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INTRODUCERE 

 

Pornind de la aforismul „Mens sana in corpore sano” putem specifica 

faptul că, antrenând corpul producem într-un mod direct și un antrenament al 

minții. Astfel, prin practicarea unei anumite forme de sport producem beneficii 

nu numai asupra corpului ci și asupra minții.  

Sportul reprezintă mișcare iar mișcarea reprezintă sursa vieții, fiind o 

formă extrem de eficientă de întreținere a sănătății atât în plan fizic cât și în plan 

psihic. 

Conform Cordun M., (1999) „exercițiul fizic constă în repetarea sistemică 

a unor cicluri de mișcări cu scopul influențării dezvoltării fizice și a capacității de 

mișcare a individului fără producerea unor modificări morfologice vizibile. În 

schimb, prin exercițiu cresc capacitățile coordinative: echilibru, orientarea 

spațială, precizia, etc. 

Noțiunea de exercițiu fizic se utilizează deseori cu sensul de antrenament 

ceea ce este complet eronat, deoarece antrenamentul induce, prin repetarea 

sistemică a unor contracții musculare supraliminare modificări adaptative 

morfofuncționale”1 

Conform Niculae Alina Elena „efectul mișcării fizice asupra stării de 

sănătate depinde foarte mult de intensitate, durată și frecvență. O parte importantă 

a beneficiilor efortului fizic se obțin când depășim o anumită durată (10 minute) 

de efort fizic constant, efectele fiind optime când ajungem la o durată de 30 de 

minute pe zi. Pentru a ne menține în formă este ideal să facem mișcare cel puțin 

de cinci ori pe săptămână, introducând mișcarea în programul zilnic într-un mod 

asemănător spălatului pe dinți sau al dușului.”2 

Trebuie specificat că, practicarea unei anumite forme de sport atrage după 

sine atât avantaje cât și anumite dezavantaje.  

Raportat la avantajele practicării unei anumite forme de sport putem 

evidenția beneficiile evidente aduse sănătății, beneficiile dezvoltării personalității 

precum și a vieții sociale, s.m.. Raportat la dezavantaje, trebuie menționat încă de 

la început că, în comparație cu avantajele acestea sunt într-un procent mult mai 

mic. Ca principal dezavantaj putem specifica riscul mult mai mare de producere 

a unei accidentări. De asemenea, sportul reprezintă un mare consumator de timp 

care, pentru anumite persoane, poate fi considerat un dezavantaj major.  

Riscul de accidentări este prezent în cadrul activităților sportive fiind des 

produse de cauze cunoscute. Identificarea cauzelor și înțelegerea mecanismelor 

ce conduc la ivirea anumitor traumatisme în practica sportivă deține o 

însemnătate specială nu doar pentru precizarea în mod corect a diagnosticului 

însă, în mod special, pentru identificarea anumitor măsuri care să poată preveni 

posibilitatea de producere a acestora.  

                                                      
1Cordun, M., 1999, Kinetologie Medicală, București, Editura Axa, pag. 197 
2https://www.cdt-babes.ro/articole/miscare-fizica.php (ultima accesare 24.09.2019, ora 20:10) 

https://www.cdt-babes.ro/articole/miscare-fizica.php
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Conform Dr. Untea Gheorghe (2002) „majoritatea specialiștilor indică o 

strânsă interdependență între numărul și felul traumatismelor sportive și 

caracteristicile sale biomecanice, specificul regulamentului disciplinei respective, 

echipamentul și aparatura folosită, condițiile de mediu și organizatorice sunt 

printre multiplele cauze care fac să varieze nu numai procentajul de traumatisme 

sportive ci și felul și localizarea lor”3 

În ultimii zeci de ani au fost înregistrate progrese importante în studierea 

și înțelegerea mecanismelor de generare a traumatismelor în sport. Marea 

majoritate a unor astfel de progrese pot să fie atribuite folosirii anumitor 

tehnologii actuale, sofisticate, fapt care a reușit să îmbunătățească posibilitatea 

evaluării într-o perioadă utilă a factorilor cu risc patogenic din cadrul activităților 

sportive. 

Un element concret este reprezentat de faptul că astfel de traumatisme pot 

să fie prevenite prin intermediul pregătirii fizice corespunzătoare în procesul de 

antrenament. 

Printre factorii importanți de producere a traumatismelor putem enumera 

inegalitatea îmbunătățirii grupelor musculare antagoniste și agoniste, 

neconcordanța mișcărilor, flexibilitatea și rezistența crescută a ligamentelor și 

tendoanelor, elasticitatea musculară, flexibilitatea și mobilitatea articulară redusă.  

Într-o societate din ce în ce mai dominată de supraalimentare, sedentarism 

precum și suprasolicitarea fizică și psihică, sportul trebuie susținut și promovat 

prin toate mijloacele fiind extrem de accesibil și elementar.  

Ca o definiție rudimentară a mișcării, aceasta reprezintă o activitate cu un 

anumit scop susținută prin intermediul unor motive bine consolidate.  

Un element extrem de important de menționat este reprezentat de 

diferența considerabilă dintre sportul de performanță și sportul de masă fiecare 

având în mod clar atât avantaje cât și dezavantaje.  

Prima diferență clară dintre sportul de masă și cel de performanță a fost 

enunțată de Pierr de Coubertain în anul 1990, în timp ce începutul anilor 70 a 

reprezentat o perioadă de aprofundare a noțiunii de „sport de masă” acesta 

devenind în cele din urmă sinonim cu sportul general. 

În România, termenul de sport a suferit extrem de multe modificări 

pornind de la sport efectuat în scopul pregătirii pentru apărare și pentru muncă, 

înainte de anii 90, la sport de masă, sport pentru dezvoltarea umană și pentru 

îmbunătățirea stării de sănătate. Din păcate, în Romania sportul de masă este încă 

subapreciat, școala românească neglijând adesea acest aspect. 

Revenind la sportul de performantă, mai precis la riscurile acestuia trebuie 

să luăm în calcul riscul destul de crescut de apariție a unor traumatisme și, un 

element extrem de important, moartea subită din performanța sportivă produsă în 

mod indirect sau direct de supraantrenament, suprasolicitare, coroborate cu 

factorii predispozanți și materialul genetic. 

                                                      
3 Drăgan, I., 2002, Medicină sportivă, Editura Medicală, București, pag. 247 



 

10 

 

Conform Drăgan Ioan (2002) „recuperarea traumatismelor la sportivi 

prezintă multiple particularități față de recuperarea leziunilor similare la 

nesportivi, care impun adaptări substanțiale ale managementului recuperării și 

metodologiei sportive.”4 

În concluzie, putem specifica faptul că sportul de performanță prezintă un 

risc mai crescut de deteriorare a stării de sănătate determinând transformări de 

ordin morfo-funcțional, așa numitul  „normal de excepție” sau „organism al 

sportivului de performanță”. 

 

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 

 

Raportat la tema cercetării, motivul principal al alegerii este reprezentat 

de experiența profesională, cea de fizioterapeut din cadrul Spitalului de 

Fizioterapie din Bagdad, locul în care am întâlnit și tratat un număr mare de 

sportivi diagnosticați cu diverse afecțiuni. 

Ca urmare a unui număr mare de pacienți din sfera traumatologiei sportive 

m-am axat pe înțelegerea acestor probleme în scopul întâmpinării acestora.  

Analizând fisele pacienților am constatat că majoritatea pacienților erau 

sportivi de performanță în special practicanți ai jocului de handbal, baschet, volei, 

tenis, înot, volei, s.m. cu diferite afecțiuni traumatice majoritatea la nivelul 

articulației scapulo-humerale fapt ce m-a condus la realizarea unei cercetări 

statistice.  

Tema cercetării este, din punctul meu de vedere, una de actualitate cu 

foarte multe necunoscute, luând în considerare evoluția din ce în ce mai accelerată 

a jocurilor sportive, fapt ce conduce la creșterea riscului de accidentare cu 

repercusiuni majore asupra funcționalității întregului organism.  

Cel mai frecvent, problemele la nivelul articulației scapulo-humerale în 

cazul sportivilor sunt determinate de suprasolicitarea segmentului de membru 

afectat, mișcările repetitive, microtraumatismele repetate, biomecanica articulară 

incorectă, diferențele majore de tonus și forță între musculatura agonistă și cea 

antagonistă, toți acești factori determinând dezechilibre în dinamica umărului. 

Luând în considerare cele enunțate anterior un rol extrem de important îi 

revine programului de recuperare medicală întocmit de către un fizioterapeut 

competent, alcătuit din exerciții fizice de reabilitare a segmentului de membru 

afectat, fizioterapie, masaj precum și alte mijloace specifice, având ca rezultat 

final recuperarea completă. 

Numeroase cercetări din domeniu au evidențiat faptul că există anumite 

ramuri sportive cu impact negativ major la nivelul articulației scapulo-humerale, 

sporturi precum handbal, baschet, volei, tenis, înot, golf, în special sporturi care 

necesită efort major la nivelul umărului. 

                                                      
4 Drăgan, I., 2002, Medicină sportivă, Editura Medicală, București, pag. 282 
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Concluzionând cele enunțate anterior, am considerat benefică alcătuirea 

unei cercetări cantitative și calitative având ca subiect principal luxația scapulo-

humerală în cazul sportivilor, mai precis modalități de evaluare, recuperare și 

prevenție.  
 

SCOPUL LUCRĂRII 

 

În general, în cazul sportivilor apariția unei accidentări are un impact 

negativ major atât din punct de vedere financiar, dar în special din punct de vedere 

fizic și psihic, ajungându-se în cazuri mai grave la incapacitatea de reîntoarcere 

în activitatea sportivă. Din acest punct de vedere, se impune ca procesul de 

recuperare să fie unul de bază, eficient și complex, care să cuprindă obiective 

specifice și, care să țintească reducerea efectelor produse de întreruperea 

activității, menținerea unei stări fizice și psihice cât mai bune pentru o revenire și 

reintegrare mai ușoară în activitatea sportivă. 

Cercetarea de față are ca scop elaborarea unor programe de recuperare și 

de prevenție cât mai eficiente alcătuite din exerciții fizice, masaj, electroterapie, 

terapie manuală și kinesiotaping. 

Ca urmare, au fost alcătuite două grupe, un grup alcătuit din sportivi 

diagnosticați cu luxație scapulo-humerală și un alt grup de sportivi fără probleme 

la nivelul articulației scapulo-humerale, urmărind permanent recuperarea 

funcțională și prevenirea accidentărilor.  

 

PARTEA I 

FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A TEMEI 

CAP. 1 SITUAȚIA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE 

 

1.1. REFLECTAREA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE  

În literatura internațională se consideră că, luxația scapulo-humerală este 

întâlnită în diferite sporturi, afectând astfel sportivi din diferite grupe de vârstă.  

Conform Robinson TW., et all (2015) se specifică faptul că faptul că, 

„jocurile sportive precum volei, baschet, rubgy, sporturi de contact, tenis, 

handbal, au o predispoziție mai mare pentru favorizarea sau dezvoltarea unei 

leziuni majore la nivelul umerilor. 

De asemenea, există și alte sporturi inclusiv înotul și gimnastica, care, 

sunt asociate unui risc crescut de apariție a luxației scapulo-humerale. Studiile 

din domeniul activităților sportive au indicat faptul că, activitățile sportive de 

performanță pot fi asociate unui risc de 4 sau chiar 5 ori mai mare pentru apariția 

unei luxații la nivelul umărului în comparație cu persoanele care nu practică o 

anumită formă de sport.”5 

                                                      
5Robinson, TW., et all, 2015, Shoulder injuries among US highschool athletes, 2005/2006 2011/2012, Pediatrics 

(133:272-279) 
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Conform Chang EY., et all (2014) se menționează faptul că „activitățile 

sportive de mare anvergură au o frecvență mai mare pentru dezvoltarea unor 

leziuni ușoare cât și pentru dezvoltarea unor leziuni majore precum luxația 

scapulo-humerală.  

De exemplu, mișcarea de aruncare este o combinație a unui lanț de poziții 

și acțiuni secvențiale (cinetice). Astfel de mișcări sunt studiate temeinic pentru 

cele două exemple, și anume, serva din tenis și aruncările din baschet. Atunci 

când sunt efectuate în mod optim acestea au ca rezultat o funcționalitate maximă 

și o performantă sportivă superioară. 

Cu toate acestea, greșelile tehnice prin mișcări necorespunzătoare pot 

duce la apariția sau favorizarea luxației scapulo-humerale. Mișcarea excesivă de 

rotație, hiperlaxitatea capsulară și articulară precum și rezistența crescută sunt alți 

factori determinanți.”6 

 

 

 

 

CAP. 2 DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

 

2.1. CONCEPTUL DE ACCIDENT 

De-a lungul timpului s-a dovedit că, practicarea în mod constant și 

organizat a unei forme de sport, indiferent că acesta este practicat la nivel de 

amatori sau profesioniști, atrage o serie de beneficii dar presupune și o serie de 

riscuri. Atât beneficiile cât și riscurile practicării unui sport sunt direct 

proporționale cu tipul de sport practicat, nivelul la care se practică acel sport, 

timpul acordat practicării precum și implicațiile fiziologice și biomecanice ale 

sportului. De asemenea, multe leziuni precum fracturi, luxații, entorse, 

traumatisme ale părților moi nu sunt determinate în mod expres de practicarea 

unui sport și pot rezulta și din activități cotidiene.  

Raportat la sportivi, accidentările reprezintă o etapă extrem de neplăcută, 

care, în funcție de gravitate, poate încheia precoce cariera unui sportiv de 

performanță.  

În ceea ce privește periculozitatea sportului, există mai multe clasificări 

acestea având variații în funcție de regiune și specificul zonei. Ca exemplu, o 

statistică publicată pe PropertyCasualty360.com „indica rugby pe locul 1 în topul 

sporturilor cu cele mai multe accidentări în timp ce fotbalul ocupa locul 3, 

gimnastica locul 9.”7 Un alt studiu statistic publicat pe SportCasting.com „indica 

                                                      
6 Chang, EY., et all, 2014,  Humeral avulsions of the inferior glenohumeral ligament complex involving the 

axillary pouch in Professional baseball players, SkeletalRadiol (2014; 43:35-41) 
7https://www.propertycasualty360.com/2014/10/01/whos-liable-for-youth-sports-injuries-here-are-7-r/ (ultima 

accesare 24.09.2019, ora 21:13) 

https://www.propertycasualty360.com/2014/10/01/whos-liable-for-youth-sports-injuries-here-are-7-r/
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alpinismul ca fiind sportul cu cele mai multe accidentări, urmat de box pe locul 2 

și rugby pe locul 3.”8 

Gravitatea traumatismelor apărute pe durata antrenamentelor sau 

competițiilor nu este neapărat produsă de leziunea în sine ci, este produsă de 

faptul că sportivi sunt nevoiți să renunțe temporar sau definitiv la activitatea 

sportivă. Deși, din punct de vedere medical, accidentarea în sine nu este gravă pot 

exista tardiv complicații ale traumatismelor având drept urmare abandonarea 

activității competiționale și, în mod indirect, dezvoltarea pe plan psihic a 

complexelor de inferioritate.  

 

2.2. CONCEPTUL DE RECUPERARE 

Recuperarea reprezintă o acțiune prin intermediul căreia se urmărește 

revenirea la un nivel optim a stării de sănătate. 

Conform Drăgan I., (2002) „domeniul recuperării este foarte larg prin 

natura sa, însă există principii de bază, metode și tehnici care se pot aplica într-o 

mare varietate de situații din patologia posttraumatică sportivă, îndeosebi a 

sistemului musculo-scheletic. 

Activitatea de recuperare este activitate de echipă la care participă medici 

(ortoped, medic sportiv, medic recuperator) cadre tehnice (kinetoterapeut, 

fizioterapeut, maseur) și psihologi, antrenori, proprietarii echipelor și familiile 

sportivelor” 9 

Recuperarea medicală reprezintă un proces complex prin intermediul 

căruia se vizează recăpătarea într-un procentaj cât mai mare a funcțiilor diminuate 

sau suprimate de către o persoană ca o consecință a unei stări patologice înnăscute 

sau dobândite pe parcursul vieții.  

„Recuperarea este o specialitate clinico-terapeutică ce presupune abord 

interdisciplinar, cu specialități precum ortopedia-traumatologia, neurologia, 

neurochirurgia, reumatologia, geriatria-gerontologia, cardiologia și chirurgia 

cardiovasculară pneumologia, medicina dentară, medicina muncii și ergonomia 

locului de muncă, urologia, chirurgia cardiotoracică, chirurgia plastică și 

reparatorie cu atenție deosebită recuperării mâinii chirurgicale, etc. 

Recuperarea medicală presupune sinonime precum reabilitarea, 

reeducarea funcțională sau medicina fizică.”10 

Recuperarea medicală are la bază analizarea urmată de interpretarea 

precum și obiectivizarea rezultatelor. 

Recuperarea funcțională reprezintă totalitatea mijloacelor și metodelor 

efectuate în scopul redobândirii funcțiilor, după o perioadă de inactivitate.  

După Bratu M., (2011) „recuperarea funcțională înglobează mai multe 

ramuri, și anume: reeducarea motorie, recuperarea funcțională, recuperarea 

                                                      
8https://www.sportscasting.com/deadliest-dangerous-professional-sport-isnt-think/ (ultima accesare 24.09.2019, 

ora 22:25) 
9 Drăgan, I., 2002, Medicină Sportică, București, Editura Medicală, pag. 283 
10 Tache, O., G., 2013, Medicină Generală – Recuperare Medicală, București, Editura Carol Davila, pag. 1 

https://www.sportscasting.com/deadliest-dangerous-professional-sport-isnt-think/
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capacităților necesare unei vieți autonome precum și redobândirea autonomiei 

personale”11 

 

 

2.3. CONCEPTUL DE PROFILAXIE 

Profilaxia reprezintă totalitatea măsurilor necesare prevenirii sau 

accentuării unei anumite stări patologice deja existente.  

Profilaxia înglobează o serie de procedee, metode și mijloace prin 

intermediul căreia se urmărește menținerea, la un nivel optim, a stării de sănătate. 

Prin profilaxie sunt vizate evitarea apariției unei stări patologice în cazul 

persoanelor sănătoase precum și limitarea într-un procent cât mai mare a agravării 

stării patologice deja instalate precum și tratarea complicațiilor acesteia.  

Kinetoprofilaxia reprezintă o ramură a kinetoterapiei medicale, fiind 

alcătuită atât din mijloace specifice cât și nespecifice ale sportului, culturii fizice 

și recuperării medicale, având drept scop prevenirea apariției unei stări patologice 

dar și a complicațiilor și sechelelor postpatologice.  

În ceea ce privește conceptul de kinetoprofilaxie trebuie specificat, încă 

de la început, că acesta este divizat în trei forme specifice, și anume: 

- Profilaxia primară 

- Profilaxia secundară 

- Profilaxia terțiară 

Raportat la profilaxia primară aceasta are rol sanogenetic fiind indicată 

persoanelor sănătoase. Profilaxia primară are, de asemenea, o influență majoră în 

prevenirea producerii decompensărilor. 

Referitor la profilaxia secundară aceasta are drept țel evitarea producerii 

recidivelor, adresându-se, de această dată, individului cu o anumită patologie, 

urmărind diminuarea sau stoparea complicațiilor.  

În ceea ce privește profilaxia terțiară aceasta are rolul de a diminua 

apariția unor leziuni funcționale și somatice ireversibile, care, în mod indirect, 

poate conduce către reducerea independenței funcționale și totodată reducerea 

semnificativă a calității vieții persoanelor.  
 

2.4.  CONCEPTUL DE SĂNĂTATE 

Raportat la starea de sănătate, aceasta reprezintă o ramură extrem de 

complexă, fiind analizată din punct de vedere biologic, social, psihologic și 

cultural.  

Starea de sănătate este un reper extrem de important. Din punct de vedere 

valoric, starea de sănătate este primordială, fiind plasată pe locul întâi din cei 

doisprezece indicatori ai ONU.  

Conform Organizației Mondiale a Sănătății un interes deosebit legat de 

starea de sănătate a populației a luat naștere cu precădere în orașe precum 

                                                      
11 Bratu, M.,, 2011, Bazele generale ale kinetoterapiei, București, pag. 16 
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Marsilia, Veneția, ca urmare a ravagiilor produse de epidemiile de la începutul 

secolului al- XIX-lea, prima conferință internațională având loc în anul 1851, la 

Paris.  

Un eveniment important care a abordat conceptul precum și starea de 

sănătate a populației a avut loc în anul 1892, la Veneția, aici fiind semnată prima 

convenție sanitară internațională urmată de cea de-a doua în anul 1907, la Roma. 

În ceea ce privește „Ziua Sănătății”, aceasta a avut debutul la 7 Aprilie 1948. 

De asemenea, este extrem de important sa menționăm că starea de 

sănătate este în legătură directă cu „starea de bine” raportată la fizic, psihic și 

social, aceste ultime elemente fiind indispensabile stării de sănătate.  

„Conceptul de sănătate ca echilibru între o persoană și mediul 

înconjurător, unitatea sufletului și a corpului, originea naturală a bolii , a 

reprezentat coloana percepției sănătății în Grecia antică. Noțiuni similare au 

existat și în medicina chinezească antică și medicina indiană antică.  

În secolul al V-lea Î. Hr., Pindar a definit sănătatea drept „funcționarea 

armonioasă a organelor” subliniind dimensiunea fizică a sănătății, corpului fizic 

și funcționalitatea generală, însoțite de senzația de confort și absența durerii. 

Chiar și astăzi, definiția lui are importanță ca o condiție prealabilă pentru 

sănătatea și starea de bine generală.”12 

CAP. 3 CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND LUXAȚIILE 

SCAPULO-HUMERALE 

3.1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE DESPRE LUXAȚIA SCAPULO-

HUMERALĂ 

3.1.1. SIMPTOME 

Luxația la nivelul articulației scapulo-humerale este influențată de o 

multitudine de sisteme după un anumit traumatism, fiind favorizată de existența 

unei instabilități la nivel articular. În cazul unei recidive s-au observat și anumite 

malformații la nivelul structurilor osoase. Producerea unei luxații este însoțită de 

leziuni majore ale ligamentelor și a capsulei articulare. La nivelul articulației 

scapulo-humerale, capsula este subțiată și relaxată putând fi ruptă prin eforturi 

relativ mici. 

„Leziunile osoase pot să fie și acestea semnificative: cel mai des se 

desfășoară o detașare a marginii glenei ori o fractură de tip parcelar a 

extremității de tip superior a humerusului. Păstrarea o perioadă lungă de timp a 

segmentelor în poziția în care s-a realizat luxația conduce la schimbări importante 

în componentele articulației lezate. Țesuturile moi vor fi retractate progresiv, se 

vor cicatriza într-o altă poziție, iar capul humeral va 

suferi semnificative schimbări.”13 
                                                      
12Donev D. Human health – definition, concept and content. How the disease occurs and the natural course of 

disease. Modern concept and definition of healthcare [In Macedonian]. In: Nikodijevic B, editor. Contemporary 

diagnostics and therapy in medicine. Skopje: Faculty of Medicine; 2000. p. 5-19. 
13Drignei M, Scarlat M., 2009, Treatment of chronic dislocations of the shoulder by reverse total shoulder 

arthroplasty: a clinical study of six cases. European Journal of OrthopaedicSurgery&Traumatology, Volume 19, 

p. 83 
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Simptome oferite de compresiuni vasculare: pot degenera în gangrene la 

nivelul regiunii irigate de vasul respectiv. 

Simptomele oferite de compresiuni ori degradarea unui nerv semnificativ 

se pot manifesta prin pareze ori parestezii, cu insensibilitate în cadrul 

segmentului inervat (furnicături de-a lungul membrului superior) ori tulburări 

neuro-simpatice (cianoză, edeme, răceli, transpirații). 

„Umărul reprezintă zona prin intermediul căreia membrul 

superior e solitar cu toracele. Articulația scapulo-humerală constituie 

componenta de bază a umărului, factor extrem de semnificativ din perspectivă 

funcțională. E cea mai mobilă dintre articulații. Umărul își datorează imensa sa 

mobilitate (în totalitatea direcțiilor), funcționalității în mod sinergic a 

articulațiilor scapulo-humerale, acromio-claviculare și sterno-costo-claviculare, 

la care putem să adăugăm articulația scapulo-toracică (falsa articulație) și bursa 

seroasă subacromio-deltoidiană (planul de alunecare subdeltoidian).”14 

 

 

 

 

 

CAP. 4 INCIDENȚA ACCIDENTARILOR ÎN SPORTUL DE 

PERFORMANȚĂ 

4.1. INCIDENȚA ACCIDENTĂRILOR ÎN SPORTUL DE 

PERFORMANȚĂ 

Activitatea sportivă de performanță desfășurată în scopul obținerii celor 

mai bune performanțe solicită de cele mai multe ori limită posibilităților 

anatomice, motiv pentru care pe parcurs se pot ivi o gamă largă de accidentări.  

Gravitatea accidentarilor produse atât în timpul antrenamentelor cât și în 

timpul competițiilor nu este neapărat determinată de traumatismul în sine ci, de 

cele mai multe ori, este determinat de faptul că sportivii accidentați sunt în mod 

direct obligați să renunțe pentru o perioada scurtă sau lungă de timp la activitatea 

sportivă, în cazuri foarte grave putându-se ajunge la întreruperea definitivă a 

activităților competiționale. Uneori, deși din punct de vedere medical 

traumatismul nu este semnificativ, consecințele tardive pot conduce la 

abandonarea carierei sportive.  

Traumatismele apărute în activitatea sportiva reprezintă un cumul de forțe 

externe simbolizate de agenți mecanici precum tracțiuni, lovituri, presiuni, 

acestea determinând apariția unor leziuni precum fracturi, entorse, luxații, 

contuzii, s.a.  

Conform Consiliului National pentru Siguranță (U.S.A.) (C.N.S) „în 

perioada 2013-2018 utilizarea echipamentelor de antrenament au condus la cele 

                                                      
14Papilian V., 2006, Anatomia omului. Volumul I – Aparatul locomotor. Ediția a XI-a, revizuită integral de prof. 

univ. dr. Ion Albu. Editura ALL, pag. 77 
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mai multe accidentari, fiind raportate aproximativ 526.000 de cazuri. Baschetul a 

urmat cu aproximativ 500.000 de accidentari, ciclismul cu aproximativ 457.000 

de accidentari și fotbalul cu aproximativ 341.000 de accidentari. 

Trebuie specificat încă de la început că doar aproximativ 10% din totalul 

celor accidentați erau sportivi de performanță.  

Preocuparea cu privire la riscurile accidentarilor este în creștere. 

Problema afectează mii de tineri care se angajează într-o anumită activitate 

sportivă. Potrivit statisticilor Consiliului National pentru Siguranță (U.S.A.) 

(C.N.S) hocheiul pe gheață determină de asemenea foarte multe traumatisme 

reprezentând 12% din totalul leziunilor tratate în Spital în anul 2015. Tot Consiliu 

National pentru Siguranță (U.S.A) (C.N.S) a raportat că în anul 2017 au fost 

tratate aproximativ 199.000 de traumatisme produse în timpul antrenamentelor 

sau competițiilor de înot.”15 

4.2. ABORDAREA FACTORILOR DE RISC  ÎN ACCIDENTĂRILE 

SPORTIVE 

Conform Avramescu Elena Taina „practicarea diverselor activităţi 

sportive a cunoscut în ultimul timp o evoluţie extraordinară, implicând din ce în 

ce mai multe persoane de toate vârstele şi din toate categoriile. Acest fapt a 

reprezentat o nouă provocare pentru traumatologie şi pentru medicina sportivă. 

Consecinţa directă a generalizării fenomenului sportiv este urmată pe plan 

medical de o creştere a numărului de pacienţi cu patologii traumatice acute sau 

hiperfuncţionale, mai ales în sporturile de contact, în care mişcările sunt executate 

din rutină şi fără o pregătire specifică prealabilă. Astfel concluzia logică ce se 

desprinde este aceea că antrenamentul trebuie reconsiderat în termeni de 

profilaxie a traumatismelor. Teoretic toate traumatismele musculo-scheletale pot 

fi prevenite printr-un antrenament corect iniţiat şi condus, printr-o pregătre fizică 

adecvată.”16 

 

CAP. 5 PROGRAME PROFILACTICE INCLUSE ÎN PROCESUL DE 

ANTRENAMENT 

Programul profilactic conține exerciții nespecifice și caracteristice pentru 

asigurarea și păstrarea unei condiții de ordin fizic ideale (pregătire fizică 

generală): procedurile de încălzire generală, exercițiile de încălzire caracteristice, 

exercițiile cu greutăți și exerciții rezistive, stretching. Exercițiile necesită alese 

pentru asigurarea încălzirii totalității grupelor musculare. Programele de 

antrenament se vor ajusta respectivelor perioade de pregătire. În acest fel, pe 

parcursul perioadei pregătitoare antrenamentele vor fi derulate zi de zi, durând o 

oră. Proporția pregătirii de ordin fizic generale în cadrul acestei perioade va reuși 

să atingă 50- 60% din timpul care se alocă antrenamentului; restul 

antrenamentului o să contează din pregătire caracteristică tehnică și tactică.  

                                                      
15https://injuryfacts.nsc.org/home-and-community/safety-topics/sports-and-recreational-injuries/ - ultima 

accesare 26.09.2019, ora 21:16 
16 Aramescu Elena Taina, 2006, Medicină Sportivă – Revista Societății Române de Medicină Sportivă, nr. 6,  

https://injuryfacts.nsc.org/home-and-community/safety-topics/sports-and-recreational-injuries/
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Un antrenament pe săptămână poate să aibă specific de forță iar 

la finalul ciclului săptămânal va fi realizat un antrenament de refacere cu 

includerea în cadrul unei înlănțuiri logice a totalității instrumentelor de refacere 

care se cunosc.  

Pe parcursul acestei perioade pre-competiționale proporția pregătirii de 

ordin fizic generale va fi de 20%; antrenamentele de forță vor fi derulate o dată 

pe săptămână ori la două săptămâni. Programul profilactic sugerat se va adresa 

întăririi tendoanelor și ligamentelor, maximizării elasticității însă și forței 

musculare în vederea întăririi articulațiilor pe care le traversează, cu scopul de 

a asigura atât maximizarea stabilității dar și nivelul de mobilitate la acest nivel. 

Raportat la caracteristice motrice se va opera pentru îmbunătățirea rezistenței, 

flexibilității și forței, folosind în programul astfel creat, principiile 

antrenamentului sportiv (continuitatea, multilateralitatea, gradarea, ciclicitatea, 

individualizarea, varietatea).  

Sportivii încep ziua de lucru cu alergări ușoare și exerciții de întindere 

statică (stretching) urmat de exerciții nespecifice (conditioning). Doar ulterior 

acestei faze, sportivul necesită să debuteze activitatea de încălzire 

caracteristică. Se recomandă ca exercițiile să fie executate în aceeași ordine 

precum în următoarea prezentare.  

 

CAP. 6 LUXAȚIILE SCAPULO-HUMERALE ÎN SPORTUL DE 

PERFORMANȚĂ 

„Patologia sportivă la gradul umărului are în vizor prevenirea și 

tratamentul afecțiunilor cauzate de agenții de tip mecanic, fizic, chimic și care 

privesc scheletul, articulațiile, musculatura ori vasele și nervii din articulația 

scapulo-humerală, traumatisme ce sunt produse pe parcursul 

derulării anumitor activități sportive. Umărul e alcătuit dintr-o mulțime 

de entități anatomice printre care putem aminti: articulația umărului, cea acromio-

claviculară, coafa rotatorie, mușchii deltoid, biceps brahial, subscapular.”17  

                                                      
17Avramescu, T., Ilinca, I., (2006), Investigația medico-sportivă; aplicații ale teoriei în practică, Editura 

Didactică și Pedagogică, pag. 84 
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Figura nr. 1: Umărul Sursa: www.sfatulmedicului.ro 

 

 

Articulația umărului e alcătuită din scheletul osos: capul humeral și 

cavitatea glenoidă a scapulei. Eliminarea raportului uzual dintre cele 2 oase 

poartă denumirea de luxație și este prezentă după un traumatism indirect, prin 

intermediul căderii pe mână cu cotul extins. Reprezintă cea mai semnificativă 

urgentă dintre totalitatea afecțiunilor caracterizate în cadrul acestui 

capitol, mulțumită durerilor și complicațiilor implicate. Poate fi redusă ortopedic, 

în urma unui control radiologic. Atunci când nu se reușește, această reducere se 

va relua ortopedic folosindu-se anestezia generală ori chirurgicală.18 

Din nefericire în 50% din situații, luxația de umăr tratată corect va 

prezenta anumite recidive din cauza instabilităților de umăr care apar după 

traumatismul inițial, însă rata recidivelor variază ținând cont de vârstă, apărând 

mult mai des în cazul tinerilor. Luxația recidivantă de umăr este 

tratată numai chirurgical prin intermediul desființării breșelor elaborate de 

traumatism la gradul capsulei articulare (metoda Bankart/Latarjet). Articulația 

acromio-claviculară e adesea predispusă disjuncțiilor.  

Acestea sunt prezente după traumatism direct pe umăr, chiar prin 

intermediul căderii. Tratamentul poate fi conservator în general, prin 

intermediul repausului și imobilizării în bandaj Robert-Jones în etapele 

I/II, însă în situația sportivilor de performanta ori în fazele III/IV/V, ținând cont 

de sportul practicat se recomanda și refacerea în mod chirurgical a ligamentelor.  

 

                                                      
18Avramescu, T., Ilinca, I., (2006), Investigația medico-sportivă; aplicații ale teoriei în practică, Editura 

Didacticăși Pedagogică, pag. 91 
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CONCLUZII PARTEA I 

Raportat la concluzii atât în literatura de specialitate națională cât și în cea 

internațională traumatismele localizate la nivelul articulației scapulo-humerale 

prezintă o incidență extrem de crescută în sporturi care presupun o suprasolicitare 

a brațului, sporturi precum handbal, baschet, tenis și înot. 

De asemenea, un factor extrem de important în activitatea sportivă de 

performanță și înaltă performanță este reprezentat de trecerea peste limitele 

fiziologice care determină un impact negativ major asupra stării de sănătate ale 

sportivilor.  

Raportat la luxația scapulo-humerală aceasta reprezintă o afecțiune 

extrem de frecventă în practica sportivă de performanță și înaltă performanță.  

Determinarea diagnosticului de luxație scapulo-humerală este efectuată 

de către un medic specialist pe baza examenului clinic coroborat cu examenul 

paraclinic. 

În ceea ce privește recuperarea prin intermediul exercițiilor se face ținând 

cont de ligamentele caracteristice lezate și tehnica aleasă. În momentul în 

care sportivul are parte o luxație de umăr, recuperarea pe deplin a mobilității și 

forței se face prin intermediul exercițiilor întinse pe o fază mare de timp, de 

regulă aceasta durând până la un an. Pentru a păstra condiția fizică 

cardiovasculară, exercițiile de recuperare încep prin intermediul lucrului 

mușchilor membrelor inferioare și a abdomenului îmbinate. 

PARTEA A II-A 
 

STUDIU PRELIMINAR  PRIVIND INCIDENȚA LUXAȚIEI SCAPULO-

HUMERALE ÎN DIFERITE DISCIPLINE SPORTIVE ȘI 

POSIBLITĂȚILE DE INTERVENȚIE PRACTICO-METODICĂ 

 

CAP. 7 CADRU METODOLOGIC ȘI OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII 

7.1. PREMISELE CERCETĂRLOR PRELIMINARE 

Raportat la premise am avut în vedere: 

- Necesitatea antrenării și recuperării funcționalității articulației scapulo-

humerale după accidentare în cazul nostru luxația este definitorie pentru 

continuarea activităţii sportive. 

- Am pornit de la premiza că mobilitatea este o capacitate motrică 

influenţată puternic de factorul ereditar dar care se poate dezvolta în limitele 

moştenite mai ales prin îmbunătăţirea funcţionalităţii. 

După S. Macovei (1999)19, funcţionalitatea unei articulaţii, raportându-ne 

la relaţia laxitate-rigiditate, scoate la iveală factorul genetic şi corelaţia 

amplitudinii articulare de particularităţile individuale. 

Conform Ifrim (1986)20, studiile întreprinse pe sportivii de performanţă s-

au evidenţiat diferenţe la nivelul coeficienţilor de heritabilitate în funcţie de 

                                                      
19Macovei, S., 1999, Supleţea, Editura ANEFS, pag. 8 
20Ifrim, M., 1986, Antropologiamotrică, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, pag. 451 
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articulaţie, cea mai dependentă genetic fiind cotată articulaţia scapulo-humerală. 

În cercetarea aceasta am dorit să vedem dacă se înregistrează modificări 

şi de ce natură – progresie, regresie sau stagnare – la nivelul amplitudinilor în 

articulaţia menţionată la diferiți sportivi din discipline diferite. 

 

7.2. SCOPUL CERCETĂRILOR PRELIMINARE 

Scopul cercetării a fost de a urmării evoluția mobilității articulației 

scapulo-humerale la sportivi în urma intervenției practice recuperatorii. Am 

urmărit prin intermediul studiului și optimizarea poziției umărului la sportivii 

accidentați.  

Astfel, prin intermediul studiului ne-am dorit să aflăm modul în care un 

program de exerciții influențează mobilitatea articulației scapulo-humerale la 

sportivi din diferite ramuri, sportivi diagnosticați cu luxație scapulo-humerală.  

De asemenea, am urmărit prin intermediul unui chestionar aplicat online 

în rândul specialiștilor din domeniul educației fizice și sportului precum și cei 

din domeniul recuperării medicale să aflăm care este părerea lor cu privire la 

frecvența luxației scapulo-humerale în rândul sportivilor, consecințele luxației 

scapulo-humerale în cazul sportivilor de performanță precum și rolul 

kinetoterapiei în acest context și multe alte informații extrem de importante.   

 

7.3. OBIECTIVELE CERCETĂRILOR PRELIMINARE 

- Identificarea influențelor exerciţiilor de dezvoltare a supleţii în cadrul 

unui program individualizat de kinetoterapie. 

- Identificarea opiniei privitoare la rolul supleţii şi dezvoltării acesteia în 

prevenirea luxaţiilor scapulo-humerale la sportivii de performanţă. 

7.4. SARCINILE CERCETĂRILOR PRELIMINARE 

 Documentare științifică; 

 Stabilirea eșantionului de subiecți; 

 Alegerea testelor de evaluare din cadrul cercetării; 

 Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor cercetării preliminare; 

 Elaborarea programului cadru de pregătire; 

 Prezentarea concluziilor din cadrul cercetării preliminare; 

 Elaborarea și aplicarea unui chestionar de opinie; 

7.5. ETAPELE CERCETĂRILOR PRELIMINARE 

Etapa 1- Stabilirea cadrului organizatoric de desfășurare a cercetărilor 

preliminare, 2016; 

Etapa 2- Achiziționarea instrumentelor de evaluare: goniometrul și mingi 

medicinale; 

Etapa 3-Elaborarea chestionarului pe platforma online a site-ului (Aprilie 

2016); 

Etapa 4- Testarea inițială a valorilor amplitudinii articulare la nivelul umărului 

(Ianuarie 2017); 
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Etapa 5- Testarea finală a valorilor amplitudinii articulare la nivelul umărului 

(Aprilie2017); 

Etapa 6- Desfășurarea studiului preliminar, Mai 2016 – Aprilie 2017; 

Etapa 7 – Elaborarea și aplicarea unui chestionar de opinie referitor la rolul 

supleții articulare în prevenirea accidentării articulației scapulo-humerale; 

7.6. IPOTEZELE CERCETĂRILOR PRELIMINARE 

- Exercițiile de kinetoterapie coroborate cu mijloacele specifice duc la 

recuperarea mobilității articulare în cazul sportivilor diagnosticați cu luxație 

scapulo-humerală; 

- Exercițiile de kinetoterapie coroborate cu mijloacele specifice adaptate 

duc la recuperarea forței musculare și a tonusului muscular în cazul sportivilor 

diagnosticați cu luxație scapulo-humerală; 

7.7. METODE DE CERCETARE, MIJLOACE APLICATE, SUBIECȚI, 

EVALUARE 

- Metoda documentării: În cadrul acestei etape de documentare, am 

folosit informațiile în vederea confirmării lucrării teoretice și utilizat în cercetarea 

prealabilă. 

- Metoda observației: Este folosită în cadrul programului de exerciții 

pentru a observa stadiile de recuperare obținute. 

- Metoda anchetei: Prin chestionarul de opinii care s-a realizat cu 

ajutorul motorului de căutare Google și a fost realizat în platforma online. 

- Metoda experimentului provocat: S-a folosit în cadrul investigațiilor 

referitoare la flexibilitatea articulară a umărului în urma unui program cadru pe 

exerciții. 

- Metoda grafică: S-a folosit pentru a evidenția cât mai bine interpretarea 

rezultatelor. 

- Metoda statistic matematică:  S-a folosit programul de interpretare 

SPSS. 

 

 

 

CAP. 8 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRILOR 

PRELIMINARE 

8.1.CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚELE EXERCIȚIILOR DE 

RECUPERARE A LUXAȚIEI SCAPULO-HUMERALE ASUPRA 

PACIENȚILOR  PRACTICANȚI  AI  DIFERITELOR  RAMURI  

SPORTIVE 

Cercetarea noastră a cuprins două studii, un studiu experimental și o 

anchetă efectuată în rândul specialiștilor în domeniul kinetoterapie și educației 

fizice și sportului. 

Cercetarea experimentală s-a realizat în urma unor măsurători efectuate 

înainte și după începerea   programului de exerciții. 
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Figura nr. 2: Sala de Kinetoterapie 

8.1.1 Organizarea cercetării  

Subiecții 

Subiecții cercetării, în număr de 20, de sex masculin, au fost sportivi cu 

vârsta cuprinsă între 20 și 26 de ani. Dintre aceștia, 6 practicau handbal, 5 

practicau tenis, 4 practicau înot și 5 practicau aruncarea greutății (conform 

tabelului nr. 2). 

Locul și durata 

Cercetarea a fost efectuată în cadrul Spitalului de Fizioterapie din 

Bagdad, secția de kinetoterapie și recuperare medicală.  

Durata cercetării a fost de 8 săptămâni, fiind inițiată în Octombrie 2016 

și finalizată în Noiembrie 2016.  

Aceștia au urmat un program specific, individualizat, pe durata a 8 

săptămâni, cu o frecvență de 3 ori pe săptămână. 

Aparatura folosită  

Pentru evaluarea amplitudinii de mișcare s-a utilizat goniometrul clasic. 

De asemenea, în cadrul cercetării am avut de efectuat două probe, mai precis 

proba 1 „Aruncarea unei mingi” și proba 2 „Flexibilitatea cu bastonul de 

gimnastică”. Pentru concretizarea acestor probe am utilizat bastonul de 

gimnastică, banda metrică și mingea medicinală.  

8.1.4. Analiza și interpretarea rezultatelor 

Rezultatele au arătat o îmbunătățire a tuturor rezultatelor măsurătorilor 

evidențiate în calculele statistice. 

Rezultatele testărilor au fost analizate cu ajutorul programului SPSS 

variant 15 prin metoda statistico-matematică. S-a calculat Media aritmetică, 

Dif.(I-F), Mediană, Abatere standard, Coeficient de variaţie, Minim, Maxim, 

Testul T dependent (I-F), t calculat. 

 

Rezultate cu ajutorul goniometrului: 

 Flexie 

Valorile obținute la testul Flexie au crescut semnificativ statistic între cele 

două testări (o creștere medie de 124,15 grade) de la 45,15 la 169,30. Creșterea 

semnificativă este dată de valoarea calculată a lui t (-56,077) prin aplicarea 

testului T dependent, iar valoarea lui p fiind mai mică de 0,05 (p=0,000).  
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Figura nr. 3: Flexie – Testarea inițială vs. Testarea finală 

 

 Extensie 

Valorile obținute la testul Extensie au crescut semnificativ statistic între 

cele două testări (o creștere medie de 37,65 grade) de la 21,85 la 59,50 (conform 

figurii nr.33). Creșterea semnificativă este dată de valoarea calculată a lui t (-

68,574) prin aplicarea testului T dependent, iar valoarea lui p fiind mai mică de 

0,05 (p=0,000) conform tabelului  nr.6. 

 

Figura nr. 4: Extensie – Testarea inițială vs. Testarea finală 

 

 Abducție 

Valorile obținute la testul Abducție au crescut semnificativ statistic între 

cele două testări (o creștere medie de 109,25 grade) de la 59,40 la 168,65 

(conform figurii nr.34). Creșterea semnificativă este dată de valoarea calculată a 

lui t (-2,820) prin aplicarea testului T dependent, iar valoarea lui p fiind mai mică 

de 0,05 (p=0,011) conform tabelului nr. 7. 
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Figura nr. 5: Abducție – Testarea inițială vs. Testarea finală 
 

 Adducția 

Valorile obținute la testul Adducția au crescut semnificativ statistic între 

cele două testări (o creștere medie de 87,20 grade) de la 42,60 la 129,80 (conform 

figurii nr. 35). Creșterea semnificativă este dată de valoarea calculată a lui t (-

174,217) prin aplicarea testului T dependent, iar valoarea lui p fiind mai mică de 

0,05 (p=0,000) conform tabelului nr. 8. 

 

Figura nr. 6: Adducția -Testarea inițială vs. Testarea finală 
 

 Rotație internă 

Valorile obținute la testul Rotația internă au crescut semnificativ statistic 

între cele două testări (o creștere medie de 33,25 grade) de la 26,45 la 59,70 

(conform figurii nr. 36). Creșterea semnificativă este dată de valoarea calculată a 

lui t (-59,231) prin aplicarea testului T dependent, iar valoarea lui p fiind mai 

mică de 0,05 (p=0,000) conform tabelului nr. 9. 
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Figura nr. 7: Rotație internă – Testarea inițială vs. Testarea finală 
 

 Rotație externă 

Valorile obținute la testul Rotație externă au crescut semnificativ statistic 

între cele două testări (o creștere medie de 36,95 grade) de la 41,95 la 78,90 

(conform figurii nr. 37). Creșterea semnificativă este dată de valoarea calculată a 

lui t (-49,593) prin aplicarea testului T dependent, iar valoarea lui p fiind mai 

mică de 0,05 (p=0,000) conform tabelului  nr. 10. 

 

Figura nr. 8: Rotație externă – Testarea inițială vs. Testarea finală 
 

 

 Flexibilitatea cu bastonul de gimnastică 

Valorile obținute la testul Flexibilitatea cu bastonul de gimnastică au 

indicat o scădere a distanței prizelor pe baston ceea ce indică o îmbunătățirea a 

flexibilității semnificativ statistic între cele două testări (o scădere medie de 89,45 

metri) de la 101,20 metri la 11,75 metri (conform figura nr. 38), omogenitatea 

grupului fiind mare atât la testarea inițială (valoarea coeficientului de variație – 

5%) cât și la testarea finală (valoarea coeficientului de variație – 17%). Scăderea 
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semnificativă este dată de valoarea calculată a lui t (67,928) prin aplicarea testului 

T dependent, iar valoarea lui p fiind mai mică de 0,05 (p=0,000) conform 

tabelului nr. 11. 

  
Figura nr. 9: Flexibilitatea cu bastonul de gimnastică -Testarea inițială vs. 

Testarea finală 
 

 Aruncarea mingii medicinale 

Valorile obținute la testul Aruncarea mingii medicinale au crescut 

semnificativ statistic între cele două testări (o creștere medie de 4,02 metri) de la 

2,06 la 6,07 (conform figura nr. 39). Creșterea semnificativă este dată de valoarea 

calculată a lui t (-51,771) prin aplicarea testului T dependent, iar valoarea lui p 

fiind mai mică de 0,05 (p=0,000) conform tabelului nr. 12. 

Omogenitatea grupului este mare atât la testarea inițială cât și la testarea 

finală, valoarea coeficientului de variație fiind 10%în cazul testării inițiale și 5% 

în cazul testării finale. 
 

 

Figura nr. 10: Aruncarea mingii medicinale – Testarea initială vs. Testarea 

finală 



 

28 

 

8.2 INVESTIGAREA OPINIEI SPRECIALIȘTILOR PRIVIND  

LUXAȚIA SCAPULO-HUMERALĂ LA SPORTIVI 

8.2.1. ORGANIZAREA CERCETĂRII 

Subiecții cercetării 

Chestionarul a fost completat de 80 de persoane, de naționalitate Română, 

20 fiind de sex masculin și 60 de sex feminin, media de vârstă fiind de 36 ani. 

Locul și durata 

Chestionarul a fost publicat în data de 10.05.2016, fiind distribuit pe toate 

rețelele de specialitate din domeniul kinetoterapiei, fizioterapiei și recuperării 

medicale. Chestionarul a putut fi accesat pe linkul 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrjd79dFug5Dy3ZMy3wFPJrMB

zxXXCFbqD80HXY6wyUbhxQw/viewform. 

 

8.2.2. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

La prima întrebare: Consideraţi că luxaţiile scapulo-humerale sunt des întâlnite 

în cazul sportivilor de performanţă? 

 

Figura nr. 11: Interpretarea răspunsurilor la întrebarea 1 

Din graficul de mai sus putem observa că cea mai mare parte (38%) a 

respondenților sunt relative de acord cu afirmația prezentată, în timp ce 26.8% 

dintre aceștia sunt în acord total. O mare parte au fost în acord cu afirmația 

(22.5%) în timp ce doar 2.8% au fost în dezacord total. 
 

La întrebarea nr. 2 Credeți că luxaţiile scapulo-humerale dăunează grav 

performanțelor sportivilor? 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrjd79dFug5Dy3ZMy3wFPJrMBzxXXCFbqD80HXY6wyUbhxQw/viewform
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Figura nr. 12: Interpretare grafică întrebarea 2 

Astfel, 45.1 % dintre respondenţi au fost în acord total cu faptul că 

luxaţiile scapulo-humerale dăunează grav performanțelor sportivilor. Un procent 

redus, de 1.4% au fost în dezacord total cu această afirmaţie. 
 

La întrebare nr. 3 Kinetoterapia deţine un rol important în prevenirea luxaţiilor 

scapulo-humerale? 

 

Figura nr. 13: Figura interpretare grafică întrebarea 3 

După cum se poate vedea, o majoritate covârşitoare (70%) au fost în acord 

total cu faptul că kinetoterapia are un rol semnificativ în prevenirea luxaţiilor 

scapulo-humerale. Procente foarte mici au bifat celelalte variante de răspuns, iar 

doar 4.3% au fost în dezacord total cu această afirmaţie. 
 

La întrebarea nr. 4 Consideraţi că sportivii ar trebui să participe la şedinţe 

suplimentare de kinetoterapie? 
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Un procent de 59.2% dintre respondenţi au fost în acord total cu faptul că 

sportivii de performanţă ar trebuie să ia parte la şedinţe suplimentare de 

kinetoterapie. De partea cealaltă, doar 2.8% au considerat că acest lucru nu este 

necesar şi au fost în dezacord total. 

 

La itemul nr. 5 am rugat respondeții să precizeze care este sportul cu cel 

mai ridicat risc de accidentări. 

 
Figura nr. 15: Interpretare grafică întrebarea 5 

 

În privinţa sporturilor, marea majoritate au răspuns Handbal (35.2%) 

urmaţi de cei care au răspuns Rugby (32.4%). Restul sporturilor au obţinut 

rezultate mult sub aceste ponderi.  

 

La întrebarea nr. 6 Consideraţi că prin dezvoltarea supleţii în articulaţii 

putem reduce riscul accidentelor? 
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Figura 14: Interpretare grafică întrebarea 4 
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Figura nr. 16: Interpretarea grafică întrebarea 6 

Aici, marea majoritate (46.5%) au fost în acord total cu afirmaţia în timp 

ce doar 1.4% au fost în dezacord total. Astfel, putem concluziona că prin 

dezvoltarea supleţii putem reduce semnificativ riscul de accidentări.  

 

La întrebarea nr.7 am rugat respondenţii să precizeze ce importanţă acordă 

dezvoltării supleţiiarticulaţiilor pentru prevenirea luxaţiilor scapulo-humerale 

 

Figura nr. 17: Interpretarea grafică a întrebării 7 

Astfel, putem observa că majoritatea respondenţilor (36.6%) au declarat 

că acordă o importanţă foarte mare dezvoltării supleţii, în timp ce niciunul nu a 

declarat că acordă o importanţă scăzută.  

 

La itemul nr. 8 am rugat respondenţii să precizeze în ce măsură utilizează 

exerciţii de dezvoltare a supleţii în luxaţiile scapulo-humerale pentru prevenirea 

luxaţiilor. 
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Figura nr. 18: Interpretarea grafică întrebarea 8 

Din graficul de mai sus observăm că 33.8 % dintre respondenţi utilizează 

într-o mare măsură exerciţii de dezvoltare a supleţii în luxaţiile scapulo-humerale 

pentru prevenirea luxaţiilor. Pe poziţia a două s-au clasat cei care utilizează astfel 

de exerciţii în mod moderat în timp ce 21.1% au precizat că utilizează astfel de 

exerciţii într-o foarte mare măsură. Un procent de doar 7% au precizat că 

utilizează astfel de exerciţii într-o foarte mică măsură.  

 

La itemul 9 respondenţii au fost rugaţi să precizeze cât de des folosesc 

exerciţiile specifice pentru dezvoltarea supleţii în articulaţia scapulo-humerală. 

 

Figura nr. 19: Interpretare grafică întrebarea 9 

În privinţa frecvenței utilizării, 36.6% au precizat că folosesc exerciţii 

specifice pentru dezvoltarea supleţii în articulaţia scapulo-humerală în mod 

moderat, în timp ce 31% folosesc exerciţiile foarte des. De cealaltă parte, numai 

2.8% folosesc astfel de exerciţii foarte rar. Din răpsunsurileobţinute la itemii 8 şi 

9 putem concluziona că dezvoltarea supleţii ocupă un loc deosebit în activitatea 

de pregătire. 

 

La itemul nr. 10 am rugat respondenţii să mentionenze cât de des folosesc 

exerciţii specifice pentru dezvoltarea celorlalte calităţi necesare prevenirii 

luxaţiilor în articulaţia scapulo-humerală. 
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Figura nr. 20: Interpretarea grafică a întrebării 10 

În privinţa celorlalte calităţi, 44.3% au precizat că folosesc exerciţii specifice 

pentru dezvoltarea acestora în mod des, în timp ce 24.3% le folosesc foarte des. 

Numai 1.4% folosesc astfel de exerciţii foarte rar. Astfel, concluzionăm că şi 

celelalte calităţi ocupă un loc deosebit în activitatea de pregătire. 

 

La întrebarea nr. 11 Consideraţi că supleţea articulară este similară cu 

stabilitatea articulară? 
 

 

Figura nr. 21: Interpretarea grafică a întrebării nr.11 

În privinţa similarităţii dintre supleţea articulară şi stabilitatea articulară 

majoritatea respondenţilor (29.6%) au fost relativ de accord în timp ce 23.9% 

dintre aceştia au fost în dezacord total. De asemenea, 22.5% dintre aceştia au 

răspuns că sunt în acord cu afirmaţia prezentată. Un procent de 14.1% au fost 

chiar în accord total cu afirmaţia. Astfel observăm o contradicţie clară între 

răspunsuri, părerile fiind destul de împărţite.  

 

La întrebarea nr. 12, considerați că supleţeaeste necesară a fi dezvoltată în 

aceeaşi măsură cu restul componentelor capacităţii motrice? am obţinut 

următoarele date 
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Figura nr. 22: Interpretare grafică întrebarea 12 

Astfel, majoritatea (49.3%) au fost în acord total cu afirmaţia prezentată, 

considerând dezvoltarea supleţii ca fiind necesară. Un procent de doar 1.4% au 

fost în dezacord total cu această afirmaţie. 

 

La întrebarea nr. 13 Ce mijloace pentru prevenirea luxaţiilor scapulo-

humerale folosiţi în programele de pregătire? Răspunsurile au fost destul de 

diverse, însă am putut observa anumite mijloace specificate în mod majoritar, 

cum ar fi: flotările (2.8%) şi tonifierea musculară (2.8%). Restul mijloacelor au 

fost deosebit de diverse şi într-o egală măsură specificate de către respondenţi: 

izometria, diagonalele Kabat, elasticele de diferite rezistențe, evitarea contactului 

agresiv, încălzire, stretching, masaj, etc. 
 

La întrebarea nr. 14 am încercat să aflu ce formare profesională au 

respondenţii şi am reuşit să obţin răspunsuri variate. Însă, un număr de 23 de 

respondenţi (31.9%) au precizat că sunt kinetoterapeuţi, iar anumiţi respondenţi 

au precizat răspunsuri cum ar fi: reflexoterapeut, fiziokinetoterapeut şi student, 

toate în procente de 2.8%. 

 

La intrebarea nr. 15 am rugat respondenții să precizeze ce vechime au în 

profesia acestora, iar răspunsurile au fost astfel: 
 

 

Figura nr. 23: Interpretarea grafică întrebarea 15 

În privinţa vechimii putem observa că marea majoritate (37.1%) au între 
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0 şi 2 ani vechime. Pe poziţia a două s-au situat respondenţii cu 10 - 20 ani 

vechime iar pe a treia cei cu 4 – 10 ani vechime. Cei mai puţini respondenţi (5.7%) 

au fost cei care au peste 20 de ani vechime.  

 

La itemul nr. 16 respondenţii au precizat ce studii au iar datele au fost 

următoarele: 

 

Figura nr. 24: Interpretarea grafică întrebarea 16 

Majoritatea celor care au completat chestionarul au ca studii masterul 

(52.9%) în timp ce pe poziţia a doua se situează cei cu licenţă (31.4%). Pe 

celelalte poziţii, la mare distanţă se află respondenţii cu doctorat, liceu şi 

postdoctorat.   

 

 

La întrebarea nr. 17 respondenţii şi-au precizat genul iar rezultatele au 

fost următoarele: 
 

 

Figura nr. 25: Interpretarea grafică întrebarea 17 

 

Din graficul de mai sus concluzionăm că majoritatea respondenţilor au 

fost femei în timp ce 45.1% au fost bărbaţi.  
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În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă al respondenţilor rezultatele au 

fost următoarele: 
 

 

Figura nr. 26: Interpretarea grafică mediu de rezidență 18 
 

Putem observa astfel că majoritatea respondenţilor (95.7%) au provenit 

din mediul urban, în timp ce doar 4.3% au fost din mediul rural. 
 

 

 

CONCLUZII PARTEA A II-A 

Luând în considerare rezultatele statistice putem concluziona că 

exercițiile propuse în cadrul studiului și-au atins obiectivele propuse 

observându-se progrese la fiecare pacient în parte.  

De asemenea, având în vedere rezultatele obținute expuse prin grafice 

putem afirma că exercițiile cu ajutorul instrumentelor de kinetoterapie 

contribuie cu succes la recuperarea în cazul luxației scapulo-humerale.  

Astfel, considerăm că rezultatele obținute validate prin calcule statistice 

confirmă ipoteza noastră. 

 

CONCLUZII INVESTIGAREA OPINIEI SPECIALIȘTILOR 

PRIVIND LUXAȚIA SCAPULO-HUMERALĂ LA SPORTIVI 

În urma analizei şi interpretării rezultatelor, putem trage o serie de 

concluzii şi putem verifica datele formulate, în vederea îndeplinirii obiectivului 

cercetării.  

Încă de la prima întrebare, Consideraţi că luxaţiile scapulo-humerale sunt 

des întâlnite în cazul sportivilor de performanţă? unde cele mai multe persoane 

au răspuns relativ de acord, urmaţi de cei care au fost în acord total, putem preciza 

că prima a fost confirmată. 

Având în vedere faptul că 45.1 % dintre respondenţi au fost în acord total 

cu faptul că luxaţiile scapulo-humerale dăunează grav performanțelor sportivilor, 

iar un procent redus, de 1.4% au fost în dezacord total cu această afirmaţie, putem 

spune că supleţea are un rol deosebit în reducerea riscului de accidentări la 
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sportivii de performanţă. 

Majoritatea respondenţilor (36.6%) au declarat că acordă o importanţă 

foarte mare dezvoltării supleţii, în timp ce niciunul nu a declarat că acordă o 

importanţă scăzută. 

Consider că obiectivul cercetării referitor, la identificarea opiniei 

subiecţilor, referitoare la rolul supleţii în prevenirea luxaţiilor scapulo-humerale, 

la sportivii de performanţă a fost îndeplinit. 

 

În urma celor enunțate anterior, considerăm că cercetările efectuate, 

susținute de validarea ipotezelor propuse, ne-au dat informații importante 

care șă ne ajute în organizarea și desfășurarea cercetării finale. În cadrul 

acesteia vom îmbunătății programele de recuperare și prevenție încercând 

astfel să obținem încă o serie de rezultate benefice.  

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA A III-A 

CERCETĂRI PRIVIND ASISTENȚA KINETICĂ ÎN PROFILAXIA ȘI 

RECUPERAREA LUXAȚIEI SCAPULO-HUMERALE LA SPORTIVI 

 

CAP. 9 CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL 

CERCETĂRII 

Premise 

Am urmărit următoarele direcții de cercetare:  

În cadrul cercetării am pornit de la premisa că în cazul persoanelor 

diagnosticate cu luxație scapulo-humerală, prin intermediul kinetoterapiei 

asociată cu electroterapia, masajul, terapia manuală și kinesiotaping-ul se pot 

obține rezultate favorabile vizând obiectivizarea studiului.  

 

9.1. Scopul cercetării a fost de a investiga cum pot fi îmbunătățită mobilitatea 

articulară și forța musculară în cazul sportivilor diagnosticați cu luxație scapulo-

humerală și , de asemenea, cum se poate realiza profilaxia luxației scapulo-

humerale prin intermediul exercițiilor de kinetoterapie și a mijloacelor specifice. 

În cercetarea din partea a III-a, scopul cercetării este reprezentat de 

stabilirea și punerea în aplicare a unor programe terapeutice adaptate 

particularităților individuale ale subiecților din cele două loturi, care să ducă la 

refacerea funcțională în cazul sportivilor diagnosticați cu luxație scapulo-

humerală și la prevenirea accidentărilor în cazul sportivilor fără afecțiuni 

localizate la nivelul articulației scapulo-humerale. 



 

38 

 

9.2 Obiectivele cercetării 

- Elaborarea și implementarea unui protocol specific de recuperare în 

cazul sportivilor diagnosticați cu luxație scapulo-humerală în vederea refacerii 

funcționale; 

- Elaborarea și implementarea unui protocol specific de prevenție în cazul 

sportivilor fără afecțiuni localizate la nivelul articulației scapulo-humerale în 

vederea reducerii riscului apariției unor accidentări; 

9.3 Sarcinile cercetării 

Sarcinile cercetării vor avea în vedere: 

- stabilirea obiectivelor cercetării; 

- stabilirea loturilor de subiecți incluși în cercetarea propriu-zisă; 

- evaluare inițială a grupelor de subiecți; 

-înregistrarea și centralizarea rezultatelor obținute; 

- aplicarea programului de terapie propus în care au fost incluse: 

exercițiile fizice specifice tratamentului kinetic, precum și electroterapia, 

masajul, terapia manuală și kinesiotaping-ul; 

- evaluare finală a grupelor de subiecți; 

- realizarea evaluării finale pentru a evidenția dacă programele stabilite 

și-au atins scopul propus; 

- analizarea și interpretarea datelor obținute în urma celor două evaluări; 

9.4. Ipotezele cercetării 

1. Aplicarea protocolului de recuperare adaptat subiecților diagnosticați 

cu luxație scapulo-humerală poate contribui la îmbunătățirea amplitudinii de 

mișcare la nivelul articulației scapulo-humerale a sportivilor. 

2. Mijloacele specifice și nespecifice ale tratamentului propus conduc la 

creșterea tonusului muscular al sportivilor incluși în cercetare. 

3. Aplicarea unui program de prevenție reduce riscul apariție unor 

accidentări în cazul subiecților incluși în cercetare. 

9.5. Metode de cercetare 

-Metoda documentării a fost realizată prin intermediul informațiilor 

având ca scop confirmarea studiului teoretic aplicat în cadrul cercetării. 

-Metoda observației a fost utilizată în cadrul protocoalelor de exerciții 

pentru analizarea stadiilor de recuperare.  

-Metoda experimentului a fost utilizat aplicarea unui program kinetic, 

care a fost completat cu electroterapie, masaj, terapie manuală și kinesiotape 

pentru a trata și a preveni apariția luxației scapulo-humerale la subiecții incluși în 

cercetare. Exercițiile fizice și celelalte mijloace selectate, pentru programul de 

recuperare, au vizat creșterea mobilității articulare și creșterea tonusului muscular 

la nivelul articulației umărului. 

-Metoda grafică a fost utilizată în vederea evidențierii cât mai clare a 

interpretării rezultatelor cercetării. 

-Metoda statistic matematică a fost aplicată prin intermediul 
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programului SPSS. 

 

CAP. 10 DEMERSUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

10.1. Monitorizarea evoluției forței musculare și a mobilității articulației 

scapulo-humerale 

În cadrul cercetării au fost implicați un număr de 60 de subiecți, de sex 

masculin, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, divizați în două eșantioane 

respectiv componenții grupei de recuperare și componenții grupei de prevenție.  

Ca urmare a rezultatelor obținute confirmate de calculele statistice s-a 

dovedit eficiența programelor de recuperare pentru îmbunătățirea mobilității 

articulare și a forței musculare și, implicit, recuperarea funcțională.  

10.2. Etapele cercetării 

Etapa 1 - Stabilirea cadrului organizatoric de desfășurare a cercetării (inițiată 

în Aprilie 2018) 

Etapa 2 - Achiziționarea instrumentelor de evaluare 

Etapa 3 - Reprezentată de stabilirea metodelor de evaluare și evaluarea inițială 

(Aprilie 2018) 

Etapa 4 - Reprezentată de stabilirea protocolului de recuperare și prevenție 

Etapa 5 - Aplicarea protocolului de recuperare  

Etapa 6 - Reprezentată de evaluarea finală (Noiembrie 2018) 

Etapa 7 - Prelucrarea și interpretarea rezultatelor 

Etapa 8 - Reprezentată de prezentarea datelor obținute în urma cercetării 

10.3. Organizarea și desfășurarea cercetării 

Subiecții cercetării 

Subiecții cercetării, în număr de 60, sunt sportivi din diferite ramuri. 

Raportat la componenții grupei de recuperare, aceștia sunt 30 de sportivi, de sex 

masculin, cu vârste cuprinse între 19 și 30 de ani, diagnosticați cu luxație scapulo-

humerală.  

În ceea ce privește componenții grupei prevenție, aceștia sunt 30 de 

sportivi, de sex masculin, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, fără afecțiuni 

la nivelul articulației scapulo-humerale.  

Subiecții din cadrul grupei de recuperare au fost diagnosticați cu luxație 

scapulo-humerală la Spital Al Yarmouk și Spitalul Al Kark din Bagdad, secția 

ortopedie. Ca urmare a examenului clinic și paraclinic s-a stabilit diagnosticul de 

luxație scapulo-humerală, aceștia fiind direcționați către Spitalul de Fizioterapie 

din Bagdad.  

 

Locul și durata 

Cercetarea s-a desfășurat pe durata a 8 luni, fiind inițiată în Aprilie 2018 

și finalizată în Noiembrie 2018. 

Pe parcursul celor 8 luni, toți cei 60 de subiecți au fost selectați, evaluați 
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inițial având ca reper amplitudinea de mișcare la nivelul articulației scapulo-

humerale precum și forța musculară. Ca urmare a evaluării inițiale s-au obținut o 

serie de rezultate, acestea fiind centralizate. Pe baza datelor obținute s-a stabilit 

un program de intervenție, acesta fiind finalizat prin evaluarea finală și 

compararea datelor.   

Aparate folosite 

În cadrul cercetării au fost utilizate atât aparate pentru efectuarea evaluării 

inițiale și finale cât și aparate utilizate în procesul de recuperare și prevenție.  

Pentru evaluarea amplitudinii de mișcare s-a utilizat goniometrul clasic în 

timp ce forța musculară a fost evaluată prin intermediul scalei F0-F5.  

În ceea ce privește procesul de recuperare și prevenție s-au utilizat 

următoarele aparate: Indiba Activ 7 (terapia tecar), Shockwave, combina Zimmer 

(ultrasunet, electroterapie, vacuum), Compex 8.0, instrument I.A.S.T.M. 

 

 

 

 

 

 

 

CAP. 11 REZULTATE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA LOR 
 

AMPLITUDINEA DE MIȘCARE 

 

Mișcarea de flexie la nivelul umărului  

Mișcarea de flexie la grupa de recuperare se constată o evoluție pozitivă 

între cele 2 testări. Este o creștere medie de 98,2° de la 77,3° la 175,2° conform 

figurii 180; Creșterea a fost semnificativă prin aplicarea testului T dependent 

respective (conform tabelului nr.16): t calculat=76,726, p=0,000 (p<0,05). 

Omogenitatea grupei recuperare a fost foarte slabă la testarea inițială și s-

a îmbunătățit la testarea finală la nivel de omogenitate mare. 

Apreciem evoluția amplitudinii la mișcarea de flexie ca rezultat al 

programului de recuperare făcut.  

În cazul grupei Prevenție se constată o creștere medie de 3,2° de la 176,8° 

la 180,0°. Creșterea este semnificativă și în cazul grupei prevenție unde t 

calculat=4,080, p=0,000 (p<0,05); (conform tabelului nr.16) 

Omogenitatea grupei prevenție a fost mare la ambele testări.  

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregătire complementată a fost benefic. 



 

41 

 

 

Figura nr.27: Mișcarea de flexie la nivelul umărului 

Mișcarea de extensie la nivelul umărului  

Pentru mișcarea de extensie la grupa de recuperare se constată o 

evoluție pozitivă între cele 2 testări. Este o creștere medie medie de 16,8° de la 

31,2° la 48,0° (conform figurii181); împotriva unei rezistențe creșterea a fost 

semnificativă prin caplicarea testului T dependent respectiv: t calculat=19,123, 

p=0,000 (p<0,05). 

Omogenitatea grupei recuperare a fost foarte slabă la testarea inițială și s-

a îmbunătățit la testarea finală la nivel de omogenitate mare la testarea. 

Apreciem evoluția amplitudinii de mișcare la mișcarea de extensie ca 

rezultat al programului de recuperare făcut.  

La grupa de prevenție C=creșterea este tot semnificativă și în cazul 

grupei prevenție unde t calculat=4,583, p=0,000 (p<0,05); 

Omogenitatea grupei prevenție a fost mare la ambele testări.  

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregătire complementată a fost benefic. 

 
Figura nr.28: Mișcarea de extensie la nivelul umărului 
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Mișcarea de abducție la nivelul umărului  

Pentru mișcarea de abducție la grupa de recuperare se constată o 

evoluție pozitivă între cele 2 testări. Este o creștere medie de 135,8° de la 40,5° 

la 176,3° conform figurii 182. Creșterea a fost semnificativă prin aplicarea 

testului T dependent respective (conform tabelului nr.18): t calculat=150,983, 

p=0,000 (p<0,05). 

Omogenitatea grupei recuperare a fost foarte slabă la testarea inițială și s-

a îmbunătățit la testarea finală la nivel de omogenitate mare. 

Apreciem evoluția amplitudini la mișcarea de abducție ca rezultat al 

programului de recuperare făcut.  

În cazul grupei prevenție se constată o creștere medie de 2,7° de la 177,0° 

la 179,7°. Creșterea este semnificativă și în cazul grupei prevenție unde t 

calculat=2,804, p=0,009 (p<0,05); (conform tabelului nr.18) 

Omogenitatea grupei prevenție a fost mare la ambele testări.  

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregătire complementată a fost benefic. 

 

Figura nr. 29: Mișcarea de abducție la nivelul umărului 

 

Mișcarea de adducție la nivelul umărului  

Mișcarea de adducție la grupa de recuperare se constată o evoluție 

pozitivă între cele 2 testări. Este o creștere medie de 14,0° de la 19,8° la 33,8° 

conform figurii nr.183. Creșterea a fost semnificativă prin aplicarea testului T 

dependent respective (conform tabelului nr. 19): t calculat=21,468, p=0,000 

(p<0,05). 

Omogenitatea grupei recuperare a fost foarte slabă la testarea inițială și s-

a îmbunătățit la testarea finală la nivel de omogenitate mare. 

Apreciem evoluția amplitudini la mișcarea de adducție ca rezultat al 

programului de recuperare făcut.  
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În cazul grupei Prevenție se constată o creștere medie de 0,0°) de la 35,0° 

la 35,0°. Creșterea este semnificativă (conform tabelului nr.19) 

Omogenitatea grupei prevenție a fost mare la ambele testări.  

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregătire complementată a fost benefic. 

 

Figura nr.30: Mișcarea de adducție la nivelul umărului 

Mișcarea de rotație internă la nivelul umărului  

Mișcarea de rotație internă la grupa de recuperare se constată o evoluție 

pozitivă între cele 2 testări. Este o creștere medie de 47,7° de la 42,0° la 89,7° 

conform figurii nr.184; Creșterea a fost semnificativă prin aplicarea testului T 

dependent respective (conform tabelului nr.20): t calculat=58,047, p=0,000 

(p<0,05). 

Omogenitatea grupei recuperare a fost foarte slabă la testarea inițială și s-

a îmbunătățit la testarea finală la nivel de omogenitate mare. 

Apreciem evoluția amplitudinii la mișcarea de rotație internă ca rezultat 

al programului de recuperare făcut.  

În cazul grupei Prevenție se constată o creștere medie de 1,3° de la 93,7° 

la 95,0°. Creșterea este semnificativă și în cazul grupei prevenție unde t 

calculat=2,804, p=0,009 (p<0,05); (conform tabelului nr.20) 

Omogenitatea grupei prevenție a fost mare la ambele testări.  

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregătire complementată a fost benefic. 
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Figura nr.31: Mișcarea de rotație internă la nivelul umărului 

 

Mișcarea de rotație externă la nivelul umărului  

Mișcarea de rotație externă la grupa de recuperare se constată o evoluție 

pozitivă între cele 2 testări. Este o creștere medie de 34,0° de la 34,8° la 77,8° 

conform figurii nr.185; Creșterea a fost semnificativă prin aplicarea testului T 

dependent respective (conform tabelului nr.21): t calculat=48,934, p=0,000 

(p<0,05). 

Omogenitatea grupei recuperare a fost foarte slabă la testarea inițială și s-

a îmbunătățit la testarea finală la nivel de omogenitate mare. 

Apreciem evoluția amplitudini la mișcarea de rotație externă ca rezultat 

al programului de recuperare făcut.  

În cazul grupei Prevenție se constată o creștere medie de 1,2° de la 78,7° 

la 80,0°. Creșterea este semnificativă și în cazul grupei prevenție unde t 

calculat=3,247, p=0,003 (p<0,05); (conform tabelului nr.21) 

Omogenitatea grupei prevenție a fost mare la ambele testări.  

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregătire complementată a fost benefic. 

 
Figura nr.32: Mișcarea de rotație externă la nivelul umărului 
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BILANȚUL MUSCULAR 

Deltoidul anterior 

Pentru deltoidul anterior la grupa de recuperare se constată o evoluție 

pozitivă între cele 2 testări. Este o creștere medie de 2,97 de la 1,70 la 4,67 

conform figurii nr.186; în timp ce la testarea inițială majoritatea pacienților 

(63,3%) au fost capabili să realizeze mișcarea însă nu pe amplitudinea completă, 

la testarea finală 66,7% au fost capabili să realizeze mișcarea pe amplitudinea 

completă, împotriva unei rezistențe. Creșterea a fost semnificativă prin aplicarea 

testului T dependent respectiv: t calculat=20,092, p=0,000 (p<0,05). 

Apreciem evoluția bilanțului muscular la deltoidul anterior ca rezultat al 

programului de recuperare făcut.  

În cazul grupei Prevenție se constată o creștere medie de 0,33 de la 4,60 

la 4,93. Dacă la testarea inițială 73,3% dintre pacienții acestei grupe au fost 

capabili să realizeze mișcarea pe amplitudinea completă, împotriva unei 

rezistențe, la testarea finală procentul a crescut la 93,3%, conform tabelului nr.22 

si nr. 23. Creșterea este semnificativă și în cazul grupei prevenție unde t 

calculat=3,010, p=0,005 (p<0,05). 

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregătire complementată a fost benefic. 

 

Figura nr.33: Deltoidul anterior 

 

Deltoidul posterior 

Pentru deltoidul posterior la grupa de recuperare se constată o evoluție 

pozitivă între cele 2 testări. Este o creștere medie de 3,07 de la 1,70 la 4,77 

conform figurii nr.187; în timp ce la testarea inițială majoritatea pacienților 
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(66,7%) au fost capabili să realizeze mișcarea însă nu pe amplitudinea completă, 

la testarea finală 76,7% au fost capabili să realizeze mișcarea pe amplitudinea 

completă, împotriva unei rezistențe. Creșterea a fost semnificativă prin aplicarea 

testului T dependent respectiv: t calculat=19,343, p=0,000 (p<0,05). 

Apreciem evoluția bilanțului muscular la deltoidul anterior ca rezultat al 

programului de recuperare făcut.  

În cazul grupei prevenție se constată o creștere medie de 0,30 de la 4,67 

la 4,97. Dacă la testarea inițială 76,7% dintre pacienții acestei grupe au fost 

capabili să realizeze mișcarea pe amplitudinea completă, împotriva unei 

rezistențe, la testarea finală procentul a crescut la 96,7%, conform tabelului nr.24 

si nr.25. Creșterea este semnificativă și în cazul grupei prevenție unde t 

calculat=2,757, p=0,010 (p<0,05). 

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregatire complementată a fost benefic. 

 

Figura nr.34: Deltoidul posterior 
 

Deltoidul mijlociu 

Pentru deltoidul mijlociu la grupa de recuperare se constată o evoluție 

pozitivă între cele 2 testări. Este o creștere medie de 3,03 de la 1,67 la 4,70 

conform figurii nr.188; în timp ce la testarea inițială majoritatea pacienților 

(63,3%) au fost capabili să realizeze mișcarea însă nu pe amplitudinea completă, 

la testarea finală 70,0% au fost capabili să realizeze mișcarea pe amplitudinea 

completă, împotriva unei rezistențe. Creșterea a fost semnificativă prin aplicarea 

testului T dependent respectiv: t calculat=20,544, p=0,000 (p<0,05). 

Apreciem evoluția bilanțului muscular la deltoidul anterior ca rezultat al 

programului de recuperare făcut.  

În cazul grupei prevenție se constată o creștere medie de 0,20 de la 4,73 

la 4,93. Dacă la testarea inițială 83,3% dintre pacienții acestei grupe au fost 

capabili să realizeze mișcarea pe amplitudinea completă, împotriva unei 
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rezistențe, la testarea finală procentul a crescut la 93,3%, conform tabelului nr.26 

si nr.27. Creșterea este semnificativă și în cazul grupei prevenție unde t 

calculat=1,989, p=0,056 (p<0,05). 

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregătire complementată a fost benefic. 

 
Figura nr. 35: Deltoidul mijlociu 

Marele dorsal 

Pentru marele dorsal la grupa de recuperare se constată o evoluție pozitivă 

între cele 2 testări. Este o creștere medie de 3,00 de la 1,73 la 4,73 conform figurii 

nr.189; în timp ce la testarea inițială majoritatea pacienților (60,0%) au fost 

capabili să realizeze mișcarea însă nu pe amplitudinea completă, la testarea finală 

73,3% au fost capabili să realizeze mișcarea pe amplitudinea completă, împotriva 

unei rezistențe. Creșterea a fost semnificativă prin aplicarea testului T dependent 

respectiv: t calculat=16,155, p=0,000 (p<0,05). 

Apreciem evoluția bilanțului muscular la deltoidul anterior ca rezultat al 

programului de recuperare făcut.  

În cazul grupei prevenție se constată o creștere medie de 0,13de la 4,83 la 

4,97. Dacă la testarea inițială 86,7% dintre pacienții acestei grupe au fost capabili 

să realizeze mișcarea pe amplitudinea completă, împotriva unei rezistențe, la 

testarea finală procentul a crescut la 96,7%, conform tabelului nr.28 și nr.29. 

Creșterea este semnificativă și în cazul grupei prevenție unde t calculat=2,112, 

p=0,043 (p<0,05). 

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregatire complementată a fost benefic. 
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Figura nr.36: Marele dorsal 

Mușchiul subscapular 

Pentru mușchiul subscapular la grupa de recuperare se constată o evoluție 

pozitivă între cele 2 testări. Este o creștere medie de 3,13 de la 1,73 la 4,87 

conform figurii nr.190; în timp ce la testarea inițială majoritatea pacienților 

(70,0%) au fost capabili să realizeze mișcarea însă nu pe amplitudinea completă, 

la testarea finală 86,7% au fost capabili să realizeze mișcarea pe amplitudinea 

completă, împotriva unei rezistențe. Creșterea a fost semnificativă prin aplicarea 

testului T dependent respectiv: t calculat=23,500, p=0,000 (p<0,05). 

Apreciem evoluția bilanțului muscular la deltoidul anterior ca rezultat al 

programului de recuperare făcut.  

În cazul grupei prevenție se constată o creștere medie de 0,20de la 4,77 la 

4,97. Dacă la testarea inițială 80,0% dintre pacienții acestei grupe au fost capabili 

să realizeze mișcarea pe amplitudinea completă, împotriva unei rezistențe, la 

testarea finală procentul a crescut la 96,7%, conform tabelului nr.30 si nr.31. 

Creșterea este semnificativă și în cazul grupei prevenție unde t calculat=2,693, 

p=0,012 (p<0,05). 

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregătire complementată a fost benefic. 
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Figura nr. 37: Mușchiul subscapular 

 

Mușchiul subspinos 

Pentru mușchiul subspinos la grupa de recuperare se constată o evoluție 

pozitivă între cele 2 testări. Este o creștere medie de 3,30, de la 1,67 la 4,97 

conform figurii nr.191; în timp ce la testarea inițială majoritatea pacienților 

(76,7%) au fost capabili să realizeze mișcarea însă nu pe amplitudinea completă, 

la testarea finală 96,7% au fost capabili să realizeze mișcarea pe amplitudinea 

completă, împotriva unei rezistențe. Creșterea a fost semnificativă prin aplicarea 

testului T dependent respectiv: t calculat=25,740, p=0,000 (p<0,05). 

Apreciem evoluția bilanțului muscular la deltoidul anterior ca rezultat al 

programului de recuperare făcut.  

În cazul grupei prevenție se constată o creștere medie de 0,30 de la 4,63 

la 4,93. Dacă la testarea inițială 73,3% dintre pacienții acestei grupe au fost 

capabili să realizeze mișcarea pe amplitudinea completă, împotriva unei 

rezistențe, la testarea finală procentul a crescut la 93,3%, conform tabelului nr. 

32 si nr. 33. Creșterea este semnificativă și în cazul grupei prevenție unde t 

calculat=3,071, p=0,005 (p<0,05) 

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregătire complementată a fost benefic. 



 

50 

 

 
Figura nr. 38: Mușchiul subspinos 

Evaluarea mișcării realizate de mușchiul supraspinos 

Pentru mușchiul supraspinos la grupa de recuperare se constată o 

evoluție pozitivă între cele 2 testări. Este o creștere medie de de 2,73, de la 1,10 

la 3,83 conform figurii nr.192; în timp ce la testarea inițială majoritatea 

pacienților (90,0%) au fost capabili să realizeze mișcarea însă nu pe amplitudinea 

completă, la testarea finală 83,3% au fost capabili să realizeze mișcarea pe 

amplitudinea completă, împotriva unei rezistențe. Creșterea a fost semnificativă 

prin aplicarea testului T dependent respectiv: t calculat=33,286, p=0,000 

(p<0,05). 

Apreciem evoluția bilanțului muscular la deltoidul anterior ca rezultat al 

programului de recuperare făcut.  

În cazul grupei prevenție se constată o creștere medie de 0,30, de la 3,70 

la 4,00. Dacă la testarea inițială 70,0% dintre pacienții acestei grupe au fost 

capabili să realizeze mișcarea pe amplitudinea completă, împotriva unei 

rezistențe, la testarea finală procentul a crescut la 90,0%, conform tabelului nr. 

34 si nr. 35. Creșterea este semnificativă și în cazul grupei prevenție unde t 

calculat=3,525, p=0,001 (p<0,05). 

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregătire complementată a fost benefic. 
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Figura nr. 39: Evaluarea mișcării realizate de mușchiul supraspinos 

Evaluarea mișcării realizate de mușchiul subscapular 

Pentru mușchiul subscapular la grupa de recuperare se constată o 

evoluție pozitivă între cele 2 testări. Este o creștere medie de 2,93, de la 0,87 la 

3,80 conform figurii nr.193; în timp ce la testarea inițială majoritatea pacienților 

(73,3%) au fost capabili să realizeze mișcarea însă nu pe amplitudinea completă, 

la testarea finală 80,0% au fost capabili să realizeze mișcarea pe amplitudinea 

completă, împotriva unei rezistențe. Creșterea a fost semnificativă prin aplicarea 

testului T dependent respectiv: t calculat=25,116, p=0,000 (p<0,05). 

Apreciem evoluția bilanțului muscular la deltoidul anterior ca rezultat al 

programului de recuperare făcut.  

În cazul grupei prevenție se constată o creștere medie de 0,20, de la 3,73 

la 3,93. Dacă la testarea inițială 76,7% dintre pacienții acestei grupe au fost 

capabili să realizeze mișcarea pe amplitudinea completă, împotriva unei 

rezistențe, la testarea finală procentul a crescut la 93,3%, conform tabelului nr.36 

si nr. 37. Creșterea este semnificativă și în cazul grupei prevenție unde t 

calculat=3,010, p=0,005 (p<0,05). 

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregătire complementată a fost benefic. 
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Figura nr.40: Evaluarea mișcării realizate de mușchiul subscapular 

 

Evaluarea mișcării realizate de mușchiul infraspinos 

Pentru mișcări realizate de mușchiul infraspinos la grupa de recuperare 

se constată o evoluție pozitivă între cele 2 testări. Este o creștere medie de 2,83, 

de la 0,80 la 3,63 conform figurii nr.194; în timp ce la testarea inițială majoritatea 

pacienților (73,3%) au fost capabili să realizeze mișcarea însă nu pe amplitudinea 

completă, la testarea finală 63,3% au fost capabili să realizeze mișcarea pe 

amplitudinea completă, împotriva unei rezistențe. Creșterea a fost semnificativă 

prin aplicarea testului T dependent respectiv: t calculat=.26,210, p=0,000 

(p<0,05) 

Apreciem evoluția bilanțului muscular la deltoidul anterior ca rezultat al 

programului de recuperare făcut.  

În cazul grupei prevenție se constată o creștere medie 0,23, de la 3,70 la 

3,93. Dacă la testarea inițială 73,3% dintre pacienții acestei grupe au fost capabili 

să realizeze mișcarea pe amplitudinea completă, împotriva unei rezistențe, la 

testarea finală procentul a crescut la 93,3%, conform tabelului nr. 38 si nr. 39. 

Creșterea este semnificativă și în cazul grupei prevenție unde t calculat=2,971, 

p=0,006 (p<0,05. 

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregătire complementată a fost benefic. 
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Figura nr. 41: Evaluarea mișcării realizate de mușchiul infraspinos 

 

Evaluarea mișcării realizate de mușchiul rotund mare 

Pentru mușchiul rotund mare la grupa de recuperare se constată o evoluție 

pozitivă între cele 2 testări. Este o creștere medie de 2,90, de la 0,90 la 3,80 

conform figurii nr. 195; în timp ce la testarea inițială majoritatea pacienților 

(83,3%) au fost capabili să realizeze mișcarea însă nu pe amplitudinea completă, 

la testarea finală 80,0% au fost capabili să realizeze mișcarea pe amplitudinea 

completă, împotriva unei rezistențe. Creșterea a fost semnificativă prin aplicarea 

testului T dependent respectiv: t calculat=33,046, p=0,000 (p<0,05). 

Apreciem evoluția bilanțului muscular la deltoidul anterior ca rezultat al 

programului de recuperare făcut.  

În cazul grupei prevenție se constată o creștere medie de 0,27, de la 3,60 

la 3,87. Dacă la testarea inițială 70,0% dintre pacienții acestei grupe au fost 

capabili să realizeze mișcarea pe amplitudinea completă, împotriva unei 

rezistențe, la testarea finală procentul a crescut la 86,7%, conform tabelului nr. 

40 si nr. 41. Creșterea este semnificativă și în cazul grupei prevenție unde t 

calculat=2,804, p=0,009 (p<0,05). 

Grupul de prevenție este normal să aibă aceste rezultate care dovedesc că 

programul de pregătire complementată a fost benefic. 
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Figura nr. 42: Evaluarea mișcării realizate de mușchiul rotund mare 

 

CONCLUZII PARTEA III 
 

Raportat la mobilitatea articulară, în urma rezultatelor înregistrate de 

cele două grupe, la nivelul mișcării de flexie a umărului se observă o creștere a 

amplitudinii de mișcare între evaluarea inițială și cea finală.  

În urma celor enunțate mai sus, constatăm că prima ipoteză a cercetării 

conform căreia „aplicarea protocolului de recuperare adaptat subiecților 

diagnosticați cu luxație scapulo-humerală poate contribui la îmbunătățirea 

amplitudinii de mișcare la nivelul articulației scapulo-humerale a sportivilor” se 

confirmă.  

În ceea ce privește forța musculară se poate observa prin analizarea 

graficelor o îmbunătățirea pe toate grupele musculare vizate.  

Din analiza statistică a datelor evidențiate în cadrul cercetării constatăm 

că ipoteza a doua conform căreia ”mijloacele specifice și nespecifice ale 

tratamentului propus conduc la creșterea tonusului muscular al sportivilor incluși 

în cercetare” și a treia „aplicarea unui program de prevenție reduce riscul apariție 

unor accidentări în cazul subiecților incluși în cercetare” se confirmă. Astfel, 

rezultă că cele trei ipoteze enunțate sunt confirmate prin prezenta cercetare. 
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CONCLUZII TEZA 

- În urma studiului efectuat am identificat o serie de programe prin 

intermediul cărora se poate realiza recuperarea în cazul persoanelor diagnosticate 

cu luxație scapulo-humerală precum și prevenția acesteia. 

- Aparatele utilizate în cadrul cercetării și-au dovedit eficiența, timpul de 

recuperare fiind unul redus, acest lucru fiind datorat într-un procent destul de 

mare  terapiei TECAR, Indiba Activ 7. 

- Prin intermediul monitorizării permanente s-a realizat individualizarea 

terapiei pentru obținerea celor mai eficiente rezultate. 

- Ca o ultimă concluzie, cercetarea și-a atins scopul și obiectivele stabilite. 

Prin baza rezultatelor s-a dovedit valoarea planului de recuperare și profilaxie.  

 

În concluzie considerăm că cercetarea efectuată n cadrul prezentei 

teze de doctorat și-a atins scopul și obiectivele propuse. Aceasta a demonstrat 

valoarea exercițiilor de kinetoterapie asociate cu mijloacele de fizioterapie și 

terapie manuală, asupra recuperării mobilității articulare și a forței 

musculare în cazul pacienților diagnosticați cu luxație scapulo-humerală dar 

și profilaxia luxației scapulo-humerale în cazul sportivilor sănătoși incluși în 

studiu.  

 

CAP.12 ELEMENTE DE ORIGINALITATE, VALORIFICAREA 

PRACTICĂ A REZULTATELOR CERCETĂRII ȘI DISEMINAREA 

REZULTATELOR 

 Realizarea protocoalelor de recuperare și prevenție individualizate în 

funcție de particularitățile fiecărui grup de subiecți; 

 

- Participarea la sesiuni științifice: 

 Opinios On The Dvelopment Of  Motor Abilities In Physical 

Education Lessons  7th edition of International Congress of Physical Education, 

Sports and Kinetotherapy, UNEFS București, 15th-17th of June 2017; 

 Developing Suppleness To Prevent Scapulo-humeral 

Dislocations In performance Athletes  International Scientific Conference, 

“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, 17th edition, 

Constanța, 18th-20th of May 2017;  
 

- Valorificarea practică este dată de articolele realizate și semnate de 

mine: 

 THE INCIDENCE OF SCAPULOHUMERAL DISLOCATION 

IN DIFFERENT SPORTS AND POSSIBILITIES OF THERAPEUTIC 

INTERVENTION, revista Discobolu,physical education,sport and 

kinetotherapy,journal, year. X17, no.1(51) 2018, UNEFS, București, p. 60-66  
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 OPINIONS ON THE ROLE AND DEVELOPMENT OF 

SUPPLENESS TO PREVENT SHOULDER DISLOCATION IN 

PERFORMANCE ATHLETES,revista Discobolul,physical education,sport 

and kinetotherapy,journal, year. X1V,no.3 (53)july-September2018, UNEFS, 

București, p.10-16  

 A REHABILITATION PROTOCOL FOR ATHLETES 

DIAGNOSED WITH SHOULDERDISLOCATION, revista Discobolul – 

Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal Year XV Vol. 56, no. 2, 

2019 UNEFS, București p. 32-37 

 A SHOULDER INJURY PREVENTION PROGRAMME FOR 

NON-INJURED ATHLETES, revista Discobolul,physical education,sport and 

kinetotherapy ,journal, year (în curs de publicare) 
 

 

Recunoaștere:  

 Cercetarea întreprinsă în prezenta teză s-a realizat sub egida 

Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București în cadrul Școlii 

Doctorale. 

 

Mulțumiri:  

Suntem recunoscători întregii echipe de medici și fizioterapeuți  din 

cadrul spitalelor Spital Al Yarmouk și Spitalul Al Kark din Bagdad. 

De asemenea, sunt recunoscători întregii echipe care a răspuns la sondajul 

de opinie. 

Limitele cercetării: 

Cercetarea nu a putut beneficia de date științifice comparative bazate pe 

alte studii referitoare la efectele exercițiilor de kinetoterapie în recuperarea și 

profilaxia luxației scapulo-humerale la sportivi.  
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