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Introducere 

 

 

 

 

Piciorul reprezintă interfața dintre corp și suprafața de sprijin și asigură 

susținerea corpului în poziție ortostatică. Este implicat în controlul posturii și 

al echilibrului, atât datorită capacității sale de a asigura din punct de vedere 

mecanic echilibrul corporal, cât și datorită informațiilor pe care le transmite 

sistemului nervos privind caracteristicile acestui suport.  

Prin structura sa specifică, respectiv prin arcurile plantare, piciorul 

permite forței produse de mușchii intrinseci și extrinseci să susțină greutatea 

corpului și să genereze mișcarea de propulsie, reprezentând astfel un excelent 

sistem de absorbție a șocurilor.   

Biomecanica tulburărilor posturale ale piciorului și dezechilibrele 

musculare pe care le favorizează permit identificarea factorilori predispozanți 

care vor trebui corectați. 

Nou-născuții au picioarele plate; arcurile plantare încep să se dezvolte 

în primii ani ai copilăriei, pe măsură ce țesutul adipos de la acest nivel 

regresează și dispare înaintea vârstei de 3 ani. După această vârstă, un picior 

care rămâne plat mai poate fi considerat normal, dacă nu provoacă dureri sau 

disconfort în timpul mersului sau al alegării. În caz contrar, se impune un 

consult de specialitate pentru stabilirea unei strategii terapeutice adecvate.  

Dezvoltarea tehnicilor moderne de analiză a mişcării permite 

înţelegerea rolului piciorului în controlul posturii şi al echilibrului la subiecții 

sănătoși și ajută la clarificarea intervenției sale alături de ceilalți senzori ai 

sistemului de reglare a echilibrului. 

Acesta a fost și unul dintre obiectivele tezei de doctorat. Suntem de 

părere că procesul de evaluare instrumentală trebuie extins pentru a putea fi 

validate intervenții terapeutice kinetice pentru prevenirea sau tratarea 

picioarelor patologice.  

 

 

 

 

 



11 
 

PARTEA a I-a 

 FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A LUCRĂRII 

 

 

Capitolul 1. Aspecte generale privind sistemul podal și  modificările de 

postură a piciorului 

 

 

1.1. Sistemul podal - senzor fundamental al sistemului postural  
 

Pentru ființa umană picioarele (sistemul podal) au un rol foarte 

important, deoarece reprezintă baza de susținere a corpului în poziție ortostatică 

și permit omului să-și mențină echilibrul în cea mai instabilă poziție 

fundamentală, care îl caracterizează, dar și în mers sau alergare.  

Sistemul podal reprezintă un senzor fundamental al sistemului postural, 

prin caracteristicile sale biomecanice și neuro-senzoriale. 

 Piciorul, în special plantele, conțin 80% din receptorii întregului 

membru inferior. Acești senzori se sistematizează în două grupe: exosenzori și 

endosenzori. 

Printr-o evaluare atentă a bolții piciorului, a aspectului acestuia (simetric 

sau asimetric), a mobilității piciorului și gleznei, specialistul în posturologie 

(situație ideală) realizează o evaluare posturală completă în căutarea unui 

posibil dezechilibru al senzorului piciorului responsabil de o postură 

inadecvată.  

Depistarea rapidă a alterării funcției sistemului podal, dublată de o 

strânsă colaborare cu alți profesioniști din sănătate permite luarea celei mai 

eficiente decizii terapeutice pentru pacient și previne apariția tulburărilor 

posturale globale.  

Majoritatea studiilor efectuate în ultima perioadă în rândul populației și 

în special la nivelul copiilor, au evidențiat că aproximativ 85% dintre aceștia se 

confruntă cu probleme de biomecanică la nivelul piciorului, atât în mers, cât și 

în poziție statică. Se apreciază că modificările pot fi consecința evoluției 

noastre ca specie.  

 

1.2.  Modificările de postură a piciorului și ecoul asupra posturii 

corporale  

 

Piciorul este o capodoperă unică din punct de vedere al arhitecturii şi 

biomecanicii; într-un spaţiu redus sunt concentrate 26 de oase, 33 articulaţii, 

114 ligamente şi 20 de muşchi. 

Complexitatea structurală a piciorului este consecința caracteristicilor 

sale variate şi precise, o structură atât de mică este capabilă să se adapteze la 

diferite situaţii realizând deplasarea prin mers pe terenuri accidentate, cum ar 
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fi zone montane sau alergarea pe teren plat, reuşind să menţină corpul în 

echilibru pe suprafeţe foarte înguste/mici. 

Este evident că piciorul este cel care stabilizează poziţia verticală a 

corpului uman, cel ce se ocupă de propulsie şi deplasare, adaptând deplasarea 

pe diferite suprafeţe, şi coordonează postura.  

Analiza detaliată prin examinarea mecanicii piciorului în plan frontal în 

ortostatism contribuie semnificativ la elaborara unui tratamentul eficient al 

pacienților cu probleme ale piciorului și gleznei. Problemele de stres legate de 

deformările în plan frontal pot fi atenuate prin corecția adecvată a mecanicii 

piciorului prin utilizarea ortezelor și, în unele cazuri, prin modificarea 

pantofului.  

În prezent, se presupune că deformările de statică în plan frontal produc 

modificări previzibile în mecanica fazei dinamice a piciorului. Pe baza 

evaluării în statică, sunt fabricate și modificate ortezele (talonetele), 

considerându-se că acestea pot corecta mecanica defectuoasă a fazelor din 

ortostatism şi mers. Eficiența acestor orteze în ameliorarea unor varietăți de 

fenomene ce produc stres la nivelul piciorului și al gleznei sau chiar la nivelul 

membrului inferior, susțin convingerea că modificările dorite apar în mecanica 

fazei dinamice (Donatelli Robert A., 1996). 

În cazul în care, apar modificări la orice nivel al piciorului, acest sistem 

va încerca să compenseze într-un fel, atât cât va fi posibil, iar în urma acestor 

ajustări se pot instala unele perturbări: sprijin plantar incorect, asimetria 

umerilor, modificări ale poziţiei pelvisului, modificări ale aliniamentului 

coloanei vertebrale. Astfel, în timp, persoanele se plâng de dureri la nivelul 

picioarelor, gambelor, genunchilor, coloanei vertebrale cervicale sau lombare 

etc. Toate acestea sunt consecința modificărilor de tensiune musculară, care, în 

final produc durere. 

Postura ideală este similară cu arhitectura unei clădiri. Regulile 

arhitecturale ale diferitelor elemente anatomice în cele trei planuri ale spațiului 

trebuie respectate. Acest lucru asigură corpului o rezistență perfectă la acțiunea 

dezechilibrantă a forței de gravitație. Astfel, poziția verticală poate fi menținută 

cu economie privind activitatea musculară și, în consecință, se evită contracțiile 

musculare ineficiente și dureroase. Mai mult, o poziție verticală corectă asigură 

o distribuție corespunzătoare a presiunii asupra articulațiilor, protejând astfel 

cartilajele articulare. Acest aspect este deosebit de important, în condițiile în 

care se cunoaște că, una dintre cele mai frecvente cauze ale osteoartritei este 

degradarea cartilajului (țesut avascularizat) de către presiuni anormale, 

degradarea cartilajului conducând apoi la producerea de osteofite care sunt 

expresia de apărare a osului atunci când protecția cartilajului este 

diminuată/anulată. 

Elementele de bază ale posturii corporale sunt picioarele, de aceea orice 

abatere de la arhitectura normală a piciorului va avea repercusiuni asupra 

întregii posturi corporale, după cum și deposturările globale sau segmentare, 
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supraiacente piciorului, se vor repercuta asupra punctelor de sprijin ale 

scheletului pe sol.  

Fiecare picior este format din trei puncte de sprijin determinate de trei 

arcuri, două longitudinale (arcul intern și arcul extern) și unul transversal (arcul 

anterior). Sprijinul pe ambele picioare prin cele trei arcuri simetrice determină 

poligonul de susținere. Acest poligon este constituit de suprafața piciorului pe 

sol. În mod normal, proiecția inferioară a centrului de gravitație a corpului trece 

prin centrul acestui poligon.  

Piciorul va fi de asemenea, supus unor presiuni care provin din părți ale 

corpului, situate deasupra lui (fig.1.1), fie că este vorba de forma oaselor sau 

de postura generală a corpului care nu depinde de sprijinul specific al piciorului.  

 

1.3. Motivarea alegerii temei  

 

La baza alegerii temei lucrării de doctorat au stat mai multe argumente.  

În primul rând, din parcurgerea literaturii de specialitate nu am depistat 

cercetări care să prezinte avantajele evaluării și recuperării cu tehnologii 

moderne la copii la vârstă școlară, cu modificări de postură a piciorului, care 

practică un sport de performanță, respectiv tenis de câmp. Am apreciat, în acest 

context, că tema aleasă este originală, interesantă și are un caracter aplicativ 

imediat, mai ales că numărul copiilor care practică tenis de câmp este în 

creștere, motivați de succesele obținute de jucătoarele de tenis din România și 

mai ales de Simona Halep.  

De-a lungul carierei mele de peste 17 de ani, am întâlnit multe deficiențe 

generate de perturbări senzoriale și ale biomecanicii piciorului, care au avut 

impact negativ asupra posturii corporale, iar în cazul sportivilor acestea au 

condus și la scăderea performanțelor (repercusiunile s-au răsfrânt și asupra 

calităților motrice).  

Cel mai mult, m-am ocupat de recuperarea tenismanilor români, inclusiv 

de a Simonei Halep, deoarece încă de la absolvirea Facultății de Kinetoterapie 

(2003), din cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din 

București sunt colaborator al Federației Române de Tenis.   

 De asemenea, am absolvit, tot în cadrul UNEFS București și programul de 

studii universitare de masterat Kinetologie și biomecanică (2006). 

În perioada 2003-2011 am lucrat ca angajat Kinetoterapeut la Fundația 

Crucea Alb – Galbenă, iar din anul 2012 îmi desfășor activitatea la Clinica 

Kinetic Sport & Medicine, clinică privată care dispune de un personal înalt 

calificat, precum și de tehnologii moderne de evaluare și recuperare în diverse 

patologii.  

În acest context, am fost convins, că experiența profesională dobândită în 

toți acești ani de activitate neîntreruptă în domeniul recuperării medicale îmi 

vor permite să finalizez cu succes acest demers științific.                                                                 

 



14 
 

Capitolul 3. Anatomia funcţională şi biomecanica piciorului 

 

 

2.1.  Anatomia şi biomecanica piciorului 

 

Studiul biomecanicii sistemului musculoscheletal reprezintă analiza 

forțelor și a efectelor acestora asupra structurilor anatomice (oase, mușchii, 

tendoane și ligamente). Studiul forțelor care acționează asupra structurilor 

musculoscheletale se poate realiza prin examinarea corpului în repaus (statică) 

și în mișcare (dinamică)1.  

Normalitatea piciorului2 se apreciază pe baza a patru criterii principale: 

- absența durerii; 

- echilibrul normal al mușchilor; 

- călcâiul neutru situat; 

- degetele rectilinii și mobile.  

Distribuția adecvată la nivelul piciorului a forțelor, care suportă 

greutatea corpului în timpul de repausului și al mersului reprezintă, de 

asemenea, un  criteriu important al normalității.  

Extremitatea inferioară trebuie să distribuie forțele compresive, de 

tracțiune, forfecare și rotație în timpul fazei de mers. Distribuția 

necorespunzătoare a acestor forțe poate duce la mișcări anormale care, la rândul 

lor, produc stres excesiv, care va degrada țesutul conjunctiv și mușchii3.  

Biomecanica normală a piciorului și a gleznei se reflectă în efectele 

combinate ale funcțiilor mușchiului, tendonului, ligamentului și osului. Efectul 

coordonat și unificat al acestor structuri de la nivelul piciorului şi gleznei are 

ca rezultat atenuarea forțelor, proces realizat cu mare eficienţă. 

 

2.2.  Anatomia şi biomecanica patologică a piciorului 

 

Pronația și supinația anormală în articulațiile piciorului și gleznei nu 

sunt altceva decât rezultatul unor hipermobilități sau hipomobilități (picior 

flexibil plat - pronație anomală - descrie o structură hipermobilă care nu poate 

produce o propulsie eficientă în timpul ciclului de mers). Lipsa unei propulsii 

eficiente este perpetuată de biomecanica anormală a părții anterioare a 

piciorului. Perturbarea biomecanicii articulației subtalare poate duce la 

hipermobilitatea primului fascicul (primul metatarsian/prima articulație 

cuneiformă).  

 

 
1 Smidt G.L., 1984, Biomechanics and physical therapy, a perspective, Phys Ther 64:1807  
2 Donatelli Robert A., 1996, The biomechanics of the foot and ankle, Second Edition, F.A. DAVIS COMPANY, 
Philadelphia p.3 
33 Donatelli Robert A., 1996, The biomechanics of the foot and ankle, Second Edition, F.A. DAVIS COMPANY, 
Philadelphia p.3 
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Capitolul 4. Evaluarea modificărilor de postură a piciorului 

 

În procesul de evaluare, piciorul şi glezna vor fi abordate ca o unitate 

funcțională. Importanța acestei unităţi funcționale a devenit evidentă din 

momentul în care omul a devenit capabil să se deplaseze din poziţie verticală. 

Vom descrie procesul de evaluare biomecanică a complexului format 

de picior și gleznă folosind metode de analiză statică. Această modalitate de 

evaluare poate permite crearea unui sistem de rezolvare a problemelor de 

biomecanică a piciorului prin terapia ortotică. 

Pentru a ne înscrie în problematica temei vom descrie doar o parte din 

întregul proces de screening al părţii distale a membrului inferior.  

 

3.1.  Anamneza 

 

Istoricul pacientului cuprinde informaţii legate de: vârstă, gen, 

antecedente personale, precum şi date privind prezenţa unui sindrom de 

suprasolicitare în legătură cu activități care implică meţinerea poziției 

ortostatice timp îndelungat.  

De asemenea, în cadrul anamnezei cu ajutorul scalei analog vizuale 

(VAS) vom evalua intensitatea durerii pe care o acuză pacientul. 

 

 

3.2.  Evaluarea funcţională a piciorului şi glezei 

 

Evaluarea și măsurătorile specifice, pe care le vom descrie (Tabelul 

4.1.), oferă multe avantaje clinice.  

 

Tabel 4.1. Sumarul evaluării şi măsurătorilor statice 
Etapă Poziție pacient 

Observație  Ortostatism  

Verificare calusuri  Așezat sau decubit dorsal  

Inversie subtalară  

Eversie subtalară  

Poziție neutră subtalară  

Relația – parte anterioară /parte 

posterioară picior  

Decubit ventral 

Flexie gleznă  

Poziția primului fascicul  

Mobilitate primul fascicul  

Tibie  

Tibie/calcaneu  Ortostatism 

Pronație /supinaţie  
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3.3.  Indexul posturii piciorului – IPP 

 

 Acest index cuantifică un diagnostic clinic care apreciază postura de 

ansamblu a piciorului - poziție de pronaţie, supinaţie sau poziție neutră. 

Diferitele caracteristici ale piciorului sunt cuantificate într-un scor.  

IPP a rezultat în urma unui studiu al literaturii de specialitate, care a 

centralizat detaliile evaluărilor clinice desprinse din peste 140 de lucrări. Din 

aceste lucrări au fost identificate un număr de 36 de evaluări clinice distincte.  

Evaluatorul acordă un scor la o serie de observații clinice (evaluatorii 

sunt în mod curent practicieni cu experiență). Valoarea cumulată a scorurilor 

oferă o estimare de ansamblu a posturii piciorului. Valori mari cumulate, 

pozitive, indică o postură în pronaţie, valori cumulate semnificative negative, 

indică o postură în supinaţie, în timp ce pentru piciorul neutru scorul final 

cumulat IPP se situează în jurul valorii de zero. 

Criteriile clinice utilizate în IPP: 

• Palparea capului talar (fig. 4.10.); 

• Curburile laterale ale maleolei – supra şi infra (fig. 4.11.); 

• Poziţia calcaneului în plan frontal (fig. 4.12.); 

• Proeminența în regiunea articulației talonaviculară (fig. 4.13.); 

• Congruența arcului longitudinal median (fig. 4.14.); 

• Abducţia/adducţia antepiciorului faţă de retropicior (fig. 4.15.). 

 

                                         
Figura 4.10. Palparea              Figura 4.11. Curburile            Figura 4.12. Poziţia  

   capului talusului                 laterale ale maleolei        calcaneului în plan frontal                         

 

                                   
Figura 4.13. Proeminența    Figura 4.14. Congruența   Figura 4.15. Abdducția / 

în regiunea articulației            arcului longitudinal        adducția antepiciorului  

        taloneviculară                            median                     față de retropicior 
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Fiecare componentă a indexului posturii piciorului sau alte observații 

sunt cuantificate astfel: 

- 0 pentru postura neutră; 

- un scor minim de –2 pentru semne clare de supinaţie; 

- un scor maxim de +2 pentru semne pozitive de pronație.  

În cazul în care criteriile stabilite pentru fiecare dintre caracteristici sunt 

îndeplinite în mod clar, se acordă scorul corespunzător. Scorul final IPP va fi 

un număr întreg între –12 și +12.  

În cele mai multe cazuri, va exista un model consecvent de scoruri, iar 

tabloul clinic va fi în mod clar stabilit imediat. 

 

3.4.  Placa de presiune – Presscam V 4 

 

Presscam V4 este un hibrid al platformei de presiune (fig. 4.16.) pentru 

posturologie în conformitate cu Directiva 93/42 / CEE fiind certificată de 

DEKRA. 

Aceasta dispune de un software de nouă generație (alimentare cu 

energie electrică furnizată prin intermediul unui cablu USB) cu funcții și 

moduri de prezentare noi. 

 

    
Figura 4.16. Placa de presiune – Presscam V4 

 

 

      
Figura 4.17. Analiza statică 
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Cu ajutorul acestui dispozitiv pot fi vizualizaţi şi analizaţi mai mulți 

parametri, dintre care, în cercetarea pe care o vom realiza, vom utiliza doar o 

parte, după cum urmează: 

- examinarea clinică; 

- presiune plantară în stare statică; 

- presiunea plantară în dinamică; 

- deplasarea centrelor de presiune; 

- suprafeţele picioarelor; 

- analiza mai multor paşi. 

Podiatech a proiectat un podoscop  - Plexiglas®, care oferă o amprentă 

precisă a piciorului datorită luminii colorate albastru translucid, fiind dotat cu 

o oglindă care poate fi poziționată plat sau sub un unghi.  Lumina tangențială 

este utilizată pentru a optimiza vizibilitatea amprentei prin evidențierea 

suprafețelor piciorului sub presiune (fig. 4.18.). 

 

 
Figura 4.18. Plexiglas podoscop 

 

Evaluarea distribuției presiunii dinamice plantare a fost abordată cu 

ajutorul unor dispozitivele montate pe sol, acestea dispunând de date de 

înregistrare pentru singur pas sau pentru mai mulţi paşi.  

Există două tipuri de dispozitive montate pe podea. Unul se bazează pe 

înregistrarea optică a intensității luminii dependentă de presiune sau de 

modelele lungimiii de undă, care, prin scalare, pot fi transformate în valori ale 

presiunii. Cealaltă tehnică este dependentă de înregistrarea dintr-o serie de 

convertoare electronice individuale care sunt montate pe podea. 

Evaluarea distribuirii dinamice a încărcăturii plantare, la subiecții fără 

încălțăminte, cu dispozitive montate pe podea, este probabil cea mai utilă în 

studierea biomecanicii picioarelor normale și anormale. Variațiile normale ale 

structurii și mișcării piciorului sunt reflectate în modele diferite de distribuție 

dinamică a încărcăturii sub picior. Corelarea acestor modele cu variații 

structurale statice observate la evaluarea funcţională a piciorului va îmbunătăți 

înțelegerea privind importanța acestor diferențe structurale. 
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Capitolul 5. Mijloacele kinetoterapiei în recuperarea şi profilaxia 

modificărilor de postură a piciorului 

 

 

În procesul de recuperare medicală a modificărilor de postură a 

piciorului, factorii predispozanți, respectiv modificările funcţiei musculare, 

dezechilibrele de la nivelul musculaturii, dar şi modificările țesuturilor moi, 

sunt aspecte în care  kinetoterapia, prin mijloacele sale, are un rol important. 

Având în vedere cele prezentate anterior, obiectivele generale ale 

kinetoterapiei în modificările de postură a piciorului sunt: 

• ameliorarea durerii;    

• recuperarea stabilităţii articulare;     

• recuperarea mobilităţii articulare.    

• recuperarea dezechilibrelor musculare. 

 

4.1.  Mijloace specifice 

 

Exerciţiul fizic activ 

Exerciţiul fizic va fi iniţiat şi finalizat în diferite poziţii fundamentale 

sau derivate4. În cazul modificărilor de postură, poziţiile de lucru sunt foarte 

variate, de la decubit, așezat până la poziţia stând, cu derivatele acestor poziţii 

fundamentale. 

Exerciţiul fizic activ, sub forma mobilizării active libere, se va utiliza 

în scopul recuperării mobilităţii articulaţiilor gleznei şi piciorului (fig. 5.1.).  

Un picior equinus, produce la nivelul articulației gleznei o limitare a 

flexiei, care poate determina articulația subtalară să compenseze în susținerea 

greutății corporale prin pronația anormală. Limitarea mobilităţii articulaţiilor 

gleznei şi piciorului determină o funcţie deficitară a piciorului, care se 

manifestă mai ales în mersul pe teren accidentat.  

Mişcările piciorului în plan sagital sunt flexie-extensie, acestea fiind 

asigurate de articulaţia tibiotarsiană, cu participarea articulaţiei 

subastragaliene.  

Mişcările în planul frontal sunt inversie – eversie, acestea fiind 

asigurate de articulaţiile subastragaliană şi mediotarsiană. Abducţia – adducţia 

sunt mişcări în planul transversal, fiind realizate în articulatia subastragaliană, 

cu participarea articulaţiei tibiotarsiene şi în mică măsură a articulaţiei 

mediotarsiene. În general, în cazul piciorului var equin, se insistă pe 

recuperarea amplitudinii mişcărilor de flexie şi extensie 

 

 

 
 

4 Cordun Mariana, 1999, Kinetologie medicală, Editura Axa, Bucureşti, p.200 
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Capitolul 6. Concluzii partea întâi 

 

1. Complexitatea structurală a piciorului conferă acestui segment 

anatomic de mici dimensiuni posibilitatea de a se adapta diverselor situații 

biomecanice, de a realiza deplasarea prin mers sau alergarea pe teren plat sau 

pe terenuri accidentate, dar și să menţină corpul în echilibru pe suprafeţe foarte 

înguste. 

 

2. Înțelegerea biomecanicii piciorului și a gleznei are implicații 

profunde în practica clinică.  Imposibilitatea piciorului de a converti rotația 

transversală la nivelul articulației subtalare poate avea efecte dăunătoare asupra 

altor articulații ale lanțului cinetic al membrului inferior, cum ar fi genunchiul 

și șoldul. De aceea, terapeutul trebuie să cunoască interdependența funcțională 

a piciorului și a gleznei în lanțul cinetic al membrului inferior..  

 

4. Pronația anormală congenitală sau dobândită modifică alinierea 

oaselor calcaneu, talus, cuboid și navicular. Ca urmare, se produce o congruență 

articulară scăzută și se modifică biomecanica articulațiilor gleznei, subtalarului 

și a articulației mediotarsiene. Mișcările excesive produc forțe excesive în 

picior și gleznă și în lanțul cinetic al membrului inferior.  

 

5. Piciorul în supinaţie anormală nu mai acționează ca un amortizor 

eficient la șocuri. Partea anterioară a piciorului este predispusă la instabilitate, 

secundar supinației compensatorii a articulației subtalare, așa cum se întâmplă 

în deformările pes cavovarus sau în cazurile de deformare în valgus a părții 

posterioare a piciorului. 

 

6. Modificarea biomecanicii piciorului și a gleznei, ca rezultat al 

mişcărilor anormale de pronație sau supinație, poate produce forțe mari în 

lanțul cinetic al membrului inferior, în faza de susținere a greutății corpului, iar 

incapacitatea de atenuare a stresului mecanic determină deteriorarea țesuturilor 

moi. 

 

9. Documentarea realizată asupra temei propuse a evidenţiat faptul că, 

studiile clinice randomizate sunt în prezent limitate. De aceea,  elaborarea unor 

concluzii definitive cu privire la utilizarea intervențiilor nonchirurgicale în 

pediatrie nu este posibilă; până în prezent nu a fost identificată o strategie 

optimă pentru abordarea nonchirurgicală a piciorului plat în pediatrie. 

 

 

 

 

 



21 
 

PARTEA a- II-a 

 CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND ROLUL 

KINETOTERAPIEI ŞI ERGOTERAPIEI ÎN CORECTAREA 

MODIFICĂRILOR DE POSTURĂ A PICIORULUI LA COPII 

 

 

Capitolul 7. Cadrul metodologic general al cercetării preliminare 

 

 

6.1.  Premise 

 

Ca urmare, în realizarea acestei cercetări am pornit de la următoarele 

premise:  

  - evaluarea piciorului prin examinări clasice, specifice, dublate de tehnici 

computerizate poate conduce la luarea unor decizii terapeutice capabile să 

corecteze modificările de postură ale acestui segment corporal și poate asigura 

un echilibru simetric stabil; 

- normalitatea piciorului se exprimă prin: absenţa durerii, echilibrul 

normal al muşchilor, poziția neutră a călcâiului, degetele rectilinii şi mobile; 

- senzațiile proprioceptive produse de intervențiile corective pot fi rapid 

memorate, printr-un mecanism cibernetic, și pot conduce la perceperea unei 

scheme corporale mai exacte;  

- preocupările specialiștilor privind evaluarea piciorului plat pot fi 

confirmate și de cercetarea de față.  

 

6.2.  Obiectivele cercetării 

 

Obiectivele cercetării preliminare sunt reprezentate de: 

▪ prezentarea Sistemului SIDAS, a principiilor şi a mecanismelor de 

acţiune; 

▪ alcătuirea unui protocol de recuperare, bazat o evaluare riguroasă, 

constând în asocierea unui program de kinetoterapie cu orteze plantare  

personalizate, care să răspundă nevoilor participanților la cercetare; 

▪ corectarea/ameliorarea posturii piciorului pentru a asigura un nivel 

funcţional maxim al gleznei şi al piciorului la copii de vârstă școlară, care 

practică sport de performanță. 

 

6.3.  Scopul cercetării 

 

Scopul cercetării preliminare a constat în verificarea eficienței 

tehnicilor computerizate de evaluare a posturii piciorului la copii de vârstă 

școlară, care practică sport de performanță (tenis de câmp). Pentru aceasta am 
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recurs la metoda studiului de caz. Recuperarea medicală a vizat asigurarea unui 

nivel maxim a funcţiei membrului inferior. 

 

6.4.  Sarcinile cercetării 

 

În acord cu obiectivele stabilite, în vederea realizării în bune condiţii a 

cercetării preliminare, am stabilit următoarele sarcini: 

• studierea literaturii de specialitate la nivel naţional şi internaţional cu o 

tematică similară celei abordate de noi; 

• formularea premiselor şi a ipotezei cercetării; 

• stabilirea metodelor de cercetare; 

• stabilirea lotului de subiecţi care vor lua parte la cercetare, conform 

criteriilor de includere, normelor de etică profesională şi acordării 

consimţământului informat privind demersul cercetării; 

• evaluarea subiecţilor în faza iniţială, înainte de implementarea 

protocolului de recuperare medicală; 

• elaborarea protocolului de recuperare medicală şi aplicarea acestuia; 

• reevaluarea subiecților la finalul cercetării (testare-retestare); 

• centralizarea datelor; 

• analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor; 

• elaborarea concluziilor cercetării preliminare. 

 

6.5.  Subiecţii şi locul desfăşurării cercetării 

 

Cercetarea preliminară s-a desfăşurat în Clinica Kinetic Sport & 

Medicine (Fig.7.1), în intervalul martie 2018 – octombrie 2018. Clinica dispune 

de toate mijloacele pentru realizarea cu succes a obiectivelor propuse. Astfel, 

aparatura medicală și tehnologia de ultimă generaţie (Sistemul SIDAS, 

Software Presscam) sunt factori cheie necesari recuperării medicale a 

modificărilor de postură a piciorului la copii care practică sport.     

În cercetarea preliminară a fost inclus un număr de patru participanți; 

aparținătorii au semnat formularul de consimţământ informat, prin care și-au 

exprimat acordul privind condiţiile de participare la acest demers științific. 

Selecția subiecţiilor s-a realizat pe baza unor criterii de includere şi criterii de 

excludere. 

Criteriile de includere au fost reprezentate de: 

- starea de sănătate bună a subiecţilor; 

- vârsta subiecţilor 7 – 15 ani; 

- scorul Indexului posturii piciorului între 5 – 10; 

- vechimea în practicarea unui sport (tenis de câmp) de minimum 3 ani; 

Criteriile de excludere au fost reprezentate de: 

- starea de sănătate necorespunzătoare; 
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- vârsta subieţilor  < 7 ani sau > 15 ani; 

- valoarea Indexului posturii piciorului mai mare de 10; 

- nu practică sport (tenis de câmp). 

 

6.6.  Etapele cercetării 

 

În vederea realizării cercetării preliminare, am eşalonat activitățile din 

perioada martie 2018 – noiembrie 2018 în mai nulte etape, după cum urmează:  

✓ elaborarea premiselor, obiectivelor şi a ipotezei de cercetare - martie 2018 

– mai 2018; 

✓ stabilirea parametrilor evaluaţi şi a lotului de subiecţi - mai 2018 – iulie 

2018; 

✓ testarea iniţială şi aplicarea protocolului de recuperare medicală realizat 

pe baza rezultatelor obţinute cu ajutorul Software-ului Presscam şi 

realizarea ortezelor  prin sistemul SIDAS - iulie 2018 – septembrie 2018; 

✓ testarea finală, centralizarea datelor, analiza, prelucrarea şi interpretarea 

rezultatelor - septembrie 2018 – octombrie 2018; 

✓ redactarea concluziilor - octombrie 2018 – noiembrie 2018. 

 

6.7.  Ipoteza cercetării 

 

Pe baza premiselor enunţate anterior, am formulat ipoteza de cercetare 

ce urmează să fie verificată în prezenta cercetare preliminară. 

Evaluarea şi monitorizarea posturii piciorului la copii de vârstă școlară, 

care practică tenis de câmp, printr-un  examen complex dublat de utilizarea 

unor tehnici computerizate furnizează date fiabile, riguroase și obiective pe 

baza cărora kinetoterapeutul poate interveni pentru diminuarea durerilor și 

atenuarea tulburărilor de statică a acestui segment corporal. 

 

6.8.  Evaluarea subiecţilor 

 

Parametrii urmăriţi în prezenta cercetare, în vederea verificării ipotezei 

sunt: intensitatea durerii, postura piciorului, aria de sprijin şi distribuţia 

presiunilor la nivelul solului. 

Pentru evaluarea intensităţii durerii am folosit scala analog vizuală; 

postura piciorului a fost evaluată cu ajutorul Indexului posturii piciorului, iar 

aria sprijinului şi distribuţia presiunilor s-a realizat cu ajutorul software-ului 

Presscam. 
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6.9.1. Indexul posturii piciorului 

 

Indexul posturii piciorului (IPP) cuantifică gradul în care un picior 

poate fi considerat în pronație, în supinație sau în poziție neutră pe baza unor 

caracteristici evidențiate prin examen clinic. Postura piciorului este evaluată în 

cele trei planuri anatomice. IPP a fost descris în Cap.4.3.  

Vom detalia acum criteriile clinice incluse în scorul IPP, care cuprind: 

1. Palparea capului astragalului;  

2. Curbura maleolară laterală superioară și inferioară; 

3. Poziția calcaneului în plan frontal;   

4. Protuberanță în regiunea articulației talonaviculare;  

5. Congruența arcului longitudinal median;  

6. Abducția/adducția segmentului anterior pe segmentul posterior. 

Evaluarea se va realiza cu pacientul în ortostatism, relaxat, cu sprijin 

dublu/egal pe membrele inferioare, cu brațele de-a lungul corpului și privirea 

orientate anterior. Trebuie instruit să rămână imobil pe parcursul evaluării 

(durează cca. 2 minute), deoarece o mișcare a corpului (răsucirea) afectează 

semnificativ postura piciorului. Evaluatorul trebuie să se deplaseze în jurul 

pacientului pe parcursul evaluării. 

 

 

6.9.2. Software- ul Presscam 

 

Software-ul Presscam a fost conceput pentru a fi ușor de utilizat și 

necesită doar abilități de bază în domeniul de operare pe computer.  

 

 
Figura 7.8. Software-ul Presscam 

 

Software-ul integrează o bază de date referitoare la pacient (fișa 

pacientului) care conține informații privitoare la starea de sănătate și 

măsurătorile specifice. 
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Statica 

Având în vedere obiectivele cercetării de faţă vom descrie modalitatea 

de achiziţie pentru statică. 

Poziția pacientului pe platformă 

În ortostatism, poziție naturală sau în poziție standard, folosind reperele 

virtuale sau reperele orizontale trase pe suprafața platformei. Este important să 

se alinieze călcâiele pe aceeași linie (trebuie utilizate jumătățile orizontale 

afișate în spatele fiecărui picior).  

Pe ecran se va vedea o imagine în timp real a cartografiei presiunilor 

plantare și a centrului de presiune (afișat ca ). În secțiunea "Note privind 

măsurătorile" se pot nota comentarii referitoare la rezultatele evaluărilor.  

Analiza  statică 

Calculul pe cadran 

Se realizează mai multe calcule în fiecare din cele 4 cadrane de pe 

podometru, așa cum este definit de o axă pe cartografie. O cruce albă reprezintă 

axa de pe platformă. 

Următorii parametri sunt disponibili: 

Pentru fiecare cadran (în alb) 

• Suprafață: Suprafața de sprijin în cadran (cm2). 

• Forța de tracțiune: Procentul de tracțiune într-un cadran, ca proporție din 

presiunea totală pe ambele picioare. 

• Distribuție: Proporția sprijinului în jumătățile anterioară și posterioară ale 

piciorului. 

Pentru fiecare picior (în albastru) 

• Suprafață: suprafața de sprijin a piciorului (cm2). 

• Forța de tracțiune: împingerea totală a piciorului. 

• Greutatea aplicată pe picior. 

Afișare "Standard" 

Harta presiunii plantare este reprezentată cu o paletă de culori diferite 

de la albastru (presiune joasă) la roșie (presiune înaltă). Rezoluția imaginii, 

ecranul și culorile pot fi modificate în meniul de configurare. 

 

 
Figura 7.15. Axa "Poziționare virtuală" 
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Capitolul 8. Kinetoterapia şi ortezele plantare în recuperarea medicală a 

modificărilor de postură a piciorului 

 

 

7.1. Protocolului de recuperare medicală în modificările de postură a 

piciorului 

 

Protocolul de recuperare medicală în modificările de postură a 

piciorului la copii care practică sport este alcătuit pe baza asocierii ortezelor 

plantare cu un program de kinetoterapie.  

Obiectivele protocolului de recuperare medicală sunt: 

➢ Formarea reflexului de sprijin corect al picioarelor pe sol; 

➢ Ameliorarea/creşterea amplitudinilor de mişcare în articulaţiile 

piciorului şi gleznei; 

➢ Creşterea forţei muşchilor extensori ai piciorului în condiţii de scurtare; 

➢ Asigurarea funcţionalităţii piciorului şi gleznei pentru solicitările din 

tenisul de câmp. 

 

7.1.1.  Program de kinetoterapie în modificările de postură a 

piciorului – în pronaţie 

 

În general, principala prioritate pentru majoritatea subiecţilor cu picior 

în pronaţie este de a crește flexibilitatea muşchilor, în special a celui 

gastrocnemian.  

Programul aplicat subiecților incluși în cercetare a avut o frecvenţă de 

3 ori/ săptămână, timp de o lună, iar obiectivele acestuia au fost următoarele:  

 

• Ameliorarea flexibilităţii muşchilor – gastrocnemiam, solear; 

• Refacerea arcului de susţinere – tibial posterior şi lung peronier. 

 
I. Mobilitatea articulaţiei gleznei – flexibilitate musculară 

II. Creşterea forţei musculare 

Primele exerciții pentru creşterea stabilităţii gleznelor (a forţei musculare) trebuie 

efectuate de 3 ori pe zi (1 set cu 10 repetări). Pe măsură ce forţa musculară se 

îmbunătățește, exercițiile pot progresa prin creșterea treptată a numărului de repetări,  de 

seturi și a rezistenței, cu condiția ca acestea să nu cauzeze sau să accentueze durerea. 

Pe măsură ce forța musculară crește, următoarele exerciții se vor efectua de 1-3 ori pe 

săptămână, cu respectarea condiției indolorității (să nu cauzeze sau să crească 

intensitatea  durerii). În general, se va efectua doar unul dintre următoarele exerciții, 

începând cu nr. 12. Când exercițiile devin prea ușoare pentru practicant, acestea pot fi 

efectuate toate într-o ședință (nr. 12-14). Progresivitatea va crește în privința numărului 

de repetări într-o serie, a numărului de serii într-o ședință, a vitezei de execuție.  
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13 Pacient în stând cu vârfurile 

picioarelor sprijinite pe 

marginea unei trepte, mâinile 

se sprijină anterior. 

Acest exercițiu se iniţiază în 

timp ce călcâiele sunt situate 

sub nivelul treptei de sprijin Se  

ridică pe vârfuri uşor, astfel 

încât  călcâiul să depăşeacă 

treapta (cât mai mult posibil), 

confortabil  şi fără durere 

(Fig.8.13.).  

Se execută 3 seturi de câte10 

repetări. 
 

Figura 8.13. Ridicări pe vârfurile picioarelor din 

sprijin pe marginea unei trepte  

14. Subiect în stând pe un picior 

stâng / drept, membrul inferior 

controlateral cu genunchiul în 

flexie de  900, cu mâinile 

sprijinite de spătarul unui 

scaun. Se ridică ușor pe 

vârfurile degetelor de la 

piciorul de sprijin, desprinzînd  

călcâiul de pe sol (cât mai mult 

posibil), confortabil şi fără 

durere (Fig.8.14.). Se execută 

3 seturi de câte10 repetări. 

 
Figura 8.14. Ridicări pe vârful piciorului stâng / 

drept 

 

 

7.1.2.  Sistemul Podiatech SIDAS medical  

Pentru evaluarea posturii piciorului în vederea confecționării ortezelor 

plantare personalizate am utilizat sistemul Podiatech SIDAS medical descris în 

Capitolul 5.  
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Capitolul 9. Prezentarea, analiza şi interpretarea rezultatelor 

 

8.1.  Prezentarea subiecţilor 

   

Din datele centralizate în tabelul 9.1. se pot observa următoarele: 

cercetarea a inclus un număr de patru subiecţi de gen masculin, de provenienţă 

din mediul rural, cu vârsta cuprinsă între 10 şi 13 ani şi cu o vechime între 3 şi 

5 ani de practică sportivă (tenis de câmp). Din punct de vedere al diagnosticului 

toţi subiecţii prezintă o deficienţă funcţională – picior plat reductibil.  

 

Tabel 9.1. Date de identificare a subiecţilor 
 

Subiecţi 

Nume/ 

Prenume 

(iniţiale) 

 

Gen 

 

Vârsta 

Vechime 

practică 

sport 

Mediu de 

provenienţă 

 

Diagnostic 

1 SV M 12 4 Rural Entorsă de gleznă 

dreaptă, probleme 

de postură – pe fond 

de dezechilibru 

muscular și 

probleme de 

biomecanică a 

piciorului. 

2 SM M 10 3 Rural Probleme de postură 

pe fond de 

dezechilibru 

muscular, probleme 

de biomecanică a 

piciorului. 

3 SD M 13 5 Rural Probleme de postură 

pe fond de 

dezechilibru 

muscular, probleme 

de biomecanică a 

piciorului. 

4 SA M 12 4 Rural Probleme de postură 

pe fond de 

dezechilibru 

muscular, probleme 

de biomecanică a 

piciorului. 
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În privinţa gravităţii includerea subiecţilor în studiu a avut în vedere: la 

nivelul piciorului, prezența unui arc înalt (high arch), cu uşoară alunecare a 

articulaţiei mediotarsiene medial, bilateral, mai accentuat dreapta, Jack test 

negativ, rigiditate şi exostoze la nivelul metatarso-falangian I, tendință de talus 

valgus, rigiditate medio-tarsiană şi talo-calcaneană, un deficit de dorsiflexie  cu 

pronaţie în dinamica mersului, sensibilitate la nivelul ligamentului fibulotalar 

anterior glezna dreaptă şi o minimă scurtare a lanţului cinematic muscular 

posterior membru inferior bilateral. 

 

8.2. Analiza şi interpretarea rezultatelor 

 

Rezultatele obţinute în cadrul testărilor efectuate la iniţierea 

protocolului de recuperare medicală (evaluare inițială), cât şi după o perioadă 

de 3 luni de aplicare a acestuia (evaluare finală) au fost înregistrate în fișele de 

evaluare ale fiecărui subiect. Plecând de la premisa conform căreia, în privinţa 

piciorului, se descriu patru criterii principale privind normalitatea acestui 

segment anatomic5, respectiv: absenţa durerii, echilibrul normal al muşchilor, 

călcâiul situat central, degetele rectilinii şi mobile, în cadrul cercetării 

preliminare am evaluat intensitatea durerii, postura piciorului și distribuţia 

presiunilor la nivelul suprefeței de sprijin. 

 

A. Rezultate privind intensitatea durerii  

Rezultatele privind intensitatea durerii la grupul studiat sunt prezentate 

în tabelul 9.2. şi figura 9.1. La testarea iniţială media acesteia a avut o valoare 

de 6 puncte, ceea ce reflectă o intensitate moderată. La testarea finală, media 

grupului a fost de 2.75.  

         

         Tabel 9.2. Intensitatea durerii 
Nr. 

crt. 

 

Subiecţii 

Intensitatea durerii 

Iniţial Final Diferenţa 

1 SV 6 3 3 

2 SM 7 3 4 

3 SD 5 2 3 

4 SA 6 3 3 

Media 6 2.75  

  

Cel mai bun rezultat a fost obţinut de subiectul SM, la care în urma 

tratamentului aplicat s-a obţinut în final o reducere a intensităţii durerii cu 4 

puncte. 

 

 
5 Donatelli Robert A., 1996, The biomechanics of the footand ankle, Second Edition, F.A. DAVIS COMPANY, 
Philadelphia p.6 
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Figura 9.1.  Intensitatea durerii 

 

La nivelul grupului, rezultatele indexului posturii piciorului sunt 

prezentate în tabelul 9.7. şi figura 9.6. Scorul inițial total este de 33 puncte, cu 

o medie de 8.25, în timp ce scorul total final înregistrează o reducere de 23 

puncte, iar media este de 2.5 puncte. 

 

 Tabel 9.7. Rezultatele indexului posturii piciorului  

 

Așa cum am prezentat la rezultatele individuale, scăderea scorului total 

mediu la evaluarea finală a fost consecința ameliorării posturii piciorului la toţi 

participanții la cercetare. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

SV SM SD SA

6

7

5

6

3 3

2

3

Iniţial Serie 2

Nr. 

crt. 

 

Criterii de clasificare IPP 

Scor subiecţi 

Iniţial Final 

SV SM SD SA SV SM SD SA 

1. Palparea capului astragalului  1 2 -1 1 0 1 0 0 

2. Curbura maleolară laterală 

superioară și inferioară  

1 2 1 2 0 1 0 1 

3. Poziția calcaneului în plan frontal   1 1 2 1 0 0 1 0 

4. Protuberanță în regiunea 

articulației talonaviculare  

2 2 1 2 1 0 0 1 

5. Congruența arcului longitudinal 

median  

2 1 1 2 1 0 0 1 

6. Abducția/adducția segmentului 

anterior pe segmentul posterior 

1 2 2 1 0 1 1 0 

Total 8 10 6 9 2 3 2 3 

Total  33 10 

Media  8.25 2.5 



31 
 

 
Figura 9.6. Rezultatele scorului Indexului posturii piciorului 

 

B. Rezultate privind evaluarea posturii piciorului cu Software–ul 

Presscam 

 

Rezultatele obţinute la testarea cu Software-ul Presscam de către subiectul 

SV sunt prezentate în tabelul 9.8. şi reprezentate grafic în figura 9.7. Rezultatele 

finale evidenţiază o reducere a ariei de sprijin cu 3 cm2 şi o creştere a mediei 

presiunilor AvgP cu 5 g/cm2. De asemenea, se constată şi o redistribuire a 

sprijinului la nivelul celor patru cadrane, în sensul unei echilibrări mai eficiente 

a acestuia. Rezultatele obţinute la testarea cu Software-ul Presscam la nivelul 

grupului de participanți sunt prezentate în continuare.  

Astfel, în tabelul 9.12. şi în figura 9.11. sunt centralizate rezultatele 

privind suprafaţa totală de sprijin. Valorile finale au înregistrat o scădere a 

suprafeței totale de sprijin la trei din cei patru subiecți, comparativ cu 

rezultatele obţinute la testarea iniţială. Rezultatele obţinute sunt în corelaţie 

directă cu reducerea scorului Indexului piciorului, mai precis cu itemul ce 

vizează congruenţa arcului longitudinal median. 

 

     Tabel 9.12. Suprafaţa totală de sprijin 
 

Subiecţi 

Suprafaţa de sprijin (cm2) 

Iniţial Final 

SV 299 296 

SM 147 145 

SD 148 181 

SA 161 152 

Total  755 774 

Media 188.75 193.25 
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Figura 9.11. Suprafaţa totală de sprijin 

 

Modificările în mecanica părții posterioare și centrale a piciorului 

produc anumite modificări anatomice tipice pentru piciorul plat. Acestea pot fi 

observate în contextul susținerii greutății corporale sau în cazuri grave, în 

poziții care nu pot susține greutatea. Modificările includ poziția în eversie a 

calcaneului, devierea mediană a tuberozității naviculare, abducția părții 

anterioare a piciorului faţă de partea posterioară a acestuia și o reducere a 

înălțimii arcului medial. Ca rezultat al pronației excesive, structurile țesuturilor 

moi sunt traumatizate pe o perioadă lungă de timp, ceea ce determină 

deteriorarea acestora și instalarea unor stări patologice. Rezultatele privind 

punctul maxim de presiune și media presiunilor la grupul studiat sunt 

prezentate în tabelul 9.13. şi reprezentate grafic în figura 9.12. Se observă că 

valorile finale privind punctul maxim de presiune, au înregistrat o evoluţie 

diferită. Astfel, în cazul a doi subiecţi valoarea punctului maxim de presiune a 

scăzut, la un subiect valoarea a rămas constantă, în timp ce la subiectul SM 

valoarea a crescut. 

 

          Tabel 9.13. Punctul maxim de presiune şi media presiunilor 
 

Subiecţi 

Punct maxim de presiune  - 

MaxP (g/cm2)  

Media presiunilor – 

 AvgP (g/cm2) 

Iniţial Final Iniţial Final 

SV 749 697 254 259 

SM 811 837 276 294 

SD 653 653 223 220 

SA 675 751 226 242 

 

În general, punctul maxim de presiune şi media presiunilor sunt 

expresia forțelelor de reacție de la sol sub zona piciorului. Pentru a reprezenta 

0

50

100

150

200

250

300

SV SM SD SA

299

147 148
161

296

145

181

152

cm
2

Iniţial Final



33 
 

astfel de forțe ca vectori, acestea trebuie considerate ca acționând într-un punct 

numit de obicei centru de presiune (COP).  

Prin rezultatele obținute, considerăm că efectele recuperării medicale 

prin kinetoterapie și ergoterapie - orteze plantare privind ameliorarea efectelor 

punctelor de presiune sunt evidente. 

 

      
 

Figura 9.12. Punctul maxim de presiune şi media presiunilor 

 

Datele grupului privind distribuţia sprijinului în cele patru cadrane 

(anterior, posterior, stânga, dreapta) sunt prezentate în tabelul 9.14. și în 

graficele 9.13. 9.14 și 9.15. Cu toate că  se înregistrează valori diferite, media 

rezultatelor finale evidenţiază o tendinţă de creştere cu aproxinativ un procent, 

cu excepţia cadranului posterior stânga care prezintă o scădere de aproximativ 

un procent (tabel 9.14). 

 

Tabel 9.14. Distribuţia sprijinului (anterior, posterior, stânga, dreapta) 
 

Subiecţi 

Sprijin dreapta (%) Sprijin stânga (%) 

Anterior Posterior Total Anterior Posterior Total 

I F I F I F I F I F I F 

SV 17 21 26 28 43 49 23 21 34 31 57 52 

SM 12 15 35 33 48 48 15 17 37 36 52 53 

SD 22 25 24 24 46 48 26 27 27 25 53 52 

SA 20 11 29 35 49 46 19 19 32 35 51 54 

Media 17.75 18 
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Figura 9.13. Distribuţia sprijinului - stânga, dreapta 

 

În figura 9.13. se poate observa modificarea procentelor în sensul 

redistribuirii sprijinului la nivelul picioarelor. Considerăm că o distribuţie a 

sprijinului echilibrată stânga-dreapta ameliorează efectele pronației anormale: 

modifică alinierea oaselor - calcaneu, talus, cuboid și navicular. Această 

modificare produce congruență articulară scăzută și modifică biomecanica 

articulațiilor gleznei, subtalară și medio-tarsiene.  

Mișcările excesive produc forțe excesive la nivelul piciorului, gleznei 

și în lanțul cinetic inferior. Tibia, talusul și calcaneul se mobilizează simultan, 

în funcție de pronația piciorului. Talusul și tibia sunt rotite medial, iar calcaneul 

lateral în, eversie. În pronația anormală, calcaneul a fost descris ca subluxând 

sub talus. O astfel de cinematică articulară este anormală, deoarece prezintă 

caracteristici excesive și persistente pe toată durata fazei de sprijin.  
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Figura 9.14. Distribuţia sprijinului anterior – stânga, dreapta 

 

 
  

Figura 9.15. Distribuţia sprijinului posterior – stânga, dreapta 

 

Din figura 9.15. se poate observa o redistribuire a sprijinului cu tendinţa 

de echilibrare a distribuţiei sprijinului în partea posterioară a piciorului. 

Considerăm pozitive aceste rezultate, având în vedere că partea posterioară a 

piciorului produce modificarea cuplului forţelor de la nivelul membrului 

inferior, iar mişcările de rotaţie transversală ale extremităţii inferioare sunt 

transformate în mişcări în plan sagital, orizontal şi frontal. De asemenea, partea 

posterioară infuenţează funcţia şi bimecanica părţii centrale şi anterioare a 

piciorului. 
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Capitolul 10. Concluziile părții a II-a 

 

 

1. Din punct de vedere funcțional piciorul este împărțit în trei secțiuni: 

anterioară, centrală și posterioară, aflate în strânsă interdependență. 

Modificările oricăreia dintre structurile acestor secțiuni influențează funcția 

întregului picior și a gleznei în timpul sprijinului, dar și în mers sau alergare.  

 

2. Plecând de la premisa conform căreia, în privinţa piciorului, se descriu 

patru criterii principale privind normalitatea acestui segment anatomic, 

respectiv: absenţa durerii, echilibrul normal al muşchilor, poziția neutră a 

călcâiului, degetele rectilinii şi mobile, în cadrul cercetării preliminare am 

evaluat intensitatea durerii, postura piciorului și distribuţia presiunilor la 

nivelul suprafeței de sprijin. 

 

3. Rezultatele privind intensitatea durerii la grupul studiat evidențiază la 

testarea iniţială o medie de 6 puncte și de 2.75 puncte la testarea finală, ceea ce 

reflectă o intensitate moderată. Cel mai bun rezultat a fost obţinut de  subiectul 

SM la care intensitatea durerii a scăzut cu 4 puncte. 

 

4. Indexul posturii piciorului oferă posibilitatea unei evaluări complexe a 

piciorului pe baza unor criterii constând în: palparea capului astragalului, 

aprecierea curburii maleolare laterale superioară și inferioară, a poziției 

calcaneului în plan frontal, a protuberanței în regiunea articulației 

talonaviculare, a congruenței arcului longitudinal median și a abducției/ 

adducției segmentului anterior pe segmentul posterior. 

Prin calculul unui scor total se apreciază postura de ansamblu a piciorului - 

poziție de pronaţie, supinaţie sau poziție neutră.  

 

5. La nivelul grupului, rezultatele indexului posturii piciorului au totalizat un 

scor inițial de 33 puncte, cu o medie de 8.25, în timp ce scorul total final 

înregistrează o reducere de 23 puncte, iar media a fost de 2.5 puncte. Scăderea 

scorului total mediu la evaluarea finală a fost consecința ameliorării posturii 

piciorului la toţi participanții la cercetare. 

 

6. Soft-ul platformei de mers/alergare Presscam ne-a permis măsurarea 

supafeței de sprijin (aria-cm2), a punctului de maximă presiune ((g/cm2), 

calculul mediei presiunilor, a distribuției sprijinului (%) în cadrane - dreapta și 

stânga anterior și posterior și al distribuției spjinului total dreapta și stânga. 

 

7. Rezultatele obţinute la testarea cu Software-ul Presscam privind suprafaţa 

totală de sprijin evidențiază o scădere a acesteia la trei din cei patru subiecți, 

comparativ cu rezultatele obţinute la testarea iniţială. Rezultatele sunt în 
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corelaţie directă cu reducerea scorului Indexului piciorului, mai precis cu 

itemul ce vizează congruenţa arcului longitudinal median. 

 

8. Datele privind distribuţia sprijinului în cele patru cadrane (anterior, 

posterior, stânga, dreapta) pentru grup prezintă o tendinţă de creştere, cu 

excepţia cadranului posterior stânga care evidențiază o scădere de aproximativ 

un procent. Analiza datelor evidenţiază o redistribuire a sprijinului, cu tendinţa 

de echilibrare a distribuţiei acestuia în partea posterioară a piciorului. 

 

9. Protocolul de recuperare medicală conceput pentru participanții la 

cercetarea preliminară a constat din implementarea unui program de 

kinetoterapie alcătuit din exerciţii care au avut ca obiectiv ameliorarea 

flexibilităţii musculare şi a amplitudinii de mişcare în articulaţiile piciorului şi 

gleznei, iar altele au urmărit creşterea forţei muşchilor extensori. 

 

10. Ortezele asociate programului de exerciții au fost personalizate ca urmare 

a confecționării după evaluarea amprentelor plantare ale fiecărui participant la 

cercetare, cu ajutorul sistemului Podiatech Sidas. 

 

11. Rezultatele obținute la evaluările efectuate confirmă ipoteza cercetării 

preliminare. Am intenționat să verificăm eficiența instrumentelor de evaluare a 

tulburărilor de statică a piciorului prin calculul indexului posturii piciorului și 

prin utilizarea unor tehnici computerizate. Ambele modalități de evaluare au 

fost utilizate în premieră într-o cercetare.  

Convinși de eficiența acestora în dirijarea programelor de recuperare, prin 

multitudinea de date fiabile, riguroase și obiective furnizate, ne-am propus să 

extindem cercetarea asupra unui număr mai mare de participanți și să 

implementăm tehnologii moderne și în procesul de recuperare pentru 

atenuarea/corectarea tulburărilor de statică a piciorului.  
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PARTEA a-III-a 

  

CONTRIBUȚII PRIVIND RECUPERAREA MODIFICĂRILOR DE 

POSTURĂ A PICIORULUI COPILUL DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ 

 

 

Capitolul 11. Design-ul cercetării propriu-zise 

 

 

10.1.  Premisele cercetării propriu-zise 

   

Premisele cercetării propriu-zise au fost următoarele:  

- prin sistemul antigravitațional al bandei de alergare Alter G se reduce 

acțiunea forței gravitaționale asupra corpului, ceea ce permite mobilizări 

articulare în amplitudine maximă, nedureroase și asigură o recuperare optimă  

a mobilității articulare;  

- se pot confecționa orteze plantare personalizate pe baza achiziției 

presiunilor plantare în stare statică și dinamică prin utilizarea platformei 

Presscam.  

Practic, noutățile cercetării propriu-zise constau în utilizarea unor 

tehnologii moderne, atât pentru evaluarea, cât și pentru recuperarea medicală a 

piciorului plat.   
 

10.2. Scopul şi obiectivele cercetării propriu-zise 

 

Scopul cercetării propriu-zise a constat în  determinarea eficienţei unui 

program de kinetoterapie, realizat cu ajutorul soft-ului Alter G, asociat cu 

orteze plantare personalizate, în cadrul recuperării medicale a copiilor care 

practică sport. 

Obiectivele cercetării au fost reprezentate de: 

▪ prezentarea soft-ului Alter G; 

▪ alcătuirea unui protocol de kinetoterapie cu elemente de originatitate, prin 

utilizarea benzii Alter G și asocierea ortezelor plantare; 

▪ integrarea rezultatelor în programul de pregatire specifică, pentru a 

asigura un nivel funcţional maxim al gleznei și piciorului la copii care 

practică sport (tenis de câmp). 

 

10.3.  Sarcinile cercetării propriu-zise 

 

În acord cu obiectivele stabilite, în vederea realizării în bune condiţii a 

cercetării, am stabilit următoarele sarcini: 

• stabilirea lotului de subiecţi care vor participa la cercetare, conform 

criteriilor de includere și excludere, a normelor de etică profesională şi în 
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urma consimţământului informat privind demersul experimentului; 

participanții au fost minori, iar acordul a fost exprimat de către părinți;   

• elaborarea unui plan de cercetare pe etape și organizarea cercetării 

conform planului; 

• evaluarea subiecţilor în faza iniţială, de implementare a protocolului de 

kinetoterapie şi reevaluarea finală; 

• evaluarea și realizarea personalizată a susținătoarelor plantare; 

• realizarea protocolului de kinetoterapie prin utilizarea platformei Alter G 

şi aplicarea acestuia, cu respectarea principliilor intervenției 

kinetoterapeutice și a indicațiilor de funcționare a acestui echipament 

performant;   

• centralizarea datelor, analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor 

obținute pe parcursul evaluărilor inițiale și finale; 

• elaborarea concluziilor și a recomandărilor privind utilizarea Alter G 

asociată cu orteze plantare personalizate în kinetoterapia modificărilor de 

postură a piciorului la copii care practică tenis de câmp. 

 

10.4.  Etapele cercetării propriu-zise 

 

În vederea realizării cercetării, am eşalonat perioada aprilie 2020– 

martie 2021 în etape ce au cuprins următoarele activităţi: 

✓ documentarea bibliografică realizată pe perioada cercetării;  

✓ elaborarea premiselor, obiectivelor şi a ipotezei de cercetare, aprilie 2020 

– mai 2020; 

✓ stabilirea parametrilor monitorizați, iunie 2020 – iulie 2020; 

✓ constituirea lotului de subiecţi, mai 2020 –  august 2020; 

✓ testarea iniţială şi aplicarea protocolului de recuperare medicală realizat 

cu ajutorul benzii Alter G, confecționarea ortezelor prin sistemul SIDAS, 

pe baza rezultatelor obţinute cu ajutorul Software-ului Presscam, 

septembrie 2020 – noiembrie 2020; 

✓ testarea finală, centralizarea datelor,  decembrie 2020 – ianuarie 2021; 

✓  analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor, ianuarie 2021 –  februarie 

2021; 

✓ joncțiunea rapoartelor de progres, restructurarea conținutului acestora, 

elaborarea concluziilor și finalizarea redactării tezei de doctorat, martie 

2021 – septembrie 2021.  

 

10.5.  Ipoteza cercetării propriu-zise 

 

Aplicarea unui program complex de kinetoterapie în condiții modificate 

prin utilizarea platformei Alter G (cu reducerea masei corporale) asociat cu 

orteze plantare personalizate conduce la reprogramarea posturii statice a 
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piciorului și la retrocedarea durerilor la copii de vârstă școlară, practicanți ai 

tenisului de performanță, care prezintă modificări ale posturii statice a 

piciorului.  

Reprogramarea posturii statice a piciorului va fi evidențiată prin 

îmbunătățirea parametrilor cantitativi  și calitativi ai posturii statice a 

piciorului. 

 

10.6.  Subiecţii şi locul desfăşurării cercetării propriu-zise 

 

Cercetarea s-a desfăşurat în Clinica Kinetic Sport & Medicine 

(Fig.11.1.), în intervalul aprilie 2020 – februarie 2021. Clinica dispune de toate 

mijloacele necesare pentru realizarea cu succes a obiectivelor propuse. 

Aparatura medicală și tehnologia de ultimă generaţie de care dispune clinica 

este reprezentată de: Sistemul Podiatech SIDAS, Software Presscam și banda 

de alegare ALTER-G sunt factori cheie necesari evaluării/recuperării medicale 

în patologia studiată.  

 

        
Figura 11.1. Kinetic Sport & Medicine - dotări 

 

Cercetarea s-a realizat pe un grup de 48 de subiecţi ai căror aparținători 

legali au semnat formularul de consimţământ informat, prin care au fost de 

acord cu toate condiţiile de participare. Subiecții au fost selectați pe baza unor 

criterii de includere şi de excludere. 

Subiecții au fost divizați aleator în două grupe: 

- grupa de control (G1) la care am aplicat un program de kinetoterapie, 

bazat pe exerciții fizice executate în condiții normale (programul a fost 

prezentat și verificat în cercetarea preliminară), asociat cu orteze plantare; 

- grupa experimentală (G2) la care am aplicat un program de kinetoterapie 

în condiții modificate, oferite de platforma Alter G, program asociat cu 

orteze plantare. 
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10.7.  Metode şi tehnici de evaluare 

 

Parametrii monitorizați în prezenta cercetare, în vederea verificării 

ipotezei sunt: intensitatea durerii, amplitudinea de mișcare în articulația 

gleznei, postura statică a piciorului (aria de sprijin, forța de tracțiune, distribuţia 

sprijinului și repartiția greutății corporale pe membrele inferioare). 

Pentru evaluarea intensităţii durerii am folosit scala analog vizuală 

(VAS), goniometria pentru evaluarea amplitudinii de mișcare în articulația 

gleznei, iar postura piciorului - prin evaluarea staticii piciorului cu ajutorul 

software-lui Presscam. 

 

10.8.1. Evaluarea amplitudinii de mișcare în articulația gleznei - 

goniometria 

 

Evaluarea amplitudinii de mișcare constă în aprecierea gradului de 

mobilitate în articulația gleznei, prin măsurarea analitică a unghiurilor de 

mișcare, pe direcțiile anatomice, în planurile și axele corespunzătoare6. 

Modalitățile de apreciere ale unghiurilor de mișcare sunt numeroase, în studiul 

de față fiind folosită goniometria, figura 11.3.  

 

 
Figura 11.2. Amplitudinea de mișcare în articulația gleznei 

 
Figura 11.3. Evaluarea amplitudinii de mișcare (goniometrie) în articulația 

gleznei 

 

Articulația gleznei (talocrurală) este o trohleartroză cu un grad de 

libertate, mișcările sunt: flexie - 200 și extensie - 450, în plan sagital, ax 

transversal ce trece prin vârful celor două maleole. 

 

 
 

6 Cordun Mariana, 1999, Kinetologie medicală, Editura AXA, București, p.83 
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Capitolul 12. Protocolul aplicaţiei practice - abordări originale 

 

 

11.1.  Consideraţii preliminare şi obiective ale protocolului de recuperare 

medicală 

 

Sportivii prezintă frecvent o instabilitate cronică a articulației gleznei. 

Aceasta se referă la scăderea eficienței ligamentelor și a mușchilor care 

înconjoară și acționează asupra gleznei. Când instabilitatea este prezentă, 

glezna este extrem de susceptibilă la producerea unor leziuni prin inversie, ceea 

ce conduce de obicei la entorse de gleznă, care pot fi severe și pot avea ca efect 

întreruperea activității sportive mai mult de 3 luni. 

Pentru a preveni aceste probleme, în cercetarea propriu-zisă, am realizat 

o evaluare inițială pentru a determina diverse disfuncții ale piciorului și pentru 

a crea ortezele adecvate. În plus, prin realizarea unei evaluări riguroase, am 

evidențiat prezența unor dezechilibrele musculare, pentru care am alcătuit un 

program de kinetoterapie pe banda de mers Alter G.  

Astfel, protocolul de recuperare medicală, în modificările de postură a 

piciorului la copii care practică tenis de câmp este alcătuit prin asocierea  

ergoterapiei – a ortezelor plantare cu un program de kinetoterapie realizat la 

banda de mers Alter G.  

 

Obiectivele protocolului de recuperare medicală  

• ameliorarea disconfortului (durerii) la nivelul membrului inferior; 

• asigurarea funcţionalităţii gleznei şi a piciorului la nivelul solicitărilor din 

tenisul de câmp: 

— îmbunătățirea stabilității piciorului 

- creşterea forţei muşchilor extensori ai piciorului în condiţii de 

scurtare; 

- îmbunătățirea controlului motor al extremității distale a 

membrului inferior;   

— formarea reflexului de sprijin corect al picioarelor pe sol; 

— ameliorarea / creşterea amplitudinilor de mişcare în articulaţiile 

gleznei şi piciorului. 

 

 

11.1.1. Banda Alter G (Anti-Gravity Treadmill) 

 

Banda de mers anti-gravitație Alter G (numită și platformă Alter G) a 

fost inițial folosită de alergătorii de distanță, de sportivii profesioniști și 

olimpici de top și de numeroase alte echipe de sportivi profesioniști din întreaga 

lume.  
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Alter G permite parcurgerea unei distanțe fără stres la nivelul 

articulațiilor, ca urmare se poate realiza un antrenament fără risc de accidentare, 

fără durere, evitându-se scăderea/pierderea nivelului de pregătire fizică. 

Alter G oferă posibilitatea de a modifica forța gravitațională, cu 

următoarele consecințe: neutralizează stresul de impact, elimină durerea, 

îmbunătățește controlul mișcării și reduce costul energetic al mersului, alergării 

și săriturii. Rezultatul final este concretizat în pattern-uri normale de mișcare 

în mers, alergare, sărituri etc. 

 

     
Figura 12.1. Banda Alter G 

 

 

 

11.2.  Program de kinetoterapie în modificările de postură a piciorului – 

în pronaţie 

 

Ținând cont de aspectele menționate anterior, coroborate cu rezultatele 

evaluării inițiale, obiectivele programului de kinetoterapie pe banda Alter G au 

fost următoarele: 

• ameliorarea mobilității articulației gleznei  

o creșterea flexibilității muşchilor gastrocnemian și solear; 

• ameliorarea stabilității gleznei și piciorului 

o creșterea forței musculaturii gambei și piciorului; 

o recuperarea arcurilor bolții plantare susţinute de mușchii  tibial 

anterior, tibial posterior şi peronier lung; 

o ameliorarea propriocepției și a echilibrului static. 

În alcătuirea programului de kinetoterapie, care va asigura realizarea 

obiectivelor stabilite în urma evaluărării, fizioterapeutul poate selecta progresiv 

anumite componente: 
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• greutatea, între 50% – 100% din masa corporală, va permite efectuarea 

mersului, alergării sau realizarea unor exerciți fizice pe diferite suprafețe 

fără disconfort, durere; 

• gradul de înclinare a benzii, între 0 – 3%; 

• viteza de rulare a benzii, între 2 – 4.5 kph, oferă oportunitatea pentru o 

progresie optimă; 

• distanța parcursă, poate fi crescută până la 25% kilometri. 

 
I. Mobilitatea articulaţiei gleznei – flexibilitate musculară 

Exerciții fizice și mers,  modificarea vitezei, încărcării și a înclinației. 

II. Creşterea forţei musculare 

Exerciții fizice cu rezistență și mers pentru creşterea stabilităţii (forţei musculare) a gleznei, 

pe măsură ce forţa musculară se îmbunătățește, exercițiile pot progresa prin creșterea treptată 

a numărului de repetări, a rezistenței și a vitezei, cu condiția ca acestea să nu cauzeze sau să 

accentueze durerea. 

III. Control motor. Reeducarea echilibrului în ortostatism 

Exerciții de propriocepție, de echilibru în ortostatism și mers, modificarea suprafeței de 

sprijin, a încărcării și a vitezei. 

 
Faza 2 Săptămâna 4 

 Exerciții de propriocepție, exerciții de mers 

Ziua 1 – 30 minute Încărcare 75%, înclinație 0% și viteză 3.5 kph 

 

- stând pe mingea de echilibru, îndeplinește o sarcină (prinde 

o minge aruncată de fizioterapeut) 

 

- stând pe mingea de echilibru, execută genuflexiuni și 

îndeplinește o sarcină (prinde o minge aruncată de 

fizioterapeut) 

  - mers cu fața, pe vârfuri - 5 minute 

  - mers cu fața, pe călcâie - 5 minute 

 - mers cu fața, normal - 5 minute 

Ziua 2 – 30 minute Încărcare 80%, înclinație 0% și viteză 3.5 kph 

  
Figura 12.10. 

- stând pe membrul inferior (stâng/drept),  pe mingea de 

echilibru, îndeplinește o sarcină (prinde o minge aruncată de 

fizioterapeut),  Fig. 12.10. 

- stând pe membrul inferior (stâng/drept), pe mingea de 

echilibru, execută genuflexiuni și îndeplinește o sarcină 

(prinde o minge aruncată de fizioterapeut) 
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Capitolul 13. Prezentarea, analiza şi interpretarea rezultatelor 

 

 

12.1.  Prezentarea subiecților 

 

Cercetarea propriu-zisă a cuprins un număr de 48 de subiecţi divizați în 

două grupe: de control (G1) și experimental (G2). 

Anamneza realizată a permis înregistrarea și centralizarea datelor 

personale pentru cele două grupe, prenumele şi numele pacienţilor (inițiale), 

vârsta, genul, mediul de provenienţă, diagnosticul funcțional, toate prezentate 

în tabelele 1 și 2 din Anexele 1 și 2.  

 

Tabel 13.1. Repartizarea subiecților pe gen și mediul de proveniență 
Gen/ 

Mediu 

Grup de control 

(G1) 

Grup experimental 

(G2) 

Total 

Fete 14 15 29 

Băieți 10 9 19 

Total 24 24 48 

Urban 17 18 35 

Rural 7 6 13 

Total 24 24 48 

 

Prelucrarea datelor evidențiază faptul că cercetarea a inclus un număr 

de 29 subiecţi de gen feminin, 14 în G1 și 15 în G2 și un număr de 19 subiecți 

de genul masculin, 10 în G1 și 9 în G2. Datele prezentate în tabelul 13.1. și 

figura 13.1. evidențiază omogenitatea celor două grupuri.  

 

 
Figura 13.1. Repartizarea subiecților pe gen pentru cele două grupe  

(M G1 – masculin G1, FG1 –  feminin G1, MG2 – masculin G2, FG2 

– feminin G2) 

 

În privința mediului de proveniență, din mediul urban sunt 35 de 

subiecți, 17 subiecți din G1 și 18 din G2, iar din mediul rural un număr de 13 

subiecți, 7 din G1 și 6 din G2 (tabelul 13.1. și figura 13.2.). 

20.83%

29.17%
18.75%

31.25%

MG1 FG1 MG2 FG2
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Figura 13.2. Mediul de proveniență a subiecților  

(RG1 – rural G1, UG1 – urban G1, RG2 – rural G2, UG2 – urban G2) 

 

Subiecții cercetării propriu-zise au vârste cuprinse între 7 şi 15 ani şi o 

vechime de practică sportivă (tenis de câmp) de minimum 3 ani.  

 

Tabel 13.2. Vârsta subiecților și vechimea de practică în sport 
 G1 G2 

Vârsta 

(ani) 

Practică 

sport (ani) 

Vârsta 

(ani) 

Practică 

sport (ani) 

Total  305 84 318 74 

Media  12.71 3.5 13.25 3.08 

Mediana 14 4 14 3.5 

Minim  7 3 7 3 

Max 15 5 15 5 

 

Prelucrarea datelor arată că grupurile prezintă omogenitate în privința 

vârstei, 12.71 ani fiind media pentru grupul de control și 13.25 ani - media 

pentru grupul experiment. De asemenea, și în privința vechimii de practică în 

sport, se observă omogenitatea grupurilor, 3.5 ani media pentru grupa de 

control și 3.08 ani media pentru grupa experiment, tabelul 13.2. și figura 13.3. 

 

 
Figura 13.3. Media vârstelor (VG1, VG2) și media vechimii de practică în 

sport, tenis de câmp (PG1, PG2) pentru cele două grupe 

14.58%

35.42%

18.75%

37.50%

RG1 UG1 RG2 UG2

-1

1

3
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12.71 13.25

3.5
3.08
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În privinţa modificărilor de postură la nivelul piciorului, includerea 

subiecţilor în studiu a urmărit prezența un high arch cu uşoară alunecare a 

articulaţiei mediotarsiene medial, bilateral mai accentuat dreapta, Jack test 

negativ, rigiditate şi exostoze la nivelul metatarso-falangian I, tendintă de talus 

valgus, rigiditate medio-tarsiană şi talo-calcaneană, un deficit de dorsiflexie  cu 

pronaţie în dinamica mersului, o sensibilitate la nivelul ligamentului fibulotalar 

anterior - glezna dreaptă şi o minimă scurtare a lanţului cinematic muscular 

posterior al membrului inferior - bilateral.  

 

12.2.  Prezentarea rezultatelor  

 

În cercetarea propriu-zisă pentru verificarea ipotezei am evaluat 

intensitatea durerii, amplitudinea mișcărilor de flexie/extensie în articulația 

gleznei și statica piciorului. Rezultatele parametrilor monitorizați au fost 

centralizate în tabele, prelucrate statistic și interpretate. 

 

A. Intensitatea durerii 

În tabelul 3 din Anexa 3 sunt centralizate rezultatele Scalei Analog 

Vizuale pentru cele două grupuri, de control  (G1)  și experiment (G2). Se 

observă că mediile finale au scăzut în cazul celor două grupuri cu 1.92 pentru 

G1 și cu 2.5 pentru G2, diferența între grupul 2 (experiment) și grupul 

1(control) fiind de 0.91. 

 

B. Amplitudinea de mișcare în articulația gleznei 

În privința amplitudinii de mișcare, flexie/ extensie în articulația 

gleznei, datele sunt prezentate în tabelul 4 din Anexa 4 pentru G1 și tabelul 5 

din Anexa 5 pentru G2. Se evidențiază că mediile la evaluările finale au crescut 

în ambele grupuri, cu 3.12° în extensie și cu 2.17° în flexie pentru G1, iar pentru 

G2 cu 4.54° în extensie și cu 3.5° în flexie, diferența dintre G2 și G1 este de 

0.96° în extensie și de 0.92° în flexie. 

 

C. Postura piciorului (statica piciorului) 

Evaluarea posturii piciorului s-a realizat cu Software-ul Presscam. 

Din acest device am utilizat modul de achiziționare în statică, respectiv 

înregistrarea cartografiei bipede a presiunilor plantare. Testul de analiză statică 

a permis monitorizarea unor parametrii pentru fiecare cadran cu relevanță în 

statica piciorului: suprafața de sprijin, forța de tracțiune, distribuția sprijinului 

și repartiția greutății pe membrele inferioare.  

Având în vedere complexitatea datelor prelucrate, pentru o mai bună 

analiză am centralizat în tabele mediile parametrilor monitorizați. 
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              a) Suprafața de sprijin  (cm2) 

În tabelul 13.3. este prezentată media suprafeței de sprijin pentru fiecare 

cadran: anterior (stânga/dreapta), posterior (stânga/dreapta) și total 

stânga/dreapta. Se observă că, la testarea finală majoritarea mediilor prezintă 

modificări, creșteri în medie de 2.5 cm2. Aceste rezultate considerăm că sunt 

consecința efectelor programului de kinetoterapie aplicat, dar menționăm și 

posibilitatea modificării dimensiunilor piciorului în această perioadă. 

Rezultatele pentru acest parametru sunt prezentate în tabelele 6 și 10 pentru G1, 

14 și 18 pentru G2 din Anexele 6, 10,14 și 18. 

 

    Tabel 13.3. Media suprafeței de sprijin, evaluarea inițială și finală        

(G1 și G2) 
Aria de sprijin 

(cm2) 

G1 G2 

Inițial Final Inițial Final 

Anterior stânga 45,33 47,63 44,04 53,04 

Anterior dreapta 42,71 46,71 44,46 51,46 

Posterior stânga  44,13 45,88 41,67 49,88 

Postrior drepta 42,00 47,75 43,67 43,42 

Total stânga  87,33 93,50 86,96 102,92 

Total dreapta 86,83 94,46 88,13 94,88 

 

               b) Forța de tracțiune 

 Media forței de tracțiune, respectiv procentul acesteia într-un cadran 

(anterior stânga/dreapta, posterior stânga/dreapta), calculat ca proporție din 

presiunea totală pe ambele picioare, la evaluările în dinamică sunt centralizate 

în tabelul 13.4. Se evidențiază că, la evaluarea finală a celor două grupe de 

control și experiment mediile prezintă modificări. Acestea reprezintă corecții 

privind poziția centrului de presiune în fiecare cadran. Mediile privind totalul 

forței de tracțiune stânga/drepta nu prezintă diferențe mari, descriind o postură 

statică echilibrată. Tabelele 7 și 11 pentru G1, 15 și 19 pentru G2 cu rezultatele 

forței de tracțiune sunt prezentate în Anexele 7, 11, 15 și19. 

 

    Tabel 13.4. Mediile forței de tracțiune, evaluarea inițială și finală          

(G1 și G2) 
Forța de tracțiune 

(%) 

G1 G2 

Inițial Final Inițial Final 

Anterior stânga 18,54 20,63 19,88 25,10 

Anterior dreapta 19,88 22,08 21,13 24,30 

Posterior stânga 31,92 28,79 30,54 25,60 

Postrior drepta 30,75 28,42 28,75 26,50 

Total stânga 49,08 49,42 50,00 50,70 

Total dreapta 50,50 50,50 49,79 50,80 
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c) Distribuția sprijinului 

În tabelul 13.5. sunt centralizate mediile la evaluările inițiale și finale a 

distribuției sprijinului, respectiv proporția sprijinului în 1/2 anterioare 

(stânga/dreapta) și posterioare (stânga/dreapta) ale piciorului. Se evidențiază și 

în cazul acestora modificări; astfel, la grupul experiment (G2) se observă o 

creștere a mediilor, respectiv corectarea sprijinului cu 6.29% anterior 

(stânga/dreapta) și cu 5.42% posterior (stânga/dreapta). Rezultatele sunt 

prezentate în tabelele  8 și 12 pentru G1, 16 și 20 pentru G2 din Anexele 8, 12, 

16 și 20. 

 

   Tabel 13.5. Mediile distribuției sprijinului, evaluarea inițială și finală 

(G1 și G2) 
Distribuția sprijinului 

(%) 

G1 G2 

Inițial Final Inițial Final 

Anterior stânga 43,92 47,38 42,75 49,63 

Anterior dreapta 42,88 46,42 44,33 50,04 

Posterior stânga  55,04 57,79 55,67 61,29 

Postrior drepta 60,38 56,25 55,04 60,25 

 

 

d) Repartizarea greutății corporale pe piciorul stâng/drept 

Pentru repartiția greutății corporale pe piciorul stâng/ drept, din soft- ul 

Presscam, analiza posturii statice a piciorului, am selectat modul de calcul 

pentru fiecare picior, iar mediile au fost centralizate în tabelul 13.6. Se observă 

că la evaluarea finală mediile au crescut în cazul celor două grupe, cu 1.04 

stânga și cu 1.42 dreapta pentru G1, iar pentru G2 cu 2.71 stânga și cu 3.79 

dreapta. Se evidențiază astfel menținerea greutății pe membrul inferior drept în 

cazul ambelor grupe. Tabelele 9 și 13 pentru G1, 17 și 21 pentru G2 cu 

rezultatele privind repartizarea greutății pe picior stâng/drept sunt prezentate în 

Anexele 9, 13, 17 și 21. 

 

Tabel 13.6. Mediile pentru repartiția greutății corporale pe membrele 

inferioare, evaluarea inițială și finală (G1 și G2) 
Repartizarea greutății 

corporale (kg) 

G1 G2 

 Inițial Final Inițial Final 

Stânga 16,71 17,75 17,96 20,67 

Dreapta 17,75 19,17 18,58 21,79 
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11.1.2. Analiza comparativă a rezultatelor grupul de control (G1) și 

grupul experiment (G2) 

 

A.  Intensitatea durerii  

 

În tabelul 13.91. este prezentat, comparativ la cele două grupe, scorul 

mediu pentru durere pe scala analog vizuală. La grupul 2 acesta este mai mic 

cu 0.91 (55.0%). Scorurile medii ale celor două grupuri la testările finale sunt 

1.67 la G2, respectiv 2.58 la G1. 

 

Tabel 13.91. Intensitatea durerii G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 2 

(G2) 

Grup 1 

(G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 1.67 2.58  
Diferență medii (G2-G1) 

 -0.92 

Mediana 2.00 3.00   -35.5% 

Abatere standard 1.01 1.10  
Test Levene  

Sig. Dispersii 

Dispersia 1.01 1.21  0.537 egale 

Minim 0 1  Test t independent 

bilateral 

t p 

Maxim 3 4  3.011 0.004 

Amplitudine 3 3  Mărime efect   0.87 

 

Tabel 13.92. Intensitatea durerii,  sinteza rezultatelor pentru G1 și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

-0.91 (35.5%) semnificativă statistic foarte mare se respinge 

 

Indicele de mărime a efectului (0.87) arată că diferența mediilor la 

evaluările finale este foarte mare. Se respinge ipoteza de nul. Mediile și 

scorurile obţinute de sportivii celor două grupe la testările finale sunt redate în 

tabelul 13.92 și figura 13.88.    

 
Figura 13.88. Intensitatea durerii, medii şi rezultate individuale G1 și G2 
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B.  Amplitudinea de mișcare  

 

a) Mișcarea de extensie în articulația gleznei  

Din tabelul 13.93. se evidențiază că la grupul 2, amplitudinea medie a 

mișcării de extensie în articulația gleznei este mai mare cu 0.96 grade (2.0%) 

față de media grupului 1. Mediile celor două grupuri la testările finale sunt 

47.04 la G2, respectiv 46.08 grade la G1. 

 

Tabel 13.93. Amplitudinea de mișcare - extensie în articulația gleznei G1 

și G2        

Indicatori statistici 
Grup 2 

(G2) 

Grup 

1 (G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 47.04 46.08  
Diferență medii (G2-G1) 

 0.96 

Mediana 47.00 46.00   2.1% 

Abatere standard 1.55 1.67  
Test Levene  

Sig. Dispersii 

Dispersia 2.39 2.78  0.969 egale 

Minim 44 44  Test t independent 

bilateral 

  

t p 

Maxim 49 49  2.066 0.045 

Amplitudine 5 5  Mărime efect   0.60 

 

Cele două eşantioane au dispersii egale, Sig=0.969>0.05 conform 

testului Levene. Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența 

mediilor este semnificativă statistic, p=0.045<0.05 pentru t=2.066 și df=46.  

 

Tabel 13.94. Amplitudinea de mișcare - extensie în articulația gleznei,  

sinteza rezultatelor pentru G1 și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

0.96 (2.1%) semnificativă statistic mijlocie spre mare se respinge 

 

GRUP 1GRUP 2

49

48

47

46

45

44

gr
ad

e

47.04

0.96

46.08

 
Figura 13.89. Amplitudinea de mișcare - extensie în articulația gleznei, medii 

şi rezultate individuale G1 și G2 
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b) Mișcarea de flexie în articulația gleznei  

Amplitudinea medie a mișcării de flexie în articulația gleznei este 

prezentată în tabelul 13.95.  Se evidențiază că la grupul 2 aceasta este mai mare 

cu 0.92° (5.2%) față de grupul 1. Mediile celor două grupuri la testările finale 

sunt 17.67° la G2, respectiv 16.75° la G1. 

 

Tabel 13.95. Amplitudinea de mișcare - flexie în articulația gleznei G1 și 

G2        

Indicatori statistici 
Grup 2 

(G2) 

Grup 

1 

(G1) 

 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 17.67 16.75  
Diferență medii (G2-G1) 

 0.92 

Mediana 18.00 17.00   5.5% 

Abatere standard 1.01 1.57  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 1.01 2.46  0.008 neegale 

Minim 16 14  Test t independent 

bilateral 

t p 

Maxim 19 19  2.410 0.020 

Amplitudine 3 5  Mărime efect   0.70 

 

Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența mediilor 

este semnificativă statistic, p=0.020<0.05 pentru t=2.410 și df=46. Indicele de 

mărime a efectului (0.70) arată că diferența mediilor la evaluările finale este 

mijlocie spre mare. Se respinge ipoteza de nul.  

 

Tabel 13.96. Amplitudinea de mișcare - flexie în articulația gleznei,  sinteza 

rezultatelor pentru G1 și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

0.92 (5.5%) semnificativă statistic mijlocie spre mare se respinge 
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Figura 13.90. Amplitudinea de mișcare - flexie în articulația gleznei, medii şi 

rezultate individuale G1 și G2 



53 
 

C. Postura piciorului (statica piciorului) 

 

a) Suprafaţa de sprijin 

  

• Suprafața de sprijin ȋn cadran anterior stânga (AS) 

În tabelul 13.97. este prezentată suprafața medie de sprijin în cadran 

anterior stânga. Se observă că media grupului 2 este mai mare cu 5.41 cm2 

(10.2%), decât a grupului 1. Mediile celor două grupuri la testările finale sunt 

53.04 la G2, respectiv 47.63 cm2 la G1. Testul t independent pentru dispersii 

egale arată că diferența mediilor este semnificativă statistic, p=0.007<0.05 

pentru t=2.821 și df=46. Indicele de mărime a efectului (0.81) arată că diferența 

mediilor la evaluările finale este mare. Se respinge ipoteza de nul.   

 

Tabel 13.97. Suprafața de sprijin în cadranAS, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 2 

(G2) 

Grup 1 

(G1) 
 Repartitie ideală și teste de semnificație  

Media 53.04 47.63  Repartitie ideală arie 

sprijin pe cadran 

G2 G1 

Mediana 53.50 46.50  49.45 47.43 

Abatere standard 6.38 6.91  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 40.65 47.81  0.497 egale 

Minim 43 35  Test t independent 

bilateral 

t p 

Maxim 65 61  2.821 0.007 

Amplitudine 22 26  Mărime efect   0.81 

 

Tabel 13.98. Suprafața de sprijin în cadran AS, sinteza rezultatelor, G1 și 

G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

5.41 (10.2%) semnificativă statistic mare se respinge 
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Figura 13.91. Medii și rezultate individuale, suprafețe de sprijn în cadran AS, 

G1 și G2 
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• Suprafaţa de sprijin ȋn cadran anterior dreapta (AD) 

Suprafața medie de sprijin în cadran anterior dreapta este prezentată în 

tabelul 13.99. Se observă că  media grupului 2 este mai mare cu 4.75 cm2 

(9.2%) față de grupul de control. Mediile celor două grupuri la testările finale 

sunt 51.46 la grupul G2, respectiv 46.71 cm2 la G1. Testul t independent pentru 

dispersii egale arată că diferența mediilor este semnificativă statistic, 

p=0.030<0.05 pentru t=2.240 și df=43. Indicele de mărime a efectului (0.65) 

arată că diferența mediilor la evaluările finale este mijlocie spre mare. Se 

respinge ipoteza de nul. 

 

Tabel 13.99. Suprafața de sprijin în cadran AD, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 2 

(G2) 

Grup 1 

(G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 51.46 46.71  Repartitie ideală arie 

sprijin pe cadran 

G2 G1 

Mediana 52.00 45.00  49.45 47.43 

Abatere standard 6.31 8.25  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 39.82 68.13  0.070 egale 

Minim 40 30  Test t independent 

bilateral 

t p 

Maxim 63 63  2.240 0.030 

Amplitudine 23 33  Mărime efect   0.65 

 

Tabel 13.100. Suprafața de sprijin în cadran AD, sinteza rezultatelor G1 

și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

4.75 (9.2%) semnificativă statistic mijlocie spre mare se respinge 
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Figura 13.92. Medii și rezultate individuale, suprafețe de sprijin în cadran 

AD, G1 și G2 
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• Suprafaţa de sprijin ȋn cadran posterior stânga (PS) 

În tabelul 13.101. este prezentată valoarea medie a suprafeţei de sprijin 

în cadran posterior stânga, se evidențiază că  media grupului 2 este mai mare 

cu 4.42 cm2 (8.9%) față de G1. Mediile celor două grupuri la testările finale 

sunt 49.88 pentru G2, respectiv 45.46 cm2 pentru G1. 

 

Tabel 13.101. Suprafața de sprijin în cadran PS, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 2 

(G2) 

Grup 1 

(G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 49.88 45.46  Repartitie ideală arie 

sprijin pe cadran 

G2 G1 

Mediana 50.00 44.00  49.45 47.43 

Abatere standard 7.96 7.05  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 63.42 49.74  0.778 egale 

Minim 35 35  Test t independent 

bilateral 

t p 

Maxim 65 58  2.034 0.048 

Amplitudine 30 23  Mărime efect   0.59 

 

Media grupei 2 este mai mare decât suprafața ideală de sprijin (49.45), 

iar la G1 valoarea medie este mai mică decât suprafața ideală de sprijin (47.43). 

Cele două eşantioane au dispersii egale, Sig=0.778>0.05, conform testului 

Levene. Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența mediilor 

este semnificativă statistic, p=0.048<0.05 pentru t=2.034 și df=45.  

 

Tabel 13.102. Suprafața de sprijin în cadran PS, sinteza rezultatelor, G1 

și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

4.42 (8.9%) semnificativă statistic mijlocie spre mare se respinge 
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Figura 13.93. Medii și rezultate individuale, suprafețe de sprijn în cadran PS, 

G1 și G2   
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• Suprafaţa de sprijin ȋn cadran posterior dreapta (PD) 

În tabelul 13.103. sunt prezentate rezultatele din cadranul posterior 

dreapta. Se observă că suprafața medie de sprijin, corespunzătoare grupului 2, 

este cu 6.50 cm2 (15.0%) mai mică față de G1. Mediile celor două grupuri la 

testările finale sunt 43.42 la G2, respectiv 49.92 cm2 la G1. 

 

Tabel 13.103. Suprafața de sprijin în cadran PD, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 2 

(G2) 

Grup 1 

(G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 43.42 49.92  Repartitie ideală arie 

sprijin pe cadran 

G2 G1 

Mediana 39.50 48.50  49.45 47.43 

Abatere standard 12.75 9.05  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 162.51 81.82  0.064 egale 

Minim 25 35  Test t independent 

bilateral 

t p 

Maxim 69 67  2.037 0.048 

Amplitudine 44 32  Mărime efect   0.59 

 

Media grupei 2 este mai mică decât suprafața ideală de sprijin (49.45), 

iar la G1 valoarea medie este mai mare decât suprafața ideală de sprijin (47.43). 

Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența mediilor este 

semnificativă statistic, p=0.048<0.05 pentru t=2.037 și df=41. Indicele de 

mărime a efectului (0.59) arată că diferența mediilor la evaluările finale este 

mijlocie spre mare. Se respinge ipoteza de nul.  

    

Tabel 13.104. Suprafața de sprijin în cadran PD, sinteza rezultatelor, G1 

și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

-6.50 (15.0%) semnificativă statistic mijlocie spre mare se respinge 
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Figura 13.94. Medii și rezultate individuale, suprafețe de sprijin în cadran PD, 

G1 și G2 
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• Suprafaţa de sprijin total stânga (S) 

În tabelul 13.105. este prezentată suprafața medie de sprijin total stânga. 

Se observă că la grupul 2, aceasta este mai mare cu 9.84 cm2 (9.6%) față de 

grupul 1. Mediile celor două grupuri la testările finale sunt 102.92 la G2, 

respectiv 93.08 cm2 la G1. Media grupei 2 este mai mare decât suprafața ideală 

de sprijin (98.90),  iar la G1 valoarea medie este mai mică decât suprafața ideală 

de sprijin (94.86). Cele două eşantioane au dispersii egale, Sig=0.756>0.05 

conform testului Levene.Testul t independent pentru dispersii egale arată că 

diferența mediilor este semnificativă statistic, p=0.006<0.05 pentru t=2.891 și 

df=46. 

 

Tabel 13.105. Suprafața de sprijin total S, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 

2 (G2) 

Grup 

1 (G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 102.92 93.08  Repartiție ideală arie 

sprijin total pe cadran 

G2 G1 

Mediana 101.50 91.00  98.90 94.86 

Abatere standard 11.57 11.99  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 133.82 143.82  0.756 egale 

Minim 87 74  Test t independent 

bilateral 

t p 

Maxim 123 115  2.891 0.006 

Amplitudine 36 41  Mărime efect   0.83 

 

Indicele de mărime a efectului (0.83) arată că diferența mediilor la 

evaluările finale este mare spre foarte mare. Se respinge ipoteza de nul.  

 

Tabel 13.106. Suprafața de sprijin total S, sinteza rezultatelor, G1 și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

9.84 (9.6%) semnificativă statistic mare spre foarte mare se respinge 
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Figura 13.95. Medii și rezultate individuale, suprafețe de sprijin total S, G1 și 

G2 
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• Suprafaţa de sprijin total dreapta (D) 

În tabelul 13.107. sunt prezentate rezultatele evaluărilor finale ale 

grupurilor 1 și 2. Suprafața medie de sprijin total dreapta, aferentă grupului 2 

este mai mică cu 1.75 cm2 (1.8%) față de grupul 1. Mediile celor două grupuri 

la testările finale sunt 94.88 la G2, respectiv 96.63 cm2 la G1. 

 

Tabel 13.107. Suprafața de sprijin total D, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 2 

(G2) 

Grup 1 

(G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 94.88 96.63  Repartiție ideală arie 

sprijin total pe cadran 

G2 G1 

Mediana 94.50 95.00  98.90 94.86 

Abatere standard 15.45 14.53  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 238.72 211.20  0.610 egale 

Minim 75 65  
Test t independent bilateral 

t p 

Maxim 126 123  0.404 0.688 

Amplitudine 51 58  Mărime efect   0.12 

 

Media grupei 2 este mai mică decât suprafața ideală de sprijin (98.90), 

iar la G1 valoarea medie este mai mare decât suprafața ideală de sprijin (94.86). 

Cele două eşantioane au dispersii egale, Sig=0.610>0.05 conform testului 

Levene. Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența mediilor 

este nesemnificativă statistic, p=0.688>0.05 pentru t=0.404 și df=46. Indicele 

de mărime a efectului (0.12) arată că diferența mediilor la evaluările finale este 

foarte mică. Se acceptă ipoteza de nul.  

 

Tabel 13.108. Suprafața de sprijin total D, sinteza rezultatelor, G1 și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

-1.75 (1.8%) nesemnificativă statistic foarte mică se acceptă 
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Figura 13.96. Medii și rezultate individuale, suprafețe de sprijin total D, G1 și 

G2 
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b) Forța de tracțiune 

 

• Forţa de tracţiune ȋn cadran anterior stânga (AS) 

În tabelul 13.109. este prezentată forța medie de tracțiune în cadran 

anterior stânga. Se observă că media corespunzătoare grupului 2 este mai mare 

cu 4.45 % (17.8%) față de media G1. 

 

Tabel 13.109. Forța de tracțiune în cadran AS, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 2 

(G2) 

Grup 

1 (G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 25.08 20.63  Repartiția forței ideală 

de tracțiune pe fiecare 

cadran  

G2 G1 

Mediana 25.00 20.00  25.00 25.00 

Abatere standard 2.62 2.67  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 6.86 7.11  0.100 egale 

Minim 15 17  Test t independent 

bilateral 

t p 

Maxim 30 25  5.842 < 0.001 

Amplitudine 15 8  Mărime efect   1.69 

 

Media grupei 2 este mai mare decât idealul forţei de tracţiune, iar la G1 

valoarea medie este mai mică decât forţa ideală (25.00). Testul t independent 

pentru dispersii egale arată că diferența mediilor este semnificativă statistic, 

p<0.001<0.05 pentru t=5.842 și df=46. Indicele de mărime a efectului (1.69) 

arată că diferența mediilor la evaluările finale este foarte mare. Se respinge 

ipoteza de nul.  

    

Tabel 13.110. Forța de tracțiune în cadran AS, sinteza rezultatelor, G1 și 

G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

4.45 (17.8%) semnificativă statistic foarte mare se respinge 
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Figura 13.97. Medii și rezultate individuale, forța de tracțiune în cadran AS, 

G1 și G2 
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• Forţa de tracţiune ȋn cadran anterior dreapta (AD) 

Valoarea medie a forței de tracțiune anterior dreapta este prezentată în 

tabelul 13.111. Se evidențiază că media corespunzătoare grupului 2 este mai 

mare cu 2.25 % (9.2%) față de grupul 1. Mediile celor două grupuri la testările 

finale sunt 24.33 la G2, respectiv 22.08 % la G1. Ambele valori medii sunt mai 

mici decât repartiţia forţei de tracţiune ideală pentru fiecare cadran. Dispersiile 

celor două eşantioane sunt egale, Sig=0.751>0.05 conform testului Levene.  

Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența mediilor este 

semnificativă statistic, p=0.010<0.05 pentru t=2.680 și df=45. Indicele de 

mărime a efectului (0.77) arată că diferența mediilor la evaluările finale este 

mijlocie spre mare. Se respinge ipoteza de nul. 

 

Tabel 13.111. Forța de tracțiune în cadran AD, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 

2 (G2) 

Grup 

1 (G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 24.33 22.08  Repartiția forței ideală de 

tracțiune pe fiecare 

cadran  

G2 G1 

Mediana 24.00 22.00  25.00 25.00 

Abatere standard 2.75 3.06  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 7.54 9.38  0.751 egale 

Minim 18 17  Test t independent 

bilateral 

t p 

Maxim 30 31  2.680 0.010 

Amplitudine 12 14  Mărime efect   0.77 

 

Tabel 13.112. Forța de tracțiune în cadran AD, sinteza rezultatelor, G1 și 

G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

2.25 (9.2%) semnificativă statistic mijlocie spre mare se respinge 
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Figura 13.98. Medii și rezultate individuale, forța de tracțiune în cadran AD, 

G1 și G2 

• Forţa de tracţiune ȋn cadran posterior stânga (PS) 

În tabelul 13.113. este prezentată forța de tracțiune în cadran  posterior 

stânga. Se observă că media corespunzătoare grupului 2 este mai mică cu 3.21 
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% (12.5%) față de grupul 1. Mediile celor două grupuri la testările finale sunt 

25.58 la G2, respectiv 28.79 % la G1. Ambele valori medii sunt mai mari decât 

repartiţia forţei de tracţiune ideală pentru fiecare cadran. Cele două eşantioane 

au dispersii egale, Sig=0.490>0.05 conform testului Levene. Testul t 

independent pentru dispersii egale arată că diferența mediilor este semnificativă 

statistic, p<0.001<0.05 pentru t=4.750 și df=46. Indicele de mărime a efectului 

(1.37) arată că diferența mediilor la evaluările finale este foarte mare. Se 

respinge ipoteza de nul. 

 

Tabel 13.113. Forța de tracțiune în cadran PS, G1 și G2 

Indicatori statistici 

Grup 

2 

(G2) 

Grup 

1 

(G1) 

 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 25.58 28.79  Repartiția forței de tracțiune 

ideală pe cadran  

G2 G1 

Mediana 25.00 29.00  25.00 25.00 

Abatere standard 2.41 2.26  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 5.82 5.13  0.490 egale 

Minim 21 25  
Test t independent bilateral 

t p 

Maxim 35 35  4.750 < 0.001 

Amplitudine 14 10  Mărime efect   1.37 

 

Tabel 13.114. Forța de tracțiune în cadran PS, sinteza rezultatelor, G1 și 

G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

-3.21 (12.5%) nesemnificativă statistic foarte mare se respinge 
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Figura 13.99. Medii și rezultate individuale, forța de tracțiune în cadran 

PS, G1 și G2 

 

• Forţa de tracţiune ȋn cadran posterior dreapta (PD) 

În tabelul 13.115. este prezentată forța medie de tracțiune în cadran 

posterior dreapta. Se evidențiază că media corespunzătoare grupului 2 este mai 

mică cu 1.92 % (7.2%) față de grupul 1. Mediile celor două grupuri la testările 

finale sunt 26.50 la G2, respectiv 28.42 % la G1 
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Tabel 13.115. Forța de tracțiune în cadran PD, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 

2 (G2) 

Grup 

1 (G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 26.50 28.42  Repartiția forței de 

tracțiune ideală pe cadran  

G2 G1 

Mediana 27.00 28.00  25.00 25.00 

Abatere standard 2.81 3.43  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 7.91 11.73  0.268 egale 

Minim 20 23  Test t independent 

bilateral 

t p 

Maxim 32 35  2.118 0.040 

Amplitudine 12 12  Mărime efect   0.61 

 

Cele două valori medii sunt mai mari decât repartiţia forţei de tracţiune 

ideală pentru fiecare cadran. Ambele eşantioane au dispersii egale, 

Sig=0.268>0.05 conform testului Levene. Testul t independent pentru dispersii 

egale arată că diferența mediilor este semnificativă statistic, p=0.040<0.05 

pentru t=2.118 și df=44. 

    

Tabel 13.116. Forța de tracțiune în cadran PD, sinteza rezultatelor, G1 și 

G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

-1.92 (7.2%) semnificativă statistic mijlocie spre mare se respinge 
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Figura 13.100. Medii și rezultate individuale, forța de tracțiune în cadran PD, 

G1 și G2 

Indicele de mărime a efectului (0.61) arată că diferența mediilor la 

evaluările finale este mijlocie spre mare. Se respinge ipoteza de nul. 

 

• Forţa de tracţiune total stânga (S) 

Forța medie de tracțiune total stânga este prezentată în tabelul 13.117. 

Se observă că media corespunzătoare grupului 2 este mai mare cu 1.25 % 
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(2.5%) față de grupul 1. Mediile celor două grupuri la testările finale sunt 50.67 

la G2, respectiv 49.42 % la G1. 

 

Tabel 13.117. Forța de tracțiune total S, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 

2 (G2) 

Grup 1 

(G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 50.67 49.42  Idealul forței de tracțiune 

totală pe fiecare cadran  

G2 G1 

Mediana 50.50 49.50  50.00 50.00 

Abatere standard 0.76 2.80  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 0.58 7.82  0.000 neegale 

Minim 50 43  
Test t independent bilateral 

t p 

Maxim 52 55  2.113 0.040 

Amplitudine 2 12  Mărime efect   0.61 

 

Tabel 13.118. Forța de tracțiune total S, sinteza rezultatelor, G1 și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

1.25 (2.5%) semnificativă statistic mijlocie spre mare se respinge 
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Figura 13.101. Medii și rezultate individuale, forța de tracțiune în cadran S, 

G1 și G2  

 

Media grupei 2 este mai mare decât idealul forţei de tracţiune (50.00), 

iar la G1 valoarea medie este mai mică decât acest ideal. Cele două eşantioane 

au dispersii neegale, Sig=0.000<0.05 conform testului Levene. Indicele de 

mărime a efectului (0.61) arată că diferența mediilor la evaluările finale este 

mijlocie spre mare. Se respinge ipoteza de nul.  

 

• Forţa de tracţiune total dreapta (D) 

În tabelul 13.119. este prezentată forța de tracțiune total dreapta. Se 

observă că media corespunzătoare grupului 2 este mai mare cu 0.33 % (0.7%) 

față de grupul 1. Mediile celor două grupuri la testările finale sunt 50.83 la G2, 
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respectiv 50.50 % la G1.  Ambele valori medii sunt mai mari decât idealul forţei 

de tracţiune totală pentru fiecare cadran. Eşantioanele au dispersii neegale, 

Sig=0.001<0.05 conform testului Levene. Ambele valori medii sunt mai mari 

decât idealul forţei de tracţiune totală pentru fiecare cadran. Eşantioanele au 

dispersii neegale, Sig=0.001<0.05 conform testului Levene. 

 

Tabel 13.119. Forța de tracțiune total D, G1 și G2 

Indicatori statistici 

Grup 

2 

(G2) 

Grup 

1 

(G1) 

 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 50.83 50.50  Idealul forței de tracțiune 

totală pe fiecare cadran  

G2 G1 

Mediana 50.00 50.00  50.00 50.00 

Abatere standard 1.43 3.78  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 2.06 14.26  0.001 neegale 

Minim 50 42  
Test t independent bilateral 

t p 

Maxim 55 57  0.404 0.688 

Amplitudine 5 15  Mărime efect   0.12 

 

Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența mediilor 

este nesemnificativă statistic, p=0.688>0.05 pentru t=0.404 și df=46. Indicele 

de mărime a efectului (0.12) arată că diferența mediilor la evaluările finale este 

foarte mică. Se acceptă ipoteza de nul.  

 

Tabel 13.120. Forța de tracțiune total D sinteza rezultatelor, G1 și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

0.33 (0.7%) nesemnificativă statistic foarte mică se acceptă 
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Figura 13.102. Medii și rezultate individuale, forța de tracțiune total D, G1 și 

G2 
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c) Distribuția sprijinului 

 

• Distribuţia sprijinului ȋn cadran anterior stânga (AS) 

În tabelul 13.121. este prezentată distribuția medie a sprijinului în 

cadran anterior stânga. Se evidențiază că media corespunzătoare grupului 2 este 

mai mare cu 2.59 % (5.2%) față de grupul 1. Mediile celor două grupuri la 

testările finale sunt 49.63 la G2, respectiv 47.04 % la G1. Ambele valori medii 

sunt mai mici decât idealul repartiţiei privind distribuţia sprijinului (50.00). 

 

Tabel 13.121. Distribuția sprijinului în cadran AS, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 2 

(G2) 

Grup 1 

(G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 49.63 47.04  Idealul repartiției privind 

distribuţia sprijinului 

G2 G1 

Mediana 47.00 47.50  50.00 50.00 

Abatere standard 4.39 4.24  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 19.29 17.95  0.271 egale 

Minim 45 32  Test t independent 

bilateral 

t p 

Maxim 61 53  2.074 0.044 

Amplitudine 16 21  Mărime efect   0.60 

 

Cele două eşantioane au dispersii egale, Sig=0.271>0.05 conform 

testului Levene. Indicele de mărime a efectului (0.60) arată că diferența 

mediilor la evaluările finale este mijlocie spre mare. Se respinge ipoteza de nul.  

 

Tabel 13.122. Distribuția sprijinului în cadran AS, sinteza rezultatelor, G1 

și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

2.59 (5.2%) semnificativă statistic mijlocie spre mare se respinge 
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Figura 13.103. Medii și rezultate individuale, distribuția sprijinului în cadran 

AS, G1 și G2 



66 
 

• Distribuţia sprijinului ȋn cadran anterior dreapta (AD) 

Rezultatele privind distribuția sprijinului în cadranul anterior dreapta 

sunt prezentate în tabelul 13.123. Se evidențiază că la grupul 2, aceasta este mai 

mare cu 3.62 % (7.2%) față de grupul 1. Mediile celor două grupuri la evaluările 

finale sunt 50.04 la G2, respectiv 46.42 % la G1. Media grupei 2 este mai mare 

decât distribuția ideală a sprijinului (50.00), iar la G1 valoarea medie este mai 

mică decât idealul distribuţiei (50.00).  

 

Tabel 13.123. Distribuția sprijinului în cadran AD, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 2 

(G2) 

Grup 1 

(G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 50.04 46.42  Idealul repartiției privind 

distribuţia sprijinului 

G2 G1 

Mediana 50.00 46.00  50.00 50.00 

Abatere standard 4.84 6.30  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 23.43 39.73  0.455 egale 

Minim 42 29  Test t independent 

bilateral 

t p 

Maxim 61 56  2.234 0.031 

Amplitudine 19 27  Mărime efect   0.65 

 

Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența mediilor 

este semnificativă statistic, p=0.031<0.05 pentru t=2.234 și df=43. Indicele de 

mărime a efectului (0.65) arată că diferența mediilor la evaluările finale este 

mijlocie spre mare. Se respinge ipoteza de nul.  

 

Tabel 13.124. Distribuția sprijinului în cadran AD, sinteza rezultatelor, G1 

și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

3.62 (7.2%) semnificativă statistic mijlocie spre mare se respinge 
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Figura 13.104. Medii și rezultate individuale, distribuția sprijinului în cadran 

AD, G1 și G2 
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• Distribuţia sprijinului ȋn cadran posterior stânga (PS) 

În tabelul 13.125. sunt prezentate rezultatele distribuției sprijinului în 

cadran posterior stânga. Se observă că media corespunzătoare grupului 2 este 

mai mare cu 4.21 % (6.9%) față de grupul 1.  

 

Tabel 13.125. Distribuția sprijinului în cadran PS, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 2 

(G2) 

Grup 1 

(G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 61.29 57.08  Idealul repartiției privind 

distribuţia sprijinului 

G2 G1 

Mediana 60.00 55.50  50.00 50.00 

Abatere standard 8.41 5.51  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 70.65 30.34  0.098 egale 

Minim 45 50  Test t independent 

bilateral 

t p 

Maxim 84 71  2.052 0.047 

Amplitudine 39 21  Mărime efect   0.59 

 

Mediile celor două grupuri la evaluările finale sunt 61.29 la G2, 

respectiv 57.08 % la G1.  Ambele valori medii sunt mai mari decât idealul 

distribuţiei sprijinului.Cele două eşantioane au dispersii egale, Sig=0.098>0.05 

conform testului Levene. Testul t independent pentru dispersii egale arată că 

diferența mediilor este semnificativă statistic, p=0.047<0.05 pentru t=2.052 și 

df=40. Indicele de mărime a efectului (0.59) arată că diferența mediilor la 

evaluările finale este mijlocie spre mare. Se respinge ipoteza de nul. 

  

Tabel 13.126. Distribuția sprijinului în cadran PS, sinteza rezultatelor, G1 

și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

4.21 (6.9%) semnificativă statistic mijlocie spre mare se respinge 
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Figura 13.105. Medii și rezultate individuale, distribuția sprijinului în cadran 

PS, G1 și G2 
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• Distribuţia sprijinului ȋn cadran posterior dreapta (PD) 

Distribuția medie în cadran posterior dreapta este prezentată în tabelul 

13.127. Se observă că media corespunzătoare grupului 2 este mai mare cu 4.00 

% (6.6%) față de grupul 1. Mediile celor două grupuri la evaluările finale sunt 

60.25 la G2, respectiv 56.25 % la G1.  Ambele valori medii sunt mai mari decât 

idealul repartiţiei privind distribuţia. Cele două eşantioane au dispersii neegale, 

Sig=0.003<0.05 conform testului Levene. Testul t independent pentru dispersii 

neegale arată că diferența mediilor este semnificativă statistic, p=0.049<0.05 

pentru t=2.022 și df=46. Indicele de mărime a efectului (0.58) arată că diferența 

mediilor la evaluările finale este mijlocie spre mare. Se respinge ipoteza de nul. 

 

Tabel 13.127. Distribuția sprijinului în cadran PD, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 2 

(G2) 

Grup 1 

(G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 60.25 56.25  Idealul repartiției privind 

distribuţia sprijinului 

G2 G1 

Mediana 59.00 55.00  50.00 50.00 

Abatere standard 8.74 4.19  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 76.37 17.59  0.003 neegale 

Minim 39 50  
Test t independent bilateral 

t p 

Maxim 76 65  2.022 0.049 

Amplitudine 37 15  Mărime efect   0.58 

 

Tabel 13.128. Distribuția sprijinului în cadran PD, sinteza rezultatelor, G1 

și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

4.00 (6.6%) semnificativă statistic mijlocie spre mare se respinge 
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Figura 13.106. Medii și rezultate individuale, distribuția sprijinului în cadran 

PD, G1 și G2 
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d) Repartizarea greutății corpului 

 

• Repartizarea greutății corpului, stânga (S) 

În tabelul 13.129. sunt prezentate rezultatele privind greutatea medie 

repartizată stânga. Se evidențiază că media grupului 2 este mai mare cu 3.00 kg 

(14.5%) față de grupul 1. Mediile celor două grupuri la testările finale sunt 

20.67 la G2, respectiv 17.67 kg la G1. Cele două eşantioane au dispersii 

neegale, Sig=0.014<0.05 conform testului Levene. Testul t independent pentru 

dispersii neegale arată că diferența mediilor este semnificativă statistic, 

p=0.045<0.05 pentru t=2.060 și df=46. 

 

Tabel 13.129. Repartizare greutate S, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 2 

(G2) 

Grup 1 

(G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 20.67 17.67  Idealul repartiției distribuţiei 

sprijinului bipodal 

G2 G1 

Mediana 21.00 17.50  21.23 18.33 

Abatere standard 5.92 3.99  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 35.01 15.88  0.014 neegale 

Minim 12 12  
Test t independent bilateral 

t p 

Maxim 32 28  2.060 0.045 

Amplitudine 20 16  Mărime efect   0.59 

 

Indicele de mărime a efectului (0.59) arată că diferența mediilor la 

evaluările finale este mijlocie spre mare. Se respinge ipoteza de nul.  

   

Tabel 13.130. Repartizare greutate S sinteza rezultatelor, G1 și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

3.00 (14.5%) semnificativă statistic mijlocie spre mare se respinge 
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Figura 13.107. Medii și rezultate individuale, repartizarea greutății S, G1 și 

G2 
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• Repartizarea greutății corpului, dreapta (D) 

Valoarea medie a greutăţii repartizate pe dreapta este prezentată în 

tabelul 13.131. Se evidențiază că media corespunzătoare grupului 2 este mai 

mare cu 2.79 kg (12.8%) față de grupul 1. Mediile celor două grupuri la 

evaluările finale sunt 21.79 la G2, respectiv 19.00 kg la G1. Ambele valori 

medii sunt mai mari decât idealul distribuţiei sprijinului bipodal. 

 

Tabel 13.131. Repartizare greutate D, G1 și G2 

Indicatori statistici 
Grup 2 

(G2) 

Grup 

1 (G1) 
 Diferență medii și teste de semnificație  

Media 21.79 19.00  Idealul repartiției distribuţiei 

sprijinului bipodal 

G2 G1 

Mediana 20.00 18.00  21.23 18.46 

Abatere standard 5.07 4.33  
Test Levene 

Sig. Dispersii 

Dispersia 25.74 18.78  0.357 egale 

Minim 15 11  
Test t independent bilateral 

t p 

Maxim 34 30  2.050 0.046 

Amplitudine 19 19  Mărime efect   0.59 

 

Cele două eşantioane au dispersii egale, Sig=0.357>0.05 conform 

testului Levene. Testul t independent pentru dispersii egale arată că diferența 

mediilor este semnificativă statistic, p=0.046<0.05 pentru t=2.050 și df=45. 

Indicele de mărime a efectului (0.59) arată că diferența mediilor la evaluările 

finale este mijlocie spre mare. Se respinge ipoteza de nul.  

  

Tabel 13.132. Repartizare greutate D sinteza rezultatelor, G1 și G2 
Diferență medii (G2-G1) Diferența mediilor este Mărimea efectului Ipoteza de nul 

2.79 (12.8%) semnificativă statistic mijlocie spre mare se respinge 
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Figura 13.108. Medii și rezultate individuale, repartizarea greutății D, G1 și 

G2 
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Capitolul 14. Concluzii partea a III-a  

 

1. Tehnologiile moderne, computerizate reprezintă varianta ideală de 

evaluare și dirijare a antrenamentelor sportive și de recuperare medicală. Din 

păcate, accesul la acestea este limitat din cauza costurilor ridicate, necunoașterii 

sau reticenței la nou a celor interesați în mod direct sau indirect. 

 

2. Cercetarea de față conține certe elemente de noutate pentru că dovedește 

în mod clar faptul că aceste tehnologii pot completa sau înlocui cu succes 

instrumentele/posibilitățile clasice de evaluare și recuperare medicală în  

modificările de postură a piciorului la copii de vârstă școlară, care practică tenis 

de câmp, dar utilizarea acestora poate fi extinsă și în alte situații biomedicale 

în scop profilactic sau terapeutic. 

 

3. Tehnologiile moderne utilizate în evaluarea participanților la cercetarea 

propriu – zisă au fost reprezentate de sistemul SIDAS, prevăzut cu o platformă 

Podiatech care înregistrează amprentele plantare și, în eventualitatea unor 

modificări patologice ale sprijinului, fixează piciorul în poziție corectă, ceea ce 

a permis confecționarea unor orteze personalizate care au fost aplicate  

subiecților supuși cercetării. De asemenea, Software - ul Presscam ne-a permis 

evaluarea computerizată a posturii statice a piciorului - arie de sprijin, forță de 

tracțiune, distribuţie a sprijinului și repartiția greutății corporale pe membrele 

inferioare. 

 

4. Pentru evaluare am apelat și la posibilități clasice: scala analog vizuală 

(VAS) pentru măsurarea intensității durerii, respectiv la goniometrie pentru 

măsurarea amplitudilor mișcărilor de flexie/extensie în articulația gleznei. 

 

5. Programul de recuperare efectuat de grupul experiment G2 a fost 

efectuat la banda de mers/alergare Alter G. Avantajul oferit a constat în  

reducerea masei corporale a utilizatorului, în mers/alergare, de la 100% la 20%, 

în trepte precise, de 1% pentru o mișcare cu impact redus și fără durere. În acest 

context, banda Alter G, reprezintă o modalitate revoluționară în recuperarea 

după accidentări și în creșterea performanței fizice. Datele sunt obținute în timp 

real, iar monitorizarea video în direct permite luarea deciziilor optime în 

condițiile unor informații obiective, măsurabile și crește motivația subiectului, 

prin feed-back-ul vizual pe care îl oferă; de asemenea, permite compararea 

rezultatelor în dinamică.   

 

6. Prelucrarea statistică a datelor privind scorul mediu pentru durere, 

apreciată pe scala analog vizuală, evidențiază că diferența mediilor dintre 

grupul G2 (experiment) și G1(control) este la evaluările finale semnificativă 
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statistic. La grupul G2 durerea este mai mică cu 0.91 (55.0%). Se respinge 

ipoteza de nul și se acceptă ipoteza cercetării.  

 

7. Amplitudinea medie a mișcărilor de extensie și flexie în articulația 

gleznei a înregistrat la evaluările finale valori mai mari la grupul G2. Astfel, 

pentru mișcarea de extensie, la grupul G2 media a fost cu 0.96° (2.0%) mai 

mare față de media grupului G1, în timp ce pentru mișcarea de flexie, la grupul 

2 media a fost cu 0.92° (5.2%) mai mare față de grupul 1. Testul t independent 

pentru dispersii egale a evidențiat atât pentru mișcarea de extensie, cât și pentru 

flexie, diferențe statistic semnificative ale mediilor, iar indicele de mărime a 

efectului a arătat o  diferență mijlocie spre mare a mediilor la evaluările finale. 

Se respinge ipoteza de nul. Aceste rezultate dovedesc faptul că programul de 

exerciții, realizat de grupul G2 la platforma Alter G a avut efecte mai bune 

asupra amplitudinii mișcărilor de extensie/flexie în articulația gleznei, 

comparativ cu grupul G1 care a fost supus unui program clasic. 

 

8. Suprafațele medii de sprijin atât în cadranul anterior stânga, cât și în 

cadranul posterior stânga sunt mai mari la evaluările finale la grupul G2, cu 

5.41 cm2 (10.2%), respectiv cu 4.42 cm2 (8.9%), comparativ cu grupul G1. 

Aceste rezultate sunt susținute și de testul t independent pentru dispersii egale, 

cât și de indicele de mărime a efectului. Și pentru acest indicator se respinge 

ipoteza de nul și se acceptă ipoteza cercetării. 

 

9. Suprafața medie de sprijin total stânga este mai mare cu 9.84 cm2 

(9.6%) la grupul G2, comparativ cu grupul G1. Testul t independent pentru 

dispersii egale indică o diferență a mediilor semnificativă statistic, iar indicele 

de mărime a efectului (0.83) evidențiază că diferența mediilor la evaluările 

finale este mare spre foarte mare. Se respinge ipoteza de nul.  

 

10. Suprafața medie de sprijin în cadranul anterior dreapta este mai mare 

cu 4.75 cm2 (9.2%) la evaluările finale la grupul G2, comparativ cu grupul G1. 

În schimb, în cadranul posterior dreapta suprafața de sprijin a fost mai mică 

cu 6.50 cm2 (15.0%) față de grupul G1. Testul t independent pentru dispersii 

egale a evidențiat o diferență a mediilor semnificativă statistic. Indicele de 

mărime a efectului a indicat o diferență mijlocie spre mare a mediilor la 

evaluările finale, atât în cadranul anterior dreapta, cât și în cel posterior dreapta. 

Se acceptă ipoteza cercetării. 

 

11. Rezultatele evaluărilor finale ale grupurilor G1 și G2, privind 

suprafața medie de sprijin total dreapta evidențiază că la nivelul grupului G2, 

aceasta este mai mică cu 1.75 cm2 (1.8%) față de grupul G1. Testul t 

independent pentru dispersii egale arată că diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic, iar  indicele de mărime a efectului indică faptul că 
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diferența mediilor la evaluările finale este foarte mică. Se acceptă ipoteza de 

nul  și se respinge ipoteza cercetării. 

 

12. În privința rezultatelor forței de tracțiune în cadran anterior stânga, 

se observă că media corespunzătoare grupului G2 este mai mare cu 4.45 % 

(17.8%) față de grupul G1. În schimb, în cadran posterior stânga, forța de 

tracțiune înregistrează o medie mai mică cu 3.21 % (12.5%) față de grupul G1. 

Ambele valori medii sunt însă mai mari decât repartiţia forţei de tracţiune ideală 

pentru fiecare cadran.Testul t independent pentru dispersii egale arată că 

diferența mediilor pentru forța de tracțiune atât în cadran anterior stânga, cât și 

în cadran posterior stânga este semnificativă statistic, iar indicele de mărime a 

efectului evidențiază că diferența mediilor la evaluările finale este foarte mare. 

Rezultatele obținute ne permit să concluzionăm că utilizarea benzii Alter 

G în modificările de postură a piciorului la subiecții studiați este benefică în 

reabilitarea stabilității, prin urmare putem afirma că ipoteza cercetării propriu-

zise se acceptă.  

 

13. Referitor la forța medie de tracțiune total stânga se observă că media 

corespunzătoare grupului G2 este mai mare cu 1.25 % (2.5%) față de grupul 

G1. Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența mediilor 

este semnificativă statistic, iar indicele de mărime a efectului (0.61) evidențiază 

că diferența mediilor la evaluările finale este mijlocie spre mare. Se respinge 

ipoteza de nul.  

 

14. Valoarea medie a forței de tracțiune anterior dreapta, corespunzătoare 

grupului G2, este mai mare cu 2.25 % (9.2%) față de grupul G1, în timp ce  

forța medie de tracțiune posterior dreapta a grupului experiment este mai mică 

cu 1.92 % (7.2%) față de grupul de control. Testul t independent pentru 

dispersii egale arată că diferența mediilor este semnificativă statistic în ambele 

cazuri. Indicele de mărime a efectului (0.77, respectiv 0.61) evidențiază faptul 

că diferența mediilor la evaluările finale este mijlocie spre mare. Se respinge 

ipoteza de nul și se acceptă ipoteza cercetării. 

 

15. Pentru  forța medie de tracțiune total dreapta, rezultatele evidențiază 

că media corespunzătoare grupului G2 este mai mare cu 0.33 % (0.7%) față de 

grupul G1. Testul t independent pentru dispersii neegale arată că diferența 

mediilor este nesemnificativă statistic, iar indicele de mărime a efectului (0.12) 

indică o diferență foarte mică a mediilor la evaluările finale. Se acceptă ipoteza 

de nul.  

 

16. Distribuția sprijinului a înregistrat la grupul G2 o medie mai mare cu 

2.59 % (5.2%) în cadranul anterior stânga și cu 4.21 % (6.9%) în cadranul 

posterior stânga față de grupul G1. Testul t independent pentru dispersii egale 
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arată că diferența mediilor este semnificativă statistic în ambele cadrane, iar 

indicele de mărime a efectului (0.60, respectiv 0.59) evidențiază o diferență a 

mediilor mijlocie spre mare la evaluările finale. Se respinge ipoteza de nul. 

  

 

17. Rezultatele distribuției sprijinului au înregistrat la grupul G2 o medie 

mai mare cu 3.62 % (7.2%) în cadranul anterior dreapta și cu 4.00 % (6.6%) 

în cadranul posterior dreapta față de grupul G1. Testul t independent pentru 

dispersii egale arată că diferența mediilor este semnificativă statistic în ambele 

situații.  Indicele de mărime a efectului (0.65, respectiv 0.58) indică o diferență 

mijlocie spre mare a mediilor la evaluările finale. Este acceptată ipoteza 

cercetării.  

 

18. Rezultatele privind repartizarea greutății corpului evidențiază că 

media grupului G2 este mai mare cu 3.00 kg (14.5%) pe stânga și cu 2.79 pe 

dreapta, față de grupul G1.Testul t independent pentru dispersii neegale 

demonstrează că diferența mediilor este semnificativă statistic, iar indicele de 

mărime a efectului (0.59 în ambele situații) dovedește că diferența mediilor la 

evaluările finale este mijlocie spre mare. Se respinge ipoteza de nul; se acceptă 

ipoteza cercetării. 

 

19. Chiar dacă în cazul suprafeței medii de sprijin total dreapta și a forței 

medii de tracțiune total dreapta a fost acceptată ipoteza de nul, subliniem că în 

ambele cazuri s-au înregistrat creșteri la grupul experiment. Deși mici și 

statistic nesemnificative, pentru kinetoterapeut rezultatele reprezintă o dovadă 

a eficienței terapiei aplicate. 

În acest context, putem concluziona că rezultatele în dinamică ale 

evaluărilor complexe la care au fost supuși participanții la acest demers 

științific confirmă ipoteza cercetării. Rezultă că aplicarea unui protocol de 

recuperare medicală constând într-un program de exerciții fizice, efectuat pe 

banda Alter G, asociat cu susținătoare plantare, este în măsură să conducă la 

îmbunătățirea mobilității, a stabilității piciorului și la reducerea disconfortului 

creat de prezența durerii la copii de vârstă școlară, care practică sport de 

performanță.  
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Elemente de noutate și originalitate 

 

Echipamentul Alter G este o achiziție relativ nouă și până la momentul 

acestei cercetări a fost utilizat pentru reeducarea echilibrului static și dinamic 

la subiecții cu tulburări minime ale acestuia. 

Este prima cercetare care se efectuează la copii care practică un sport, 

respectiv tenis de câmp, și în care se fructifică posibilitățile de recuperare 

oferite de platformă, lăsând deschise oportunități de utilizare și în alte 

deficiențe musculo-scheletale sau în alte patologii. 

Pentru practicarea cu succes a unui sport de performanță (tenis, în cazul 

cercetării de față), glezna și piciorul au nevoie de o foarte bună mobilitate și 

respectiv, stabilitate. Aceste două funcții au fost îmbunătățite semnificativ cu 

ajutorul protocolului recuperare medicală aplicat - programul de exerciții fizice 

efectuat pe banda Alter G asociat cu susținătoare plantare. 

Considerăm că tema abordată reprezintă o inițiativă de pionierat în 

condițiile în care, echipamentul Alter G oferă posibilitatea de a reduce acțiunea 

forței gravitaționale asupra corpului, ceea ce scade masa corporală și impactul 

asupra tendoanelor, articulațiilor și mușchilor, elimină durerea, îmbunătățește 

controlul mișcării și reduce costul energetic al mersului, alergării și al săriturii.  

În funcție de obiectivele individuale privind sportul de performanță sau 

recuperarea medicală, platforma Alter G permite:  

• realizarea unor antrenamente personalizate de intensitate mare, cu 

viteză mare, de forță pentru membrele inferioare în scopul 

maximizării performanțelor sportive; 

• realizarea fără durere a unor programe de exerciții fizice, în caz de 

accidentări, ceea ce reduce durata de recuperare medicală și asigură 

revenirea rapidă și optimă la activitatea sportivă anterioară 

traumatismelor. 

 

Alte elemente de originalitate sunt reprezentate de 

posibilitățile/instrumentele de evaluare a tulburărilor de statică a piciorului. 

Astfel, am utilizat pentru prima dată într-o cercetare științifică întreprinsă la 

nivel național - scorul indicelui de postură a piciorului și platforma Pressscam, 

iar ortezele plantare aplicate în asociere programul de recuperare au fost 

personalizate pe baza unei evaluări precise, efectuate cu sistemul Podiatech 

SIDAS.  
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