privire la 

corectarea atitudinilor scoliotice vicioase, față de rezultatele grupei de control ce a 

urmat un program de recuperare standard. 

 Chestionarul aplicat ne-a demonstrat faptul că educația cu privire la 

dezvoltarea corectă a posturilor corporale, în rândul copiilor și părinților acestora, 

deține un nivel scăzut de informații.  

 În urma experimentului preliminar s-a demonstrat necesitatea ca, în baza 

datelor obținute să se reconsidere programul de recuperare pentru ameliorarea 

carențelor înregistrate și eficientizarea acestuia.  
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 Introducerea tehnicii complementare kinesiotaping a condus la îmbunătățirea 

programului de recuperare, fapt demonstrat de valoarea parametrilor urmăriți 

pentru evaluarea posturii subiecților. 

 Programul complex și modern, sub amprenta tehnicilor posturale cunoscute 

la nivel mondial, RPG și Schroth, împreună cu tehnica complementară 

Kinesiotaping, a avut efect benefic asupra musculaturii implicate în aparița 

atitudinilor scoliotice, în mod special asupra parametrului elasticității, un 

parametru necesar pentru asuplizarea coloanei vertebrale. 

 Intervenția noastră timpurie și agresivă pentru recuperarea atitudinilor 

scoliotice la copii, a condus la îmbunătățirea calității vieții subiecților noștri, sub 

amprenta sa psiho-emoțională. 

 

CAPITOLUL XVII: CONTRIBUȚII ORIGINALE, LIMITELE 

CERCETĂRII ȘI DISEMINAREA REZULTATELOR 

 

17.1 Contribuții originale 

 Utilizarea benzilor kinesiotaping ca metodă complementară în cadrul 

programului de recuperare al atitudinilor vicioase posturale, cu precădere cele de 

natură scoliotică, reprezintă un factor de originalitate. Conform literaturii de 

specialitate există foarte puține lucrări științifice care să scoată în evidență 

beneficiul utilizarii benzilor kinesiotaping în scopul ameliorării sau corecției 

atitudinilor posturale. Deoarece majoritatea studiilor se axează pe efectul benzilor 

în cadrul traumatismelor de diverse naturi, în lucrarea “Effects of Kinesio taping 

and exercise on forward head posture”
2
, un studiu axat pe efectul benzilor asupra 

atitudinii vicioase anteriorizate a capului, s-a concluzionat faptul că atât exercițiul 

fizic cât și utilizarea benzilor au un efect pozitiv asupra infuenței corective în ceea 

ce privește această atitudine. În cazul prezentei cercetări, benzile au fost utilizate 

pentru a demonstra efectul lor asupra unui complex de modificări posturale, 

postura fiind în speță un comportament dinamic, punând astfel în dificultate natura 

studiului și subliniind factorul de originalitate. 

 Altă contribuție originală este reprezentată de utilizarea unui program de 

recuperare ce insită asupra factorului corectiv prin alăturarea unor elemente din 

terapii posturale moderne la programul conventional. Aceste elemente sunt 

reprezentate de exerciții extrase din Terapiile Schroth și RPG, care au fost la 

rândul lor modificate astfel încât să se poată mula pe necesitățile patologiei în 

temă. 

                                         
2
Hsu-Sheng Shiha, Shu-Shi Chena, Su-Chun Chenga, Hsun-Wen Changa, Pei-Rong Wua, Jin-Shiou Yanga, Yi-

Shuang Leeb and Jui-Yi Tsoua,(2017), “Effects of Kinesio taping and exercise on forward head posture”Journal of 

Back and Musculoskeletal Rehabilitation -1  
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 Conceptul de prevenție al patologiilor de natură scoliotică, prin abordarea 

unui program de recuperare agresiv adaptat scoliozelor funcționale, poate avea o 

amprentă originală. 

 

17.2 Limitele cercetării 

 Mergând pe principiul că postura are la bază un factor dinamic, una din 

limitările cercetării ar putea fi reprezentată de metodele de evaluare și de faptul că 

aceste metode nu pot capta mereu modificările posturale și motivul apariției 

acestora. 

 Deoarece postura poate fi influențată și de starea subiecților aflați în 

program, de disponibiliatea acestora și multe alte motive, există posibilitatea ca 

evaluarea lor să nu fie suficient certificată pentru a detecta adevărata îmbunătățire a 

atitudinii scoliotice în rezultatele obținute.  

 Deși din punct de vedere statistic nu s-au obținut progresii semnificative, 

trebuie menționat faptul că metoda kinesiotaping are în vedere lucrul în afara 

programului din cadrul instituției. În acest sens există posibilitatea ca nu toți 

subiecții să fi purtat aplicațiile kinesiologice constant pe perioada cercetării. 

 O altă limitare este reprezentată de faptul că au existat rețineri din partea 

părinților, precum și a copiilor, în a accepta benzile ca formă de tratament. 

 Ținând cont de dinamica întregului program de recuperare, există varianta în 

care să nu fi reușit să avem un control asupra plasamentului constant corect al 

aplicațiilor kinesiologice în ceea ce privește tensiunea cu care sunt aplicate, sau 

existența teoriei în care aceste benzi pot fi ușor deplasate în timpul activităților 

zilnice, sau chiar desprinse fără a fi informați de acest aspect. 

 

17.3 Diseminarea rezultatelor 

1. Babolea, O., Moldoveanu E., (2009), The patient outcome of kinetic treatment 

of double idiopathic scoliosis,  Medicina sportivă ( Sport Medicine Journal),no.2, 

pp. 236-238 

2. Moldoveanu E., Cetisli Korkmaz N., Can T. (2010), The effects of 

physiotherapy and rehabilitation in a patient with transverse myelitis, Medicina 

sportiva ( Sport Medicine Journal),no.3, pp 531-533 

3. Moldoveanu E., Dumitrache A., Rusu L., Bayraktar D., Cetisli Korkmaz N., 

Can T., Efectele terapiei fizicale si reabilitarea la un pacient cu transverse myelitis, 

anuar stiintific- Competiția științifică națională, vol.2, nr.1/2010, pp 195-198 

4. Dumitrache A., Moldoveanu E., Rusu L, Cetisli Korkmaz N., Can T., Bayraktar 

D., Efectele stimularii electrice functionale (FES) combinate cu mersul pe banda in 
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recuperarea unui pacient cu  AVC hemiparetic cronic, ANUAR STIINTIFIC- 

Competitia stiintifica nationala, vol.2, nr.1/2010, pp 113-116 

5. Ilie E., Mihnea M., Rusu L., (2016), Aportul evaluarii complexe și aplicarea 

tratamentului modernist în evoluția scoliozei structural, Al XI-lea Congres National 

de Fizioterapie cu participare internatională, Speacker, Bucuresti 

6.  Ilie E., Rusu L, Orțănescu D., (2017), Determining the awareness of children 

about their postural deficiencies. A pilot study, -The 9’th International Conference 

„Physical Exercises- a complex and modern way to promote healthy 

living”,Sesiune Postere 

7. Ilie E., Rusu L, (2017), The reliability of romanian roland morris disability 

questionnaire in people with low back pain. a preliminary study, EULAR, vol. 76, 

supplement 2, p 1532 

8. Ilie E., Rusu L., (2018), Kinesiotaping might help to improve postural 

displacements in adolescents, EULAR.  

9. Ilie E., Orțănescu D., Cosma G., (2018), The short-term effect of Kinesiotaping 

applications on muscle tonus in preteens with functional scoliosis- Discobolul- 

Physical Education, Sports and Kinethoterapy Journal, Vol. XIII nr.4(50), pp 49-

54 

10. Popescu R, Ilie E., Orțănescu D., Rusu L., (2018), The effectiveness od specific 

chest muscles training in improving the respiratory function in children with 

cerebral palsy, - Discobolul- Physical Education, Sports and Kinethoterapy 

Journal, vol. XIV, nr.3(53), pp. 25-30 

11. Ilie E., Călinescu L., Ionescu G., Burileanu A., Kese A., (2018), Development 

of muscle tonus and posture in correlation with long-term Kinesiotaping application 

in case of preadolescents with scoliotic attidude, Journal of Sport and Kinetic 

Movement, vol.1, nr. 31,  

12. Ilie E., Enescu D., Malin R., Popescu C., Kese A., (2018), The benefists of 

kinetic program for patients with total hip prosthesis, Journal of Sport and Kinetic 
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