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PARTEA I 

ASPECTE TEORETICO- ȘTIINȚIFICE PRIVIND EFECTELE 

DETERMINATE DE MODIFICĂRILE STRUCTURALE ALE PICIORULUI 

PLAT LA COPII 

  

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE, REFLECTAREA TEMEI 

ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE 

1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

 Kinetoterapia este o disciplină științifică cu caracter aplicativ bine definit, 

având un obiect propriu de studiu: menținerea şi dezvoltarea unor indici morfologici 

şi funcționali normali, prin mijloacele specifice (exercițiul fizic ca element de bază), 

la persoane în situații biologice speciale” (Moțet, D., Mârza, D., 1995- citat de 

Mârza, D. D.)1. 

 Planta sau piciorul este partea distală a membrului inferior, care servește la 

stațiunea verticală și la deplasarea locomotorie (Moțet, 2010)2. 

 Conform Moțet (2010), piciorul plat este o afecțiune care se manifestă prin 

prăbușirea bolții plantare, și care stă la baza a mai multor suferințe secundare. Acesta 

este cauzat de factori constituționali sau de anumite probleme ale coloanei 

vertebrale3. 

În literatura de specialitate internațională, autorii prezintă două tipologii de 

picior plat: picior plat flexibil și picior plat rigid. Varianta flexibilă se referă la 

posibilitatea de corecție pasivă a diformității. În schimb, rigiditatea unei diformități 

este caracterizată prin restricția în amplitudinea de mișcare a articulațiilor, și nu se 

poate mobiliza. 

 Poziția de valgus versus poziția de varus a calcaneului. Valgusul calcaneului 

este dat convexitatea unghiului format între axa calcaneului și axa talusului, în 

exterior, în timp ce, varusul calcaneului este manifestat prin unghiul format între axa 

calcaneului și cea a talusului, cu convexitatea în interior. 

1.2. INFORMAȚII PRIVIND PICIORUL PLAT PREZENTE ÎN 

LITERATURA DE SPECIALITATE 

1.2.1. Specificații privind piciorul plat prezente în literatura de 

specialitate națională 

 În România, piciorul plat este prezentat de unii autori ca fiind o deficiență 

apărută pe parcursul procesului de creștere, în cazul copiilor cu o dezvoltare precară 

a maselor musculare. Este încadrat în aceeași categorie cu deformările osoase ale 

coloanei vertebrale, rahitismul, osteocondrodistrofii, şi inegalitatea membrelor în 

deficiențele fizice de origine osteo-articulară4. În contrast cu această viziune, Moțet 

(2011) expune și condiția funcțională a piciorului plat. Autorul este de părere că 

piciorul plat este deficiența cel mai des întâlnită la nivelul membrelor inferioare, mai 

 
1 Mârza, D. (2012). Bazele teoretico-metodice ale exercițiului fizic. Note de curs. Universitatea din 

Bacău, p.8; 
2 Moțet, D. (2010). Enciclopedia de Kinetoterapie. Volum II. Editura Semn, București. p.109; 
3 Moțet, D. (2010). Enciclopedia de Kinetoterapie. Volum II. Editura Semn, București. p.108; 
4 Albu, A., Albu, C. (2000). Asistenţă psihopedagogică şi medicală a copilului deficient fizic. Polirom, 

Iaşi. p.20; 
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ales în cazul copiilor și adolescenților. Însă, atrage atenția realizării diagnosticului 

diferențial între condiția funcțională și cea patologică5. 

Modificările structurale ale piciorului plat se abat de la aliniamentul normal. 

Morton (1924), citat de Lupu (2015), caracterizează piciorul plat ca fiind postura 

plantei în care metatarsianul I este în abducție, arcul longitudinal medial este redus, 

și articulația subtalară este orientată vertical și medial6. 

1.2.2. Specificații privind piciorul plat prezente în literatura de 

specialitate internațională 

 Specialiștii care se ocupă în mod special de acest segment corporal, susțin că 

piciorul plat poate determina apariția altor patologii atât la nivelul local cât și la 

nivelul structurilor proximale superioare7. În unele stadii, piciorul plat modifică 

funcția statică și dinamică a gleznei și a plantei. Cu timpul, simptomele tind să se 

înrăutățească, având efecte negative asupra corpului. Din momentul în care acestea 

apar, piciorul plat este o problemă medicală iar dacă nu se intervine terapeutic, poate 

evolua în dizabilitate8. 

Diferențierea tipului de piciorul plat este într-adevăr dificilă9,10. Practicienii 

vor fi obligați să-și exprime măiestria clinică, prin decizii valabile, în contextul 

prevenției dobândirii piciorului plat. În mod cert, piciorul plat patologic (rigid) nu 

întră în aria dezvoltării normale a piciorului și astfel poate fi considerat o condiție ce 

poate evolua spre dizabilitate. 

 1.2.3. Studii și cercetări ce au vizat efectele modificărilor 

structurale ale piciorului plat 

În studiile clinice, autorii notează următoarele modificări în structura 

piciorului plat: flexia plantară a talusului, flexia plantară a calcaneului în raport cu 

tibia, flexia dorsală și abducția navicularului (Ezema și colab., 2014). Toate acestea, 

sunt manifestate clinic prin postura de valgus/ eversie a calcaneului, prăbușirea 

arcului longitudinal medial, și abducția părții anterioare a plantei (Mosca, 2015). 

 În ceea ce privește funcția statică și dinamică, piciorul plat poate perturba 

capacitatea plantei de a distribui sarcina corporală în mod uniform pe suprafața de 

sprijin, și, în consecință poate crește valorile presiunii în anumite regiuni de la 

nivelul tălpii (Hsu și colab., 2018). Conform Jiang și colab. (2021), orice modificare 

de la nivel plantar poate duce la schimbări ireversibile în structura piciorului . 

În realitatea practică, există cazuri în care marginea medială a plantei poate 

reliefa o formă convexă care determină contactul total al piciorului cu suprafața de 

sprijin. În această situație, abilitatea plantei de a susține greutate corporală poate fi 

perturbată (Aminian și colab., 2013). Mai mult decât atât, forțele interne și externe 

care acționează asupra piciorului pot fi transferate în mod ineficient, producând 

 
5 Moţet, D. (2011). Kineoterapia în beneficiul copilului (Corectarea deficienţelor fizice la copii)-

variantă revizuită a celei din 1964. Editura Semne, București. pp.119-120; 
6 Lupu, A. G. (2018). Studiu anatomoclinic al piciorului, din perspectiva antropologică. Rezumatul 

tezei de Doctorat. Facultatea de Medicină și Farmacologie Carol Davila, București, p.19; 
7 Fabry G. (2010). Clinical practice. Static, axial, and rotational deformities of the lower extremity in 

children. European Journal of Pediatrics, 169:529–34. https://doi.org/10.1007/s00431-009-1122-x 
8 Bresnahan, P. J., & Juanto, M. A. (2020). Pediatric Flatfeet-A Disease Entity That Demands Greater 

Attention and Treatment. Frontiers in pediatrics, 8, 19. https://doi.org/10.3389/fped.2020.00019 
9 Zollinger, H., & Fellmann, J. (1994). Spontanverlauf kindlicher Fussdeformitäten [Natural course of 

juvenile foot deformities]. Der Orthopade, 23(3), 206–210; 
10 Zollinger, H., & Exner, G. U. (1995). Der lockere kindliche Knickplattfuss--Krankheit oder 

Normvariante? [The lax juvenile flexible flatfoot--disease or normal variant?]. Therapeutische 

Umschau. Revue therapeutique, 52(7), 449–453; 
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suprasolicitări atât la nivel local cât și la nivelul structurilor proximale superioare 

(Van Boerum & Sangeorza, 2003). 

CAPITOLUL 2 

PICIORUL PLAT 

2.1. ASPECTE GENERALE ALE PICIORULUI SĂNĂTOS 

2.1.1. Dezvoltarea piciorului în stadiul de embrion- făt- copil 

 Piciorul uman s-a dezvoltat de-a lungul istoriei în așa fel încât să 

îndeplinească cerințele statice și dinamice ale corpului. Primele scrieri despre 

evoluția piciorului au fost găsite în perioada Greciei Antice, când Empedocle (490 

î.Hr.) a descris învelișurile fetale. 

După fertilizarea ovulului, au loc o serie de modificări pentru a converti mugurii 

membrelor inferioare în oasele individuale și integrale așa cum sunt prezente la 

finalul perioadei de sarcină.  

 Perioada embrionară este delimitată de primele 7 săptămâni după ovulație și 

este divizată în 23 de etape de dezvoltare a embrionului. Acestea se bazează pe 

aspectele morfologice interne și externe indiferent de vârsta și mărimea embrionului. 

Straturile germinative care stau la baza formării tuturor țesuturilor sunt: ectodermul 

(epiderm, receptorii senzitivi și țesutul nervos), mezodermul (țesutul osos, 

conjunctiv, muscular și sangvin), endoderm (tractul gastrointestinal și respirator)11. 

Perioada fetală începe din a opta a săptămână până la termenul de naștere a 

fătului. În această perioadă piciorul este în deplină dezvoltare și adoptă o serie de 

modificări în relație cu membrul inferior. Inițial, aspectele plantare ale piciorului sunt 

poziționate față-n față una cu cealaltă datorită poziției de equin pe care o adoptă. 

Apoi, coapsa și gamba efectuează o mișcare de rotație internă, însă piciorul rămâne 

în equin, supinație și rotație externă. 

2.2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PICIORUL PLAT 

2.2.1.Definirea piciorului plat 

Majoritatea specialiștilor formulează definiția piciorului plat prin includerea a două 

caracteristici consecvente. Acestea fac referire la înălțimea redusă a arcului 

longitudinal medial și poziția de valgus a călcâiului. În literatura din România, 

piciorul plat este definit ca o deficiență în procesul de creștere, apărut la copiii cu o 

dezvoltare precară a maselor musculare12,13. Robănescu (1977), consideră că piciorul 

plat este o boală de creștere și îl încadrează în deficiențe fizice de origine 

osteoarticulară împreună cu deformările osoase ale coloanei vertebrale, rahitismul, 

osteocondrodistrofii, și inegalitatea membrelor14. Alți autori privesc piciorul plat nu 

numai ca pe o problemă a aliniamentului postural al gleznei şi plantei, ci ca pe o 

 
11 Clanțău, M. D. (2019). Corelații anatomo-clinice și imagistice în studiul bolții plantare pentru 

evaluarea tulburărilor de statică a piciorului- Teză de Doctorat 4680. Facultatea de Medicină și 

Farmacologie Carol Davila p.12; 
12 Moţet, D., (2011). Kineoterapia în beneficiul copilului (Corectarea deficienţelor fizice la copii). 

Editura SEMNE, variantă revizuită a celei din 1964. P.119-120 
13 Albu, A., Albu, C. (2000). Asistenţă psihopedagogică şi medicală a copilului deficient fizic. 

Polirom, Iaşi. Pag. 21 
14 Robănescu, N. (1976). Readaptarea copilului handicapat fizic. Editura Medicală, București. 
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anormalitate a funcționalității dinamice15. În contrast cu aceste supoziții, o serie de 

autori avansează ideea conform căreia piciorul plat face parte din creșterea și 

dezvoltarea normală a copilului. 

2.2.2. Termenii specifici ce fac referire la piciorul plat 

În literatura de specialitate se găsesc o serie de termeni care fac referire la 

piciorul plat. În general, acest termen este folosit pentru a descrie o serie de 

modificări anatomice, fiziologice sau patologice, care provoacă piciorul să abordeze 

o postură în care atinge solul sau este foarte aproape de acesta. În momentul actual 

nu există o înțelegere generală, la nivel global, în ceea ce privește termenul specific. 

În acest sens, prin documentarea teoretică fundamentală a tezei, am sesizat utilizarea 

mai multor termeni asociați piciorului plat (Figura 4). 

 
 

Figura 1. Termeni specifici ce fac referire la piciorul plat (n.a.) 

2.2.3. Clasificarea piciorului plat 

Specialiștii încearcă clasificarea piciorului plat în funcție de înălțimea arcului 

longitudinal, a poziției de valgus a calcaneului, și a înălțimii navicularului. Cea mai 

utilizată clasificare a piciorului plat întâlnită în literatura de specialitate divizează 

piciorul plat în flexibil și rigid (Figura 5). 

 

Figura 2. Cea mai întâlnită clasificare a piciorului plat din literatura de specialitate 

(n.a) 

2.2.4. Prevalența piciorului plat 

Prevalența piciorului plat este o problematică des abordată în studiile de 

specialitate. Estimările disponibile conduc la constatări disparate și depind de mai 

mulți factori: vârstă, sexul, istoricul familial, tipul constituțional, laxitatea 

ligamentară, vârsta la care copilul a început să poate încălțăminte și calitatea 

 
15 Halabchi, F., Mazaheri, R., Mirshahi, M., & Abbasian, L. (2013). Pediatric flexible flatfoot; clinical 

aspects and algorithmic approach. Iranian journal of pediatrics, 23(3), 247–260, PMCID: 

PMC3684468 
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acesteia16. Conform Evans și Rome (2011), valorile de prevalență ale piciorului plat 

sunt cuprinse între 0,6 și 77,9%(Tabelul 3)17. 

Majoritatea studiilor epidemiologice au demonstrat că piciorul plat este o 

caracteristică normală în copilărie. Mortazavi (2007) este de părere că „toți copiii se 

nasc cu piciorul plat, și mai mult de 30% din nou-născuți au calcaneul în valgus la 

ambele picioare”. 

Tabelul 1. Prevalența piciorului plat 
Vârsta Prevalență  Nr. 

subiecți 

Metode Anul 

publicației 

Primul autor 

 0-18 

luni 

97% 451 Amprente plantare- 

Indexul lui Staheli 

1957 Morley 

2-14ani 14.5% 2887 Scanner plantar 3D 2008 Mauch 

3-6 ani 44%, 4.4° 835 Amprente plantare 

și unghiul 

calcaneului 

2006 Pfeiffer 

4-13ani 2.7% 1181 Amprente plantare 1992 GarcíaRodríguez 

5-13ani 28% 1024 Amprente plantare 2009 Chen 

5-14ani 0.60% 990 Amprente plantare- 

planimetru 

1987 Didia 

6-9 ani 24% 

316 

Amprente plantare 

Unghiul lui Clarke 2020 

Gijon-Nogueron  

6-9 ani 78.98% FPI 

6-12 ani 17.2%  579 Amprente plantare- 

Indexul lui Staheli 

2006 El 

7-12ani 59% 2083 Amprente plantare 2010 Chang 

8-9 ani 4.7% 6992 Amprente plantare 

Indicele Sztriter-

Godunow 

2019 Brzeziński 

 

2.2.5. Etiologie 

Între anii 1910 și 1942, cei mai mulți specialiști erau de părere că piciorul plat 

este cauzat de incapacitatea complexului musculo-ligamentar de a manipula 

solicitările impuse de greutatea corporală (Bardenheuer 1910, Brinkmann 1939, 

Milch 1942). Popescu și Cotescu (2013), doctori specialiști în medicină sportivă 

respectiv în recuperare medicală, confirmă  această idee. Specialiștii sugerează că 

platfusul este dobândit tocmai din cauza dezechilibrului raportului dintre rezistență și 

solicitare. Aceștia explică faptul că, rezistența este conferită de tonusul muscular, 

sistemul ligamentar și conformația osoasă, iar solicitările sunt cele impuse de 

greutatea corporală excesivă (pe care o consideră cauză dominantă), sau 

supraîncărcarea profesională18. 

 
16 Abolarin, T., Aiyegbusi, A., Tella, A., & Akinbo, S. (2011). Predictive factors for flatfoot: The role 

of age and footwear in children in urban and rural communities in South West Nigeria. Foot 

(Edinburgh, Scotland), 21(4), 188–192. https://doi.org/10.1016/j.foot.2011.07.002; 
17 Evans, A. M., & Rome, K. (2011). A Cochrane review of the evidence for non-surgical 

interventions for flexible pediatric flat feet. European journal of physical and rehabilitation medicine, 

47(1), 69–89; 
18 Popescu, A.N., Cotescu, E. (2013). Piciorul plat – privire de sinteza. Revista Galenus 

https://www.revistagalenus.ro/practica-medicala/piciorul-plat-privire-de-sinteza/- ( accesat la data 

26.03.2020, ora 17:10); 

https://www.revistagalenus.ro/practica-medicala/piciorul-plat-privire-de-sinteza/-
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În literatura de specialitate găsim autori care accentuează ideea conform 

căreia atât lipsa controlului neuro-muscular cât și laxitatea ligamentară determină 

aplatizarea piciorului atunci când este încărcat19,20. 

În literatura de specialitate găsim autori care accentuează ideea conform 

căreia atât lipsa controlului neuro-muscular cât și laxitatea ligamentară determină 

aplatizarea piciorului atunci când este încărcat21,22. 

Piciorul plat este o afecțiune de tip structural, ce se poate manifesta la nivelul 

unei singure plante (unilateral) sau la nivelul ambelor plante (bilateral)23. 

Specialiștii domeniului consemnează următoarele modificări în structura 

piciorului plat: flexia plantară a talusului, flexia plantară a calcaneului în raport cu 

tibia (postura de equin), flexia dorsală și abducția navicularului, și abducția și 

supinația părții anterioare a plantei24. Radiologic se poate observa o prăbușire a feței 

posterioare a navicularului ceea ce creează o extindere a spațiului articular cu 

talusul25, și care face ca bolta plantară să se prăbușească26. 

În realitate, piciorului plat se manifestă mai mult decât printr-o simplă 

prăbușire a bolții plantare. În unele cazuri clinice, marginea medială a piciorului 

devine convexă și determină contactul total cu suprafața de sprijin. Prin studii 

experimentale, s-a dovedit că această prăbușire a bolții plantare, poate declanșa 

tensiuni exagerate la nivelul ligamentului deltoid și a mușchiului tibial posterior, a 

căror funcții sunt inhibate. Prăbușirea bolții plantare, împreună cu eversia excesivă a 

calcaneului, perturbă funcționarea părții mijlocii și a părții anterioare a planei, 

determinând segmentele supraiacente să realizeze corecții compensatorii pentru a 

rezolva problemele impuse de abordarea acestei posturi. 

Cu alte cuvinte, componentele piciorului funcționează ca un tot unitar, iar 

modificarea unui singur aspect al unui segment poate declanșa reacții posturale 

pentru a compensa acel deficit. 

 
19 Van Boerum, D. H., & Sangeorzan, B. J. (2003). Biomechanics and pathophysiology of flat foot. 

Foot and ankle clinics, 8(3), 419–430. https://doi.org/10.1016/s1083-7515(03)00084-6 
20 Farzin, H., Reza, M., Maryam M., Ladan, A. (2013). Pediatric Flexible Flatfoot; Clinical Aspect 

and Algorithmic Approach. Journal List, Iranian Journal of Pediatrics. 23(3);  
21 Van Boerum, D. H., & Sangeorzan, B. J. (2003). Biomechanics and pathophysiology of flat foot. 

Foot and ankle clinics, 8(3), 419–430. https://doi.org/10.1016/s1083-7515(03)00084-6 
22 Farzin, H., Reza, M., Maryam M., Ladan, A. (2013). Pediatric Flexible Flatfoot; Clinical Aspect 

and Algorithmic Approach. Journal List, Iranian Journal of Pediatrics. 23(3);  
23 Pranati, T., Yuvraj Babu, K., Ganesh, K., (2017). Assessment of Plantar Arch Index and Prevalence 

of Flat Feet among South Indian Adolescent Population. J. Pharm. Sci. & Res. 9(4), 490-492; 
24 Ezema, C.I., Abaraogu, U.O., Okafor, G.O. (2014). Flat foot and associated factors among primary 

school children: A cross-sectional study.Hong Kong Physiotherapy Journal 32,13-20; 
25 Peeters, K., Schreuer, J., Burg, F., Behets, C., Van Bouwel, S., Dereymaeker, G., Sloten, J. V., & 

Jonkers, I. (2013). Alterated talar and navicular bone morphology is associated with pes planus 

deformity: a CT-scan study. Journal of orthopaedic research: official publication of the Orthopaedic 

Research Society, 31(2), 282–287. https://doi.org/10.1002/jor.22225 
26 Dare, D. M., & Dodwell, E. R. (2014). Pediatric flatfoot: cause, epidemiology, assessment, and 

treatment. Current Opinion In Pediatrics, 26(1), 93–100. 

https://doi.org/10.1097/MOP.0000000000000039 
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CAPITOLUL 3 

MODIFICĂRILE STRUCTURALE ALE PICIORULUI PLAT LA COPII ȘI 

EFECTELE ACESTORA 

3.1. POSTURA LA COPII  

Unii autorii definesc postura ca fiind atitudinea adoptată de corp sau de 

segmentele sale, într-un moment specific27,28
. 

Postura normală este acea poziție în care se aplică minimul de tensiune 

aplicat articulațiilor corpului. Prin urmare, activitatea musculară este eficientă și 

menține poziția ortostatică fără alte eforturi. 
La copii, deviațiile de postură se încadrează, în majoritatea cazurilor, în 

procesul de dezvoltare. Aceste tipuri de abateri posturale tind să apar aproximativ la 

aceeași vârstă și de cele mai multe ori se ameliorează fără intervenții terapeutice. În 

schimb, dacă deviația se agravează, intervenția terapeutică este obligatorie29. 

3.2. EFECTELE PROVOCATE DE MODIFICĂRILE STRUCTURALE ALE 

PICIORULUI PLAT 

3.2.1. Efectele provocate de modificările structurale ale piciorului plat 

asupra posturii la copii 

Alexe (2013) descrie suprafață de sprijin a corpului ca fiind o intrare 

posturală primară a activității tonice posturale. Suprafața plantară, bogată în aferențe 

somato-senzoriale furnizează informații ce permit elaborarea și ajustarea 

răspunsurilor posturale30. Astfel, cea mai mică modificare în suprafața de sprijin 

poate avea efecte asupra strategiilor de control postural. 

Cu alte cuvinte, modificările piciorului declanșează o serie de răspunsuri 

adaptative atât la nivel plantar cât și la nivelul structurilor supraiacente. 

Bazat pe strânsa legătură dintre plantă și structurile superioare, mai mulți 

cercetători au găsit corelații semnificative între tipurile de postură ale plantelor și 

anumite modificări în aliniamentul postural31. Aceștia sunt de părere că acțiunile 

desfășurate în lanț cinematic închis, sunt acțiuni ce implică colaborarea articulațiilor 

corpului astfel încât transferul greutății corporale să fie unul eficient și echilibrat. 

Mecanismul de supraîncărcare determinat de prăbușirea arcului longitudinal medial 

este transmis plantei, gleznei, genunchiului, şoldului și zonei lombare32. 

 
27 Thomas, A. (1940). Equilibre et Equilibration. Masson, Paris; 

28 Cornu, J.Y., Gharbi, T., Guyot, J. (1998). Place de l’information podale dans l’equilibration: 

reflexions biomecaniques. În „Pied, équilibre et rachis”, Editions Frison-Roche, Paris, p.110; 
29 Kendall Peterson, F., McCreary Kendall, E., Provance, P., Mclntyre Rodgers, M., Romani, 

A. W. (2005); Muscles. Testing and function with posture and pain (5th ed.). Lippincott 

Williams & Wilkins. pp.97-99; 
30Alexe, D. I. (2013). Echilibrul la pubertate. Relația dominanță emisferică-performanță. 

Editura Performantica, Iași; 
31 Buldt, A. K., Murley, G. S., Butterworth, P., Levinger, P., Menz, H. B., & Landorf, K. B. 

(2013). The relationship between foot posture and lower limb cinematics during walking: A 

systematic review. Gait & posture, 38(3), 363–372. 

https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2013.01.010 
32 Kothari, A., Dixon, P. C., Satebbins, J., Zavatsky, A. B., & Theologis, T. (2016). Are 

flexible flat feet associated with proximal joint problems in children? Gait & posture, 45, 204–

210. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2016.02.008 
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3.2.2. Efectele provocate de modificările structurale ale piciorului plat 

asupra echilibrului la copii 

Planta este regiunea cea mai distală a membrelor inferioare și constituie o 

bază relativ mică de susținere cu ajutorul căreia corpul își menține postura și 

echilibrul33. 

Suprafața de sprijin a întregului corp este reprezentată de fața plantară a 

piciorului și orice perturbare cât de mică la acest nivel va avea un răsunet la nivelul 

plantei și secundar la nivelul întregului lanț cinematic al corpului. 

Cercetările actuale dovedesc că echilibrul este afectat la persoanele cu 

picioarele plate. Prin urmare, corectarea acestei afecțiuni este necesară pentru a 

preveni perturbarea echilibrului, pentru a încetini ajustările compensatorii în 

segmentele proximale ale membrului inferior și pentru a preveni instalarea altor 

leziuni musculo-scheletice (entorsa de gleznă, ruptura musculară, fasciita plantară, 

ș.a)34. 

3.2.3. Efectele provocate de modificările structurale ale piciorului plat 

asupra mersului la copii 

3.2.3.1.Substratul neurologic al mersului  

Mersul începe cu un impuls nervos și se termină cu generarea forțelor de reacțiune 

asupra solului. Programarea locomotorie se realizează în centrii supraspinali, loc 

unde ia naștere modelul de activitate musculară necesar mersului. Transmiterea 

informațiilor eferente se realizează prin trunchiul cerebral și prin măduva spinării 

implicând următoarele două acțiuni: 

− stabilirea secvenței de activare a grupelor musculare de către centrii 

nervoși de la etajele inferioare; 

− feedback-ul senzorial, cu rol de informare asupra stării din mușchi, 

articulații și alți receptori ce modifică mișcarea35. 

3.2.3.2. Biomecanica mersului 

Elementele musculo-scheletice de la nivelul gambei, gleznei și plantei sunt în 

strânsă legătură cu structurile neuro-vasculare, cu pielea și straturile de grăsime, ceea 

ce asigură corpului o bază stabilă pentru echilibru, în stând și în locomoție. Faptul că 

are o responsabilitate atât de mare în ceea ce privește sprijinul întregului corp, planta 

s-a dezvoltat de-a lungul timpului în așa fel încât să facă față cerințelor corpului și a 

mediului extern. 

3.3.3.3. Analiză comparativă între piciorul normal și piciorul plat 

 Conform literaturii de specialitate, patologiile de natură mecanică sunt abateri 

de la biomecanica normală ce au potențial major în perturbarea echilibrelor 

sistemelor osteo-articular și muscular36. 

 
33 Dabholkar, A., Shah, A., Yardi, A. (2012). Comparison of Dynamic Balance Between Flat 

Feet and Normal Individuals Using Star Excursion Balance Test. Indian Journal of 

Physiotherapy & Occupational Therapy Letter. Vol. 6, No. 3 35; 
34 Cote, K., P., Brunet, M.E., Gansneder, B., Shultz, S.,J. (2005). Effects of Pronated and Supinated 

Foot Postures on Static and Dynamic Postural Stability. J Athl Train. 40(1): 41-46; 
35 Vaughan, C.L., Davis, B.L., OConnor, J.C. (1999). Dynamics of Human Gait (2nd edition). Cape 

Town, South Africa: Kiboho. Pp.2-3; 
36 Petcu, D., Karavana, H. A., Berijan, G. (2010). Modificarea morfologiei piciorului în funcție de 

captura 3D a suprafeței plantare. Revista de Pielărie Încălțăminte 10(2); 
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 Piciorul plat poate altera cinetica și cinematica normală37. În unele studii de 

specialitate, la subiecții cu piciorul plat comparativ cu subiecții ce au piciorul normal 

s-au găsit următoarele modificări: eversia mai mare a părții posterioare a plantei, 

eversia articulației subtalară, excursia și velocitatea mai mare a eversiei a părții 

posterioare a plantei, rotația internă mai mare a tibiei, abducția mai mare a părții 

anterioare a plantei însă, în timpul fazei de impulsie, abducția părții anterioare a 

plantei este mai redusă38. 

CAPITOLUL 4. CONCLUZII 

Studierea literaturii de specialitate necesară documentării teoretico-științifică 

cât și sintetizarea și analiza informațiilor ne-a permis să formulăm următoarele 

concluzii: 

- piciorul plat flexibil este văzut de unii specialiști, ca fiind parte integrată a 

procesului de creștere și dezvoltare normală a copilului. Deși s-a dovedit că în primii 

10 ani de viață copilul are piciorul plat, la nivel global, specialiștii nu s-au pus de 

acord cu privire la cât de plat ar trebui să fie piciorul pe parcursul acestor ani. 

Această specificație provoacă dificultăți în diferențierea dintre varianta normală și 

varianta patologică a piciorului plat. Din acest motiv au apărut incertitudini privind 

modalitățile terapeutice; 

- efectuarea testelor funcționale testul lui Jack, testul ridicarea pe vârfuri, sau 

testul Silfverskiold indică flexibilitatea sau rigiditatea arcului longitudinal medial, și 

constituie un instrument care facilitează distingerea piciorului plat flexibil de cel 

rigid; 

- modificările structurale ale piciorului plat pot determina sistemul 

proprioceptiv să transmită informații eronate despre postura piciorului. Prin urmare, 

sistemul nervos central va fi obligat să elaboreze răspunsuri adaptative în așa fel 

încât să se păstreze echilibrul corporal; 

- modificările structurale ale piciorului plat pot afecta atât aliniamentul plantei 

cât și cel al segmentelor proximale superioare. Din punct de vedere biomecanic, 

aplatizarea piciorului produce o forță torsionară la nivelul genunchiului ce imprimă 

acestuia o postură de genu-valgum. În consecință, mecanismul de supraîncărcare va 

declanșa o serie de acțiuni de compensare a piciorului plat, prin deviații de la 

aliniamentul normal ale genunchiului, şoldului, zonei lombare și zonei cervicale; 

- modificările structurale ale piciorului plat pot modifica cinetica și cinematica 

de la nivelul piciorul plat și a membrului inferior, având efecte asupra mersului. 

În concluzie realizarea unui studiu care să pună în evidență modificările 

structurale ale posturii corpului ce apar în manifestarea piciorului plat și a modalității 

de evaluare este necesară. 

 

 

 

 
37Tsai, L. C., Yu, B., Mercer, V. S., & Gross, M. T. (2006). Comparison of different structural foot 

types for measures of standing postural control. The Journal of orthopaedic and sports physical 

therapy, 36(12), 942–953. https://doi.org/10.2519/jospt.2006.2336 
38 Kodithuwakku Arachchige, S., Chander, H., & Knight, A. (2019). Flatfeet: Biomechanical 

implications, assessment and management. Foot (Edinburgh, Scotland), 38, 81–85. 

https://doi.org/10.1016/j.foot.2019.02.004 
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PARTEA II 

CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND MANIFESTAREA POSTURII 

DETERMINATĂ DE MODIFICĂRILE STRUCTURALE ALE PICIORULUI 

PLAT LA COPIII DE 7-9 ANI 

CAPITOLUL 5 

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

5.1. PREMISELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

Segmentele corpului uman interacționează într-un mod armonios și eficient 

astfel încât să se păstreze homeostazia în orice condiție. Chiar și cea mai mică 

modificare a suprafeței de sprijin poate avea efecte asupra strategiilor de control 

postural și în consecință poate determina modificarea aliniamentului întregului 

corp39. Piciorul plat că este cea mai frecventă formă a tulburărilor de la nivelul 

piciorului. Se manifestă clinic pe mai multe planuri anatomice: prăbușirea arcului 

longitudinal medial (în plan sagital), valgusul calcaneului (în plan frontal), și 

abducția piciorului anterior (în plan transversal). 

Plecând de la cele amintite anterior, premisele cercetării au următorul cadru 

formativ: 

− piciorul este unul dintre pilonii sistemului postural, și este privit ca 

fiind o intrare primară a activității tonice posturale cu rol în furnizarea 

informațiilor senzoriale, pentru elaborarea și ajustarea răspunsurilor 

posturale40; 

− orice modificare în baza de sprijin poate perturba nivelul funcțional al 

structurilor piciorului și în consecință poate modifica întregul lanț 

cinematic al corpului41. 

5.2. SCOPUL CERCETĂRII PRELIMINARE 

Cercetarea preliminară a avut ca scop identificarea și evidențierea 

manifestărilor pe care modificările structurale ale piciorului plat le au asupra posturii.  

5.3. OBIECTIVELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

Obiectivele cercetării preliminare sunt următoarele: 

- determinarea modificărilor structurale ale piciorului plat în vederea 

constituirii eșantionului de subiecți; 

- identificarea abaterilor în aliniamentul postural la copiii cu vârste 

cuprinse între 7-9 ani cu piciorul plat; 

- analiza corelațională între modificările structurale ale piciorului plat și 

parametrii posturii. 

 
39 Alexe, D.I. (2009). Manifestarea echilibrului la pubertate în funcţie de dominanţa emisferelor 

cerebrale, în vederea orientării în probe tehnice de atletism. Teză de doctorat. Academia Naţională de 

Educaţie fizică şi sport, București; 
40 Alexe, D.I. (2013). Echilibrul la pubertate. Relația dominanță emisferică-performanță. Editura 

Performantica. Iași: 
41 Clanțău, M.D. (2019). Corelații anatomo-clinice și imagistice în studiul bolții plantare pentru 

evaluarea tulburărilor de statică a piciorului. Teză de Doctorat 4680, Facultatea de Medicină și 

Farmacologie Carol Davila, București; 
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5.4. SARCINILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

Pentru realizarea cercetării preliminare am urmărit îndeplinirea următoarelor 

sarcini: 

− documentarea fundamentală teoretică realizată prin studierea surselor 

bibliografice relevante privind piciorul plat și postura; 

− elaborarea și stabilirea planului general al cercetării și organizarea acestuia pe 

etape; 

− stabilirea ipotezelor cercetării preliminare; 

− stabilirea instrumentelor de evaluare și măsurare; 

− stabilirea și selectarea eşantionului de subiecţi; 

− realizarea evaluărilor în vederea selecției copiilor cu piciorul plat prin 

intermediul Foot Posture Index-6 (FPI-6); 

− determinarea abaterilor de la aliniamentul normal al posturii, la copiii cu 

piciorul plat cu vârsta de 7-9 ani prin GPS (Global Postural System). 

− extragerea datelor; 

− analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor; 

− evidenţierea concluziilor. 

5.5. IPOTEZELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

Modificările structurale ale piciorului plat pot declanșa o serie de răspunsuri 

posturale adaptative la nivelul structurilor superioare: 

− piciorul plat influențează aliniamentul membrelor inferioare și al coloanei 

vertebrale în plan frontal; 

− piciorul plat influențează aliniamentul membrelor inferioare și al coloanei 

vertebrale în plan sagital. 

5.6. METODELE DE CERCETARE  

În realizarea cercetării preliminare am folosit următoarele metode: 

documentarea, observația, conversația, înregistrarea, prelucrarea statistico-

matematică, analiza, metoda grafică și tabelară. 

5.7. METODELE ȘI INSTRUMENTELE DE EVALUARE FOLOSITE ÎN 

CERCETĂREA PRELIMINARĂ 

5.7.1. Măsurătorile, probele și testele de evaluare 

În cercetarea preliminară procesul de măsurare a urmărit extragerea 

informațiilor pentru crea o imagine cât mai completă asupra piciorului plat și a 

manifestărilor sale asupra corpului, la grupul de copii cercetat. Prin urmare, am 

stabilit următoarele: 

− aprecierea dezvoltării antropometrice- măsurarea și evaluarea masei 

corporale, a înălțimii corpului, și a lungimii și lățimii plantei; 

− aprecierea dezvoltării și identificarea tipului de picior; 

− aprecierea posturii și a amprentei plantare. 

5.7.2. Instrumentele de evaluare  

Evaluarea masei corporale a fost realizată cu ajutorul cântarului digital SHL-

9015B- HealthyLine, în timp ce înălțimea s-a măsurat cu ajutorul unei benzi metrice 

de 2m, atașată pe perete. 

Pentru evaluarea tipului de picior, am folosit Foot Posture Index-6 (FPI-6). 

Creată ca răspuns al necesității unui instrument de evaluare valid și fidel, FPI-6 s-a 
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dovedit a fi potrivit pentru o serie de aplicații în practica clinică și are un randament 

ridicat în elaborarea datelor măsurabile liniare calitative42,43. 

Analiza posturală s-a realizat prin intermediul aparatului Global Postural 

System 400 (GPS). Cunoscut sub denumirea de posturograf, acesta utilizează tehnici 

și metode non-invazive de evaluare a aliniamentului corporal. Este compus din mai 

multe componente și un software ce determină obținerea a mai multor variabile 

legate de morfologia corpului. 

CAPITOLUL 6 

DEMERSUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII PRELIMINARE 

6.1. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRII PRELIMINARE 

Cercetarea preliminară s-a desfășurat în perioada noiembrie 2020-aprilie 

2021, în orașul Bacău, și a vizat copiii cu piciorul plat cu vârsta cuprinsă între 7-9 

ani. Cercetarea a demarat prin inițierea discuțiilor cu mai mulți specialiști: medici, 

kinetoterapeuți, profesori de educație fizică, în vederea constituirii unui eșantion de 

subiecți. În urma acestor discuții, am contactat părinții/ aparținătorii legali ai 

subiecților și i-am informat cu privire la demersul cercetării (ANEXA 1). 

Confirmarea părințiilor/ aparținători legali ai subiecților, ne-a permis respectarea 

planului cercetării preliminare. 

6.2. SUBIECȚII CERCETĂRII PRELIMINARE 

Criteriile de includere au fost constituite de: vârsta (7-9 ani), tipul de picior 

(un scor mai mare de 5 al FPI 6), tipul de picior plat (picior plat flexibil). Subiecții cu 

afecțiuni musculo-scheletice, probleme biomecanice, traumatisme recente la nivelul 

membrului inferior, probleme de vedere și probleme vestibulare au fost excluși din 

studiu. 

După aplicarea criteriilor de includere și excludere, au rămas 23 de subiecți. 

Așadar studiul constatativ a fost realizat pe un lot de 23 de subiecți, cu vârste 

cuprinse între 7 și 9 ani (m = 7.43), din județul Bacău. Distribuția subiecților în 

funcție de vârstă s-a prezentat după cum urmează: 7 ani–14 subiecți, 8 ani–8 subiecți, 

9 ani–1 subiect. 

6.3. ETAPELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

Pentru a crește eficiența demersului cercetării. din punct de vedere 

organizatoric. am stabilit următoarele etape: 

- prima etapă (noiembrie, 2020), a fost perioada necesară conceperii planului 

cercetării preliminare, efectuat împreună cu coordonatorul tezei. În acest 

sens, am purtat discuţii referitoare la modul de culegere al informaţiilor, 

propuneri legate de instrumentele de evaluare și măsurare relevante, 

modalități de culegere şi sistematizare a datelor înregistrate, cât și despre 

managerierea timpului necesar realizării fiecărei sarcini. Tot în această etapă, 

 
42 Keenan, A. M., Redmond, A. C., Horton, M., Conaghan, P. G., & Tennant, A. (2007). The Foot 

Posture Index: Rasch analysis of a novel, foot-specific outcome measure. Archives of physical 

medicine and rehabilitation, 88(1), 88–93. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2006.10.005 
43 Hegazy, F. A., Aboelnasr, E. A., Salem, Y., & Zaghloul, A. A. (2020). Validity and diagnostic 

accuracy of foot posture Index-6 using radiographic findings as the gold standard to determine 

paediatric flexible flatfoot between ages of 6-18 years: A cross-sectional study. Musculoskeletal 

science & practice, 46, 102107. https://doi.org/10.1016/j.msksp.2020.102107 
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am colaborat cu mai mulți specialiști (medici, kinetoterapeuți, profesori de 

educație fizică) în vederea constituirii eșantionului de subiecți; 

- a doua etapă (noiembrie 2020), a fost perioada stabilirii subiecților și a 

criteriilor de includere și excludere; 

- a treia etapă (noiembrie-decembrie, 2020) s-au efectuat evaluările cu 

ajutorul formularului FPI-6, fiind și etapa în care am realizat selecția 

subiecților cu picior plat; 

- în a patra etapă (ianuarie- februarie, 2021), s-a efectuat analiza posturii -

GPS; 

- în a cincea etapă (martie, 2021), am extras, analizat şi prelucrat datele 

obținute; 

- a șasea etapă (aprilie, 2021), a fost reprezentată de formularea concluziilor 

cercetării preliminare. 

6.4.CONȚINUTUL CERCETĂRII 

Conform interpretărilor rezultatelor obținute prin FPI-6, din lotul de 51 de 

subiecți, au fost selecționați 23 de subiecți, cu piciorul plat. În urma prezentării 

demersului investițional, părinții/ aparținătorul legal al subiecților, au acceptat 

participarea copiilor lor în studiu propus (Figura 25). 

 

Figura 3. Prezentarea generală a procesului de selecție a subiecților incluși în studiul 

preliminar 

Procedurile de măsurare 

A. Datele antropometrice au fost prelevate cu ajutorul unui cântar digital și o 

bandă metrică de 2 m, atașată pe perete. 

B. Evaluarea picioarelor cu FPI-6⎯ determinarea tipului de picior 

Fiecare subiect a fost instruit să stea cu plantele descălțate, pe o structură de 

lemn cu dimensiunea de 40cm l x 44cm L x 20 cm h. Subiecții au fost instruiți să 

abordeze o postură relaxată, în timp ce privirea era direcționată către un reper montat 

pe perete, la 2 m deasupra solului, plasat la o distanță de 10 m. De asemenea, au fost 

rugați să nu efectueze mișcări în timpul evaluărilor. 

În acest mod, am evaluat reperele anatomice stabilite în FPI-6, acordând un 

scor de la -2 la +2, conform tipului de picior. Încadrarea rezultatelor s-a realizat 

conform următoarelor valori: între 0 și +5 =picior neutru; între +6 și +9 =picior 

pronat; +10 =picior foarte pronat, între -1 și -4 =picior supinat; la -5 =picior foarte 

supinat. 

C. Evaluarea posturii- GPS 400 

Analiza posturală s-a realizat cu ajutorul Lux Postural Analyzer. Camera în 

care s-au realizat testările a fost pregătită în prealabil din punct de vedere al 

temperaturii optime. Suprafețele au fost dezinfectate și igienizate în mod constant. 

În prima parte a testării, subiecții au fost rugați să se dezbrace și să se 

poziționeze conform indicațiilor pe reperele plantare de pe suprafața platformei (în 

64 subiecți propuși în studiu

51 subiecți (evaluați cu FPI-6)

23 subiecți identificați cu piciorul plat și selectați pentru 
cercetarea preliminară
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față, lateral- stânga, lateral- dreapta, cu spatele la examinator). În acest timp, sistemul 

a scanat corpul, a colectat informațiile și a realizat fotografii în timp real. Astfel, prin 

intermediul senzorilor plasați pe firele glisante ale cadrului platformei, s-au măsurat 

mai multe repere prezentate în Tabelul 14. 

În cea de-a doua parte a testării, subiecții au fost rugați să efectueze doi pași, 

pe loc44, și apoi să se poziționeze pe PodataTM pentru a evalua și măsura distribuția 

greutății la nivel plantar. Pentru accesul pe dispozitiv au utilizat Podostabil 2. Apoi, 

au fost rugați să stea nemișcați, dar relaxați, în timp ce s-au colectat datele de la 

nivelul suprafețele plantare45. 

CAPITOLUL 7 

REZULTATE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA LOR 

7.1. PREZENTAREA, ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR 

OBȚINUTE ÎN URMA EVALUĂRII ANTROPOMETRICE 

Conform Tabelului 16 și a reprezentării grafice din Figura 25, subiecții au 

avut o masă corporală cuprinsă între 19 și 44.3 kg (M = 28.65; ME=23; SD = 8.94). 

În medie, înălțimea copiilor investigați, a fost egală cu 127.39 cm (SD = 6.76; ME= 

127; min = 118; max= 141)- Tabelul 16, Figura 26. 

Tabelul 2. Indicatori descriptivi pentru greutatea și înălțimea subiecților cercetării 

preliminare 

Caracteristici morfologice Minim Maxim M ME SD 

Masa corporală (kg) 19 44,30 28,65 23 8,94 

Înălțimea (cm) 118 141 127,39 127 6,65 

Notă: M = medie aritmetică, ME= mediana seriei; SD= abaterea standard. 

7.2. PREZENTAREA, ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR 

OBȚINUTE ÎN URMA EVALUĂRII POSTURII PICIORULUI CU FPI-6 

Analiza rezultatelor obținute prin FPI-6 pentru cele două plante, a evidențiat 

următoarele situații: a) 6 subiecți (26,08 % din numărul total de subiecți evaluați) se 

încadrează cu ambele plante la valoarea de referință foarte pronate; b) 7 subiecți, 

respectiv 30,43 % din numărul total de subiecți evaluați, au planta dreaptă foarte 

pronată și planta stângă pronată; c) 10 subiecți, reprezentând 43,47% din totalul 

subiecților evaluați, au planta dreaptă pronată și planta stângă foarte pronată.  

7.3. PREZENTAREA, ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR 

OBȚINUTE ÎN URMA TESTĂRII CU GPS 

7.3.1.Caracteristicile statistice ale distribuțiilor de frecvență pentru 

parametrii măsurați 

În Tabelul 20 sunt prezentați indicatorii descriptivi ai valorilor obținute prin 

prelucrarea statistică a datelor obținute în urma măsurării distanței dintre acromion și 

senzorul superior de partea membrului inferior cu planta foarte pronată, respectiv de 

partea membrului inferior cu planta pronată (în plan frontal). 

 

 
44 Bryant, A., Singer, K., & Tinley, P. (1999). Comparison of the reliability of plantar pressure 

measurements using the two-step and midgait methods of data collection. Foot & ankle 

international, 20(10), 646–650. https://doi.org/10.1177/107110079902001006 
45 Vitale, M. Scientific report on PoData system. Center of morfology and pody composition 
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Tabelul 3. Indicatorii statisici ai valorilor distanțelor dintre acromion și senzor superior de partea cu 

planta pronată și foarte pronată 

Notă: M = medie aritmetică ME= mediana seriei; SD = abatere standard; 

În Tabelul 23 sunt prezentați indicatorii statistici descriptivi ai variabilelor: 

unghiul calcaneului-PD, respectiv PS, și a unghiului tibiei-PD, respectiv PS (în plan 

frontal). Observăm în Tabelul 22 și în reprezentarea grafică a Figurii 34, faptul că 

mediana seriei a unghiului calcaneu-PD a avut valoarea de 12 (cm), datele 

aglomerându-se către valorile mari. În cazul reprezentării grafice a unghiului 

calcaneu-PS, mediana seriei a avut o valoare de 11,9 (cm) , datele prezintă o 

asimetrie spre partea inferioară, cu o aglomerare spre valorile mari. 

Tabelul 4. Indicatorii statisici ai valorilor unghiurilor calcaneului și a tibiei PS și PD, a subiecților 

cu piciorul plat 

Indicatori 

statistici 

Unghiul calcaneu 
Unghiul tibie 

 PD PS PD PS 

Minim 6,40 4,90 1,70 1,90 

Maxim 20,00 20,30 14,30 15,90 

M 12,53 11,77 5,93 7,59 

ME 12 11,9 4,1 4,7 

SD 4,61 4,84 4,15 4,89 

Notă: M = medie aritmetică ME= mediana seriei; SD = abatere standard. 

În Figura 38 sunt reprezentate grafic, distribuțiile seriilor de date obținute în 

urma măsurătorilor presiunilor plantare pe zona de testare. 

Conform valorilor din Tabelul 26 și a reprezentării grafice din Figura 38, 

toate cele 4 reprezentări grafice prezintă distribuiri asimetrice. Datele înregistrate în 

zona anterioară a plantei drepte și cea a plantei stângi, tind să se aglomereze către 

valorile mari, în timp ce, zona din mijloc a plantei drepte și cea a plantei stângi, tind 

să se aglomereze către valorile mici. Comparativ cu zona anterioară a plantei drepte, 

datele înregistrate la nivelul plantei stângi, tind să se aglomereze în partea superioară 

a graficului, ceea ce sugerează faptul că sunt mai mulți subiecți care au înregistrat 

valori mai mari ale distribuției presiunii plantare pe partea anterioară a plantei stângi. 

În cazul setului de date obținut prin măsurarea presiunii greutății corporale pe 

zona de mijloc a plantei drepte (zonă picior mijlociu PD), distribuția valorilor este 

relativ omogenă, în timp ce, în zona de mijloc a plantei stângi (zonă picior mijlociu 

PS), se poate observa o asimetrie, cu aglomerare a datelor spre valorile mici. 

 

Indicatori statistici Distanța dintre acromion și senzorul superior 

 
De partea cu 

planta pronată 

De partea cu planta foarte 

pronată 

Minim 14,83 13,57 

Maxim 35,09 34,21 

M 28,46 27,59 

ME 31,62 30,35 

SD 5,79 5,93 
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Figura 4. Reprezentarea grafică a valorilor obținute în urma măsurătorilor presiunilor 

plantare 

7.4. ANALIZĂ DATELOR PRIN TESTAREA COEFICIENTULUI DE 

CORELAȚIE PEARSON și A ECUAȚIEI DE REGRESIE 

7.4.1. Analiza prin testarea Coeficientului de corelație Pearson 

Din datele statistice prezentate în tabelul 19, am constatat că există o: 

- corelaţie înalt semnificativă, pozitivă, de intensitate foarte puternică între 

scorul FPI 6-PD și unghiul calcaneului PD (r= .824; p < .001); 

- corelaţie înalt semnificativă negativă, de intensitate puternică între scorul FPI 

6-PD și unghiul tibiei PD (r= -.588; p < .001); 

- corelaţie semnificativă pozitivă, de intensitate medie spre puternică între 

scorul FPI 6-PD și unghiul tibiei PS (r= .493; p < .005); 

- corelaţie semnificativă negativă, de intensitate medie spre puternică între 

scorul FPI 6-PS și distanță creastă iliacă PS–senzor lateral (r -.504; p < .005); 

- corelaţie înalt semnificativă, pozitivă, de intensitate puternică între scorul FPI 

6-PS și unghiul calcaneului PS (r= .816; p < .001); 

- corelaţie semnificativă pozitivă, de intensitate medie spre puternică între 

scorul FPI 6-PS și unghiul tibiei PD (r= .421; p < .005); 

- corelaţie înalt semnificativă, negativă, de intensitate puternică între scorul FPI 

6-PS și unghiul tibiei PS (r= -.853; p < .001); 

- corelaţie înalt semnificativă pozitivă, de intensitate puternică între scorul FPI 

6-PS și zonă picior mijlociu PS (r= .679; p < .001). 

7.4.2. Analiza prin testarea Ecuației de regresie 

Capacitatea scorului FPI-6 DP de a modifica valoarea unghiului calcaneu- PD 

În Tabelul 28 sunt prezentate cele mai importante rezultate obținute în cazul 

regresiei simple. Se poate observa că ecuația regresiei a trecut testul F(1,21) = 44.28, 

p < .000, iar variabila independentă o determină pe variabila dependentă cu o valoare 

a unui r2 = .678. Reprezentarea grafică a liniei de regresie se regăsește în Figura 39, 

iar interpretarea modelului de regresie liniar a fost următoarea: 

- la o creștere cu un punct a scorului FPI-6 pentru piciorul drept, unghiul 

calcaneului- PD va crește în medie cu 2,689 grade;  

- scorul FPI-6 pentru piciorul drept determină într-o proporție de 67,8% 

modificare a unghiului calcaneului- PD. 

Capacitatea scorului FPI-6 DP de a modifica valoarea unghiului tibiei- PD 

Pentru a determina capacitatea piciorului plat drept, de a modifica valoarea 

unghiului tibiei, a membrului inferior drept, s-a testat modelul de regresie liniar. Din 

punct de vedere statistic, ecuația regresiei a trecut testul F(1,21) = 11.113, p < .003, 
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cu valoare lui r2 = .346- Tabelul 29 și Figura 40. Astfel, interpretarea modelului de 

regresie liniar a fost următoarea:  

- la o creștere cu un punct al scorului FPI-6 pentru piciorul drept, unghiul 

tibiei- PD va scădea în medie cu -1,730 grade; 

- scorul FPI-6 pentru piciorul drept determină într-o proporție de 34,6% 

modificare a unghiului tibiei pe piciorul drept. 

Capacitatea scorului FPI-6 PS de a modifica valoarea unghiului calcaneului- PS 

Analizând secțiunile din Tabelul 31 și reprezentarea grafică din Figura 41, 

putem observa că există o legătură statistică puternică între scorul FPI-ps și unghiul 

calcaneului ps, fiind reprezentată de o dreaptă de regresie. Ecuația regresiei a trecut 

testul (F(1,21) = 41,909, p < .000, iar variabila independentă o determină pe variabila 

dependentă cu o valoare a unui r2 = .666. Astfel, interpretarea modelului de regresie 

liniar a fost următoarea: 

- la o creștere cu un punct al scorului FPI-6 pentru piciorul stâng, unghiul 

calcaneului- PS va crește în medie cu 2,437 (grade); 

- scorul FPI-6 pentru piciorul stâng determină într-o proporție de 66,6% 

modificare a unghiului calcaneului- PS. 

Capacitatea scorului FPI-6 PS de a modifica valoarea unghiului tibiei- PS 

S-a testat un model de regresie liniar pentru a determina capacitatea FPI- PS 

de a modifica valoarea unghiului tibiei- PS. Ecuația regresiei a fost semnificativă 

(F(1,21) = 56,254, p < .000, cu valoare lui r2 = .728 (Tabelul 32, Figura 42). Astfel, 

interpretarea modelului de regresie liniar a fost următoarea: 

- la o creștere cu un punct al scorului FPI-6 pentru piciorul stâng, unghiul 

tibiei- PS va scădea în medie cu -2,572 grade; 

- scorul FPI-6 pentru piciorul stâng determină într-o proporție de 72,8% 

modificare a unghiului tibiei- PS. 

Capacitatea scorului FPI-6 PS de a modifica valoarea distribuție de presiune 

plantară din zona mijlocie a suprafeței plantare 

S-a folosit un model de regresie liniar pentru a determina capacitatea FPI- PS 

de a modifica valoarea zonei piciorului mijlociu- PS, Ecuația regresiei a fost 

semnificativă F(1,21) = 17,927, p < .000, cu valoare lui r2 = .461 (Tabelul 33, Figura 

43). Astfel, interpretarea modelului de regresie liniar a fost următoarea: 

- la o creștere cu un punct a scorului FPI-6 pentru piciorul stâng, presiunea 

plantară din zona piciorului mijlociu stâng, va crește în medie cu 1,625 

pixeli; 

- scorul FPI-6 pentru piciorul stâng determină într-o proporție de 46,1% 

distribuția presiunii plantare a zonei piciorului mijlociu stâng. 

CAPITOLUL 8 

CONCLUZIILE CERCTĂRII PRELIMINARE 

Testarea cu GPS ne-a permis detectarea abaterilor de la aliniamentul postural, 

prin emiterea unor măsurători precise exprimate în centimetri, grade și pixeli. 

Analiza statistică a datelor ne-a indicat faptul că există legături puternice între 

piciorul plat drept, și aliniamentul calcaneului și tibiei de aceeași parte cu afecțiunea. 

Prin urmare, cu ajutorul testării modelului de regresie liniar, am putut extrage 

următoarele concluzii: 

- piciorul plat determină într-o proporție de 67,8% modificarea unghiului 

calcaneului, de aceeași parte; 
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- piciorul plat determină într-o proporție de 34,6% modificarea unghiului 

tibiei, de aceeași parte. 

În ceea ce privește valoarea scorului FPI-6, a piciorului stâng, la nivel de 

grup, rezultatele statistice, au arat că există o corelație semnificativă de o intensitate 

puternică cu unghiul calcaneului piciorului stâng ( r= .824; p < .001), unghiul tibiei 

piciorului drept ( r= 0,421; p < 0,005), unghiul tibiei piciorului stâng ( r= -.853; p < 

.001), și distribuția presiunii plantare pe zona de mijloc a piciorului stâng ( r= .679; p 

< .001). Prin urmare, cu ajutorul testării modelului de regresie liniar, am putut 

extrage următoarele concluzii: 

- piciorul plat stâng determină într-o proporție de 66,6% modificarea 

unghiului calcaneului, de aceeași parte; 

-  piciorul plat stâng determină într-o proporție de 72,8% modificarea 

unghiului tibiei de aceeași parte; 

- piciorul plat stâng modifică distribuția presiunii plantare pe partea de mijloc 

a suprafeței de sprijin, într-o proporție de 46,1%. 

Datele rezultate în urma testării corelațiilor statistice și a modelelor de 

regresie, ne permit să susținem că ipoteza conform căreia modificările structurale ale 

piciorului plat pot declanșa o serie de răspunsuri posturale adaptative la nivelul 

structurilor superioare s-a confirmat doar pentru aliniamentul membrelor inferioare 

și a coloanei vertebrale în plan frontal. 

În cazul ipotezei „piciorul plat influențează aliniamentul membrelor 

inferioare și coloana vertebrală în plan sagital” nu s-au evidențiat legături statistice 

semnificative, așadar ipoteza nu se confirmă. 

 

PARTEA III 

EFICIENȚA STRATEGIEI INTERVENȚIEI KINETOTERAPEUTICE ÎN 

AMELIORAREA ECHILIBRULUI ȘI MERSULUI PERTURBAT DE 

MODIFICĂRILE STRUCTURALE ALE PICIORULUI PLAT LA COPIII DE 

7-9 ANI 

CAPITOLUL 9 

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL CERCETĂRII 

EXPERIMENTALE 

 

9.1. PREMISELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

În cercetarea preliminară, s-a constatat faptul că modificările structurale ale 

piciorului plat, pot declanșa o serie de răspunsuri posturale adaptative. Modificările 

structurale, exprimate clinic prin evaluarea scorul FPI-6, influențează atât 

aliniamentul calcaneului, cât și aliniamentul tibiei, de aceeași parte a piciorului 

plat. În acest sens, evidențiem importanța articulației gleznei în menținerea 

echilibrului, prin urmare, formulăm una dintre premisele de la care a pornit această 

cercetare: 

- un rol important în menținerea echilibrului îl deține propriocepția 

gleznelor. De la acest nivel, se transmit informații senzoriale esențiale 

prin intermediul mecanoreceptorilor ce permit optimizarea controlului 

echilibrului. Modificările de la nivelul gleznei, pot altera calitatea 
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informațiilor proprioceptive necesare menținerii echilibrului, și, în 

consecință, acesta poate fi perturbat46. 

La baza acestei premise au stat următoarele fundamente teoretice: 

- înțelegerea aprofundată a proceselor senzoriale și motorii care stau la 

baza controlului echilibrului normal este necesară pentru conceperea 

programului de recuperare; 

- procesele motorii coordonează acțiunea mușchilor trunchiului și 

picioarelor în sinergii fine care diminuează balansarea și mențin centrul 

de greutate al organismului în baza de susținere; 

-  procesele senzoriale implică interacțiunea dintre inputurile de la sistemul 

somato-senzorial (proprioceptiv, cutanat, articular), vizual și sistemul 

vestibular. 

În ciuda faptului că sistemul nervos central dispune de numeroase inputuri 

senzoriale, acesta se utilizează în general pe un singur sistem de orientare. Pentru 

controlul echilibrului, SNC folosește informația somato-senzorială provenită de la 

plante în contact cu suprafața de sprijin47. Doar în condițiile în care inputurile 

proprioceptive și vizuale sunt perturbate, sistemul vestibular intervine în menținerea 

echilibrului 48. 

O altă premisă a cercetării, este specificația din definiția mersului și anume 

mersul este format dintr-o serie de dezechilibrări49. Mersul începe cu un impuls 

nervos și se termină cu generarea forțelor de reacțiune asupra solului. Programarea 

locomotorie se realizează în centrii supraspinali, loc unde ia naștere modelul de 

activitate musculară necesar mersului. Transmiterea informațiilor eferente se 

realizează prin trunchiul cerebral și prin măduva spinării implicând următoarele două 

acțiuni: 

- stabilirea secvenței de activare a grupelor musculare de către centrii 

nervoși de la etajele inferioare; 

- feedback-ul senzorial, cu rol de informare asupra stării mușchiului, 

articulației și alor receptori ce modifică mișcarea50. 

Patologiile de natură mecanică sunt abateri de la biomecanica normală ce au 

potențial major în perturbarea echilibrelor sistemelor osteo-articular și muscular. 

Piciorul plat alterează mișcarea normală a piciorului și, în consecință modifică 

fazele de mers51. 

Corectarea și adaptarea mișcării se efectuează prin intermediul informațiilor 

primite de la receptorii senzitivi periferici. Prin urmare, am conceput o strategie de 

intervenție kinetoterapeutică, care să îmbunătățească inputul proprioceptiv de la 

nivelul plantei și gleznei, care să amelioreze modificările structurale ale piciorului 

 
46 Han, J., Anson, J., Waddington, G., Adams, R., & Liu, Y. (2015). The Role of Ankle Proprioception 

for Balance Control in relation to Sports Performance and Injury. BioMed research 

international, 2015, 842804. https://doi.org/10.1155/2015/842804 
47 Shumway-Cook, A., Horak, F. B. (1986). Assessing the Influence of Sensory Interaction on 

Balance. Physical Therapy, 66(10), 1548–1550; 
48 Ulmeanu, A.A. (2015). Limitele terapiei de reabilitare asistată cu ajutorul platformei de 

posturografie în tratamentul afecțiunilor verstibulare.Teză de Doctorat 832- Facultatea de Medicină și 

Farmacologie Carol Davila; 
49 Earls, J. (2014), Born to walk, Myofascial Effiency and the Body in Movement, Lotus. P. 13; 
50 Vaughan, C.L., Davis, B.L., OConnor, J.C. (1999). Dynamics of Human Gait (2nd edition). Cape 

Town, South Africa: Kiboho. Pp.2-3; 
51 Petcu, D., Karavana, H. A., Berijan, G. (2010). Modificarea morfologiei piciorului în funcție de 

captura 3D a suprafeței plantare. Revista de Pielărie Încălțăminte 10(2); 
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plat, și în consecință, să diminueze efectele pe care le are asupra echilibrului și 

mersului. 

 

9.2. SCOPUL CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

Principalul scop al cercetării a fost determinarea eficienței unei strategiei de 

intervenție kinetoterapeutică, în ameliorarea efectelor determinate de modificările 

structurale ale piciorului plat, la copiii cu vârsta de 7-9 ani. 

 

9.3. OBIECTIVELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

În realizarea cercetării experimentale ne-am propus să realizăm următoarele 

obiective: stabilirea și aplicarea metodelor și instrumentelor de evaluare 

corespunzătoare; stabilirea mijloacelor și metodelor optime pentru intervenția 

terapeutică în cazul piciorului plat și implementarea acestora; monitorizarea evoluției 

parametrilor de echilibru și mers pe parcursul intervenției terapeutice; determinarea 

eficienței intervenției terapeutice prin analizarea statistică a rezultatelor obținute. 

 

9.4. SARCINILE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

Pentru atingerea scopului și obiectivelor propuse am formulat o serie de 

sarcini care au fost urmărite spre a fi atinse pe perioada cercetării: 

- continuarea documentării fundamentale teoretice realizată prin studierea 

surselor bibliografie relevante privind efectele piciorului plat asupra 

echilibrului și mersului; 

- stabilirea ipotezelor cercetării experimentale; 

- stabilirea eșantionului de subiecți; 

- stabilirea probelor și instrumentelor de evaluare și măsurare; 

- stabilirea planului general al cercetării și organizarea acestuia pe etape; 

- selecționarea mijloacelor și metodelor potrivite pentru maximizarea 

procesului de recuperare și elaborarea programului de recuperare; 

- aplicarea programului de recuperare; 

- susținerea evaluărilor inițiale și finale; 

- înregistrarea datelor; 

- analiza, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor; 

- determinarea nivelului inițial și final al mersului și echilibrului la copiii cu 

vârste cuprinse între 7-9 ani, cu piciorul plat; 

- evidențierea concluziilor; 

- elaborarea și prezentarea cercetării experimentale. 

 

9.5. IPOTEZELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

Având la bază fundamente științifice a subiectului în discuție, am formulat 

următoarele ipoteze: 

- implementarea unei strategii de intervenție kinetoterapeutică bazată pe 

conceptul inhibare-întindere- activare-integrare, îmbunătățește nivelul funcțional al 

parametrilor echilibrului static și dinamic la copiii cu piciorul plat de 7-9 ani; 

- implementarea unei strategii de intervenție kinetoterapeutică bazată pe 

conceptul inhibare-întindere- activare- integrare, îmbunătățește nivelul funcțional al 

parametrilor de mers, la copiii cu piciorul plat de 7-9 ani. 
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9.6. METODELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

În realizarea cercetării experimentale am folosit următoarele metode: 

documentarea, observația, conversația, studiu de caz, experimentul, înregistrarea, 

prelucrarea statistico-matematică, analiza, metoda grafică și tabelară. 

 

9.7. METODE DE EVALUARE ȘI INSTRUMENTELE CERCETĂRII 

EXPERIMENTALE  

9.7.1. Măsurătorile, probele și testele de evaluare 

Procesul de măsurare este indispensabil în obţinerea unei evaluări obiective a 

eficienței programului de intervenție kinetoterapeutică. Prin urmare, în cercetarea 

experimentală au fost stabilite două momente în care s-a realizat evaluarea inţială şi 

finală. Acestea au urmărit: 

- evaluarea și măsurarea parametrilor de echilibru static ai copiilor cu piciorul 

plat la copiii cu vârsta de 7-9 ani; 

- evaluarea și măsurarea parametrilor de echilibru dinamic ai copiilor cu 

piciorul plat la copiii cu vârsta de 7-9 ani; 

- evaluarea și măsurarea parametrilor de mers ai copiilor cu piciorul plat la 

copiii cu vârsta de 7-9 ani. 

Pentru aprecierea echilibrului, am utilizat 5 probe: patru pentru aprecierea 

echilibrului static am folosit: stând cu ochii deschiși 30”, stând cu ochii închiși 30”, 

stând unipodal 30” cu sprijin pe piciorul drept și cu sprijin pe piciorul stâng; și una 

pentru echilibrul dinamic am folosit: atingerea punctelor desemnate pe ecran prin 

deplasarea corpului în direcțiile recomandate). 

9.7.2. Instrumentele de evaluare  

Analiza echilibrului s-a realizat cu ajutorul aparatului Iso-shift, de la 

TecnoBody (Figura 46). Sistemul permite analiza mișcărilor corpului prin 

combinația tehnologiei 3D și a parametrilor înregistrați de platforma de forță. 

Parametrii analizați în timpul probelor pentru aprecierea echilibrului static 

sunt: 

- elipsa; 

- perimetrul; 

- deviația standard antero-posterioară (eng, frontal- back); 

- deviația standard medio-laterală (eng, medio-lateral); 

- media proiecției centrului de presiune pe axa 0-Y; 

- media proiecției centrului de presiune pe axa 0-X; 

- media vitezei de deplasare antero-posterioară; 

- media vitezei de deplasare medio-laterală; 

- deviația standard a trunchiului. 

Parametrii analizați în timpul probei pentru aprecierea echilibrului dinamic 

sunt: 

- obiectivul total atins (în procente), a reprezentării echilibrului dinamic; 

- timpul; 

- deviația standard a trunchiului; 

- procentul pe fiecare reper: A1 (spre înainte), A2 (spre înainte- dreapta), A3 

(dreapta), A4 (spre înapoi- dreapta), A5 (înapoi), A6 (spre înapoi- stânga), A7 

(stânga), A8 (spre înainte- stânga). 

Analiză mersului s-a efectuat prin utilizarea aparatului Walker View. Acesta, 

este considerat a fi un sistem ce studiază cu specificitate și acuratețe mișcarea umană. 

Parametrii măsurabili sunt: 

- timpul de contact cu solul și lungimea pasului; 
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- centrul de presiune (C.o.P); 

- oscilația trunchiului (antero-posterior și mediolateral); 

- amplitudinea de mișcare în plan sagital a șoldurilor, genunchilor; 

- asimetria de încărcare pe picioare; 

- media timpului ciclului de mers; 

- coeficientul de variabilitate al lungimii pasului de mers; 

- cinematica mersului. 

CAPITOLUL 10 

DEMERSUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

10.1. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRII 

EXPERIMENTALE 

Cercetarea experimentală s-a desfășurat în perioada septembrie 2021- 

decembrie 2021, în orașul Bacău. 

Am înștiințat părinții/ aparținătorii legali ai subiecților asupra protocolului de 

investigație, și am obținut acordul de participare la studiu și consimțământul scris a 

11 dintre aceștia. În lunile august 2021 și ianuarie 2022, am realizat evaluarea inițială 

respectiv evaluarea finală, în centrul de recuperare medicală Iola Center din Bacău. 

10.2. SUBIECȚII CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

Studiul actual a fost realizat pe un lot de 11 copii cu vârste cuprinse între 7 și 

9 ani, cu valori ale scorului FPI 6 cuprinse între 7 și 12 puncte, ceea ce prin 

interpretarea standard semnifică un picior pronat și foarte pronat- Tabelul 34. 

Criteriile de includere au fost au vizat vârsta (7-9 ani), tipul de picior (un scor 

mai mare de 5 al FPI 6), tipul de picior plat (picior plat flexibil), și acordul de 

participare și a consimțâmântului informat. Subiecții cu afecțiuni musculo-scheletice, 

probleme biomecanice, traumatisme recente la nivelul membrului inferior, probleme 

de vedere și probleme vestibulare au fost excluși din studiu. 

Tabelul 5. Subiecții cercetării experimentale 

Nr. 

Crt 

NAME SEX DIAGNOSTIC Scorul FPI 6 

DR STG 

1 PP1 F Picior plat 12 10 

2 PP2 F Picior plat 7 10 

3 PP3 F Picior plat 11 9 

4 PP4 F Picior plat 10 8 

5 PP5 F Picior plat 9 10 

6 PP6 M Picior plat 10 6 

7 PP7 M Picior plat 10 12 

8 PP8 M Picior plat 8 11 

9 PP9 M Picior plat 10 8 

10 PP10 M Picior plat 10 7 

11 PP11 M Picior plat 10 8 

 

10.3. ETAPELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE  

Pentru a crește eficiența demersului cercetării experimentale, din punct de 

vedere organizatoric, am stabilit următoarele etape: 

- prima etapă a fost reprezentată de documentarea teoretică, inițiată încă din 

2019; 
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- a doua etapă (aprilie 2021), a fost perioada selecționării subiecților; 

- a treia etapă a constat în aplicarea testelor (august 2021- testarea inițială, 

ianuarie 2022- testarea finală); 

- a patra etapă septembrie până în decembrie inclusiv, am intervenit prin 

aplicarea programului kinetoterapeutic; 

- în a cincea etapă (ianuarie, 2022), am extras, analizat şi prelucrat datele 

obținute; 

- a șasea etapă (februarie, 2022), a fost reprezentată de formularea 

concluziilor cercetării experimentale. 

10.4. STRATEGIA DE INTERVENȚIE KINETOTERAPEUTICĂ 

Strategia este definită ca fiind un set de acțiuni bine structurat, coordonat și 

operațional, care vizează unui scop bine definit52. Randamentul strategiilor de 

terapie, de orice natură ar fi el, este influențat într-o mare măsură de măiestria prin 

care specialistul proiectează planul/ programul de recuperare în conformitate cu 

necesitățile pacientului. Acest proces, poate fi îngreunat de existența dovezilor 

științifice care înglobează o multitudine de informații și opinii diferite, alegerea celor 

mai eficiente mijloace cu care să se acționeze fiind destul de dificilă. Pentru a 

combate erorile decizionale, terapeuții au la îndemână evaluarea, care este absolut 

necesară pentru măsurarea eficienței instrumentelor de acțiune alese. 

Obiectivul strategiei de intervenție kinetoterapeutică a fost acela de a crea un 

program de recuperare, care să contribuie la ameliorarea efectelor determinate de 

modificările structurale ale piciorului plat la copiii cu vârsta de 7-9 ani. 

Obiectivele specifice strategiei de intervenție: 

- întocmirea fișei de observație ; 

- realizarea evaluărilor inițiale a nivelului funcțional al echilibrului și al 

mersului pentru a stabili efectele pe care le au modificările structurale ale 

piciorului plat; 

- aplicarea programului de recuperare care a vizat următoarele aspecte: 

reducerea durerii (dacă există), reechilibrarea neuromusculară, îmbunătățirea 

stabilității și a echilibrului, îmbunătățirea parametrilor de mers; 

- realizarea evaluărilor finale (scor FPI-6, analiza echilibrului static și dinamic, 

analiza mersului). 

Principii generale 

Programul de recuperare din cadrul strategiei de intervenție terapeutică a fost 

creat respectând principiile recuperării prin kinetoterapie, Am plecat de la ideea de 

bază prin care „nu trebuie să facem rău niciodată” (lat,”Primum non nocere”), 

aplicat cât mai precoce şi adaptat la nevoile fiecărui subiect în mod conștient. 

Exercițiile folosite au urmărit principiul gradării efortului, până la obținerea unui 

nivel optim al parametrilor măsurați. 

Direcții de acționare 

Decizia terapeutică în funcție de tipul de picior (flexibil sau rigid), a fost 

realizată respectând pașii recomandați în literatura de specialitate de Halabchi (2013) 

prezentată în Figura 10 din subcapitolul 2.2.8. 

Pentru o vizualizare cât mai clară a strategiei de intervenție am împărțit 

aplicarea programului de recuperare pe etape în patru etape conform obiectivelor 

propuse. Pentru fiecare etapă, am expus argumentele științifice care au stat la baza 

intervenției terapeutice. 

 
52 STRATÉGIE : Définition de STRATÉGIE (cnrtl.fr), accesat la data 29.09.2022 la ora 9:45 

https://www.cnrtl.fr/lexicographie/strat%C3%A9gie/0
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Etapa 1 a vizat stimularea proprioceptorilor de la nivelul plantei și 

gleznei. În această etapă, am plecat de la următoarele raționamente științifice: 

- receptorii proprioceptivi transmit prin aferențele fusale primare informații 

despre orice modificare a geometriei corpului, și prin intermediul aferențelor 

cutanate plantare orice schimbare de distribuire a forțelor interne și externe între corp 

și suprafața de sprijin53; 

- integrarea aferențelor senzoriale provenite de la nivelul proprioceptorilor, 

poate ajuta subiectul să-și îmbunătățească imaginea schemei corporală prin 

conștientizarea poziției și mișcării corpului în spațiu54. Mai mult decât atât, sistemul 

nervos central elaborează răspunsuri motorii necesare efectuării unei acțiuni care 

necesită corecție55; 

- aferențele cutanate și proprioceptive de la nivelul plantar al piciorul joacă un 

rol important organizarea și menținerea echilibrului56. 

Obiectivele specifice acestei etape au fost: 

- creșterea receptivității de la nivelul receptorilor cutanați de pe suprafața 

plantară, capsulo-ligamentari, și tendino-musculari 

- stimularea pur proprioceptivă, prin eliminarea informațiilor de la 

analizatorul vizual. 

 
Tabelul 6. Programul de recuperare din săptămâna 1 

 Mijloace de intervenție Dozare Poziția 

inițială 

Poziția 

PT 

1 Stimulare senzorială prin plasarea 

suprafețelor plantare în tăviță 

umplută cu orez, nisip senzorial, 

apă cu pietricele- fără aferențe de 

la analizatorul vizual (ochii 

închiși)-Figura 54. 

10 minute 

Din așezat, cu 

genunchi 

flectați 

În fața 

subiectului 

2 Masajul suprafețelor plantare și 

gleznei (neteziri, fricțiuni, vibrații) 

Din decubit 

dorsal 

Caudal 

3 Mobilizări pasive pe toate 

posibilitățile de mișcare ale 

articulațiilor gleznei și plantei, cu și 

fără aferențe de la analizatorul 

vizual (ochii închiși) 

5 repetări cu 

ochii 

deschiși/ 5 

repetări cu 

ochii închiși  

Din decubit 

dorsal 

Caudal 

4 Mobilizări pasive pe mișcările de: 

flexie dorsală- flexie plantară, 

inversie-eversie, cu ajutorul 

gymball-ului, fără aferențe de la 

analizatorul vizual (ochii închiși) 

5 repetări cu 

ochii 

deschiși/ 5 

repetări cu 

ochii închiși 

Din așezat, cu 

genunchiul ușor 

flectat 

În fața 

subiectului 

 
53 Alexe, D. I. (2012). Implicațiile psihomotricității în manifestarea echilibrului la pubertate. Iași. 

Performantica, p.59; 
54 Dambreville, C., Pairot de Fontenay, B., Blanchette, A. K., Roy, J. S., Mercier, C., & Bouyer, L. 

(2019). Ankle proprioception during gait in individuals with incomplete spinal cord 

injury. Physiological reports, 7(24), e14328. https://doi.org/10.14814/phy2.14328 
55 Antohe, B. (2020). Contribuția exercițiilor propioceptive la restabilirea echilibrului muscular 

agonist - antagonist și optimizarea controlului motor în entorsa de gleznă la handbaliști. Rezumat- 

teză de doctorat. București. Școala Doctorală UNEFS, p.7; 
56 Alexe, D. I. (2012). Implicațiile psihomotricității în manifestarea echilibrului la pubertate. Iași. 

Performantica, p.23; 
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Figura 5. Stimulare senzorială la nivelul suprafeței plantare 

 

Etapa 2 a urmărit îmbunătățirea controlului motor de la nivelul gleznei și plantei. 

În această etapă, fundamentele științifice au fost reprezentate de următoarele 

considerente: 

- complexul gleznă-picior este constituit din sistemul de suport activ (mușchi), 

sistem de suport pasiv (oase), și subsistem neurologic bogat în receptori 

somato-senzoriali (din fascie, capsule ligamentare, ligamente, mușchi și 

tendoane); 

- suportul activ al arcului longitudinal medial este oferit de mușchi intrinseci și 

mușchi extrinseci. Mușchii intrinseci mențin arcul longitudinal medial și 

oferă control deformărilor acestuia. Aceștia modulează rigiditatea de care are 

nevoie partea anterioară a piciorului în faza terminală a sprijinului. Mușchii 

extrinseci oferă suport dinamic al arcului longitudinal medial, în faza de 

sprijin a mersului, stabilizând piciorul mijlociu (tarsienele); 

- tibialul posterior este un important inversor al părții posterioare a plantei și 

oferă un suport dinamic al arcului longitudinal medial57. Inserția acestuia este 

pe tuberculul osului navicular, punct de reper important în exprimarea 

înălțimii bolții plantare. În cazul piciorului plat, navicularul indică prăbușirea 

arcului longitudinal medial, provocând celelalte structuri să abordeze anumite 

posturi compensatorii. În urma deformării tendonului tibialului posterior, care 

este inhibat de tensiunea mecanică la care este supus, acesta devine incapabil 

de a susține bolta plantară58, mecanism ce inhibarea tibialul posterior și, prin 

urmare, echilibrul neuro-muscular de la nivelul gleznei și plantei este 

perturbat59. Prăbușirea arcului longitudinal medial modifică poziția 

navicularului și a întregului grup tarsian, făcând ca talusul să se flecteze 

plantar și calcaneul să fie în eversie. 

- activitatea grupului muscular responsabil de eversia piciorului este scăzută 

comparativ cu musculatura inversorilor60; 

 
57 Alam, F., Raza, S., Moiz, J. A., Bhati, P., Anwer, S., & Alghadir, A. (2019). Effects of selective 

strengthening of tibialis posterior and stretching of iliopsoas on navicular drop, dynamic balance, and 

lower limb muscle activity in pronated feet: A randomized clinical trial. The Physician and 

sportsmedicine, 47(3), 301–311. https://doi.org/10.1080/00913847.2018.1553466 
58 Filardi V. (2018). Flatfoot and normal foot a comparative analysis of the stress shielding. Journal of 

orthopaedics, 15(3), 820–825. https://doi.org/10.1016/j.jor.2018.08.002 
59 Guelfi, M., Pantalone, A., Mirapeix, R. M., Vanni, D., Usuelli, F. G., Guelfi, M., & Salini, V. 

(2017). Anatomy, pathophysiology and classification of posterior tibial tendon dysfunction. European 

review for medical and pharmacological sciences, 21(1), 13–19. 
60 Buldt, A. K., Murley, G. S., Butterworth, P., Levinger, P., Menz, H. B., & Landorf, K. B. (2013). 

The relationship between foot posture and lower limb kinematics during walking: A systematic 

review. Gait & posture, 38(3), 363–372. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2013.01.010 
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- stimularea senzorio-motorie, caracterizată prin utilizarea de senzații și 

percepții cu scopul producerii unor răspunsuri motorii adecvate, este mai 

eficientă atunci când se aplică în grup. Procesarea aferențelor se realizează 

mai bine și mai rapid. Aceasta poate fi folosită și în cadrul altor terapii 61. 

Obiectivele specifice acestei etape au fost: 

- inhibarea complexului gastrocnemian și a mușchilor peronieri pentru a induce 

varusul și adducția piciorului anterior), prin stimulare tactilă- masajul, și 

stretching pasiv; 

- reducerea anteriorizării talusului, prin aplicarea masajului și stretching-ului la 

nivelul tricepsului sural; 

- reducerea poziției de valgus a calcaneului și reducerea abducției piciorului 

anterior- prin aplicarea mijloacelor realizate pe suportul corectiv al pronației; 

- tonifierea musculaturii hipotone prin exerciții de tonifiere aplicate la nivelul 

mușchilor intrinseci și extrinseci ai piciorului cu accent pe: (a) tibialul 

anterior, tibialul posterior, flexor haluce lung- pentru neutralizarea valgusului 

calcaneului; (b) mușchii interosoși plantari și a abductorului haluce (pentru 

prăbușirea arcului longitudinal medial). 

Tabelul 7. Programul de recuperare din săptămâna 2 

Etapa 3 a urmărit îmbunătățirea echilibrului static și dinamic și a avut la bază 

următoarele premise: 

− pentru a menține echilibrul sistemul nervos central utilizează informații de la 

analizatorii vizual, vestibular și proprioceptiv; 

− un rol crucial în menținerea echilibrului în joacă sistemul proprioceptiv. 

Atunci când sistemul vizual lipsește, sau are o altă sarcină în mediul extern, 

sistemul nervos central se bazează pe informațiile proprioceptive62. La fel se 

întâmplă și cu sistemul vestibular în conflictul senzorial; 

 
61 Rață, M.(2009). Simularea senzorio-motrică- sursă de optimizare a comunicării verbale și non-

verbale la copiii autiști. București, Teză de doctorat, pp. 10-11. 
62 Bronstein, A. M., Brandt, T., Woollaccott, M., Nutt, J.G. (2004). Clinical disorders of balance, 

posture and gait.(2nd ed.). Arnold; 

 Mijloace de intervenție Dozare Poziția subiectului Poziția PT 

1 Masajul complexului muscular al 

gambei + muschii peronieri 

10 minute Subiectul în decubit 

dorsal 

Caudal 

2 Stretching solear 3serii x 30 sec pe 

fiecare picior, pauză 

30 sec 

Decubit dorsal, cu 

genunchiul flectat 

Homolateral 

3 Stretching gastrocnemian Decubit dorsal, cu 

genunchiul extins 

4 Stretching peronieri Decubit dorsal 

5 Flexia degetelor și a halucelui 

(Figura 57) 

 2 serii x 6rep, pauză 

30 sec  

(1 serie cu ochii 

deschiși, 

1 serie fără aferențe 

de la analizatorul 

vizual (ochii închiși) 

Din așezat, cu 

picioarele pe sol 

 În fața 

subiectului 

6 Flexia halucelui cu izometrie 5 

secunde, celelalte degete în 

extensie 

7 Flexia degetelor cu izometrie 5 

secunde, halucele în extensie 

 În a doua ședință din săptămâna a doua s-a aplicat aceleași program de intervenție, însă cu 

adăugarea unui număr de 10 repetări la mijloacele-6,7,8 
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− structurile gleznei și plantei oferă sistemului nervos central informații 

esențiale pentru a elabora răspunsuri motorii adecvate63; 

− prin articulația gleznelor, sistemul nervos emite răspunsuri posturale automate, 

sub forma unor oscilații de amplitudine mică, pentru a menține echilibrul 

corporal. Această are denumirea de strategia gleznelor, și face parte din cele 

patru strategii dinamice de menținere a echilibrului: strategia gleznelor, 

șoldurilor, suspensiei și pașilor64; 

− recomandarea specialiștilor în ceea ce privește progresivitatea exercițiilor 

vizează următoarea succesiune metodică: exerciții statice din sprijin unipodal, 

pe suprafață stabilă; exerciții dinamice din sprijin bipodal, pe suprafață stabilă; 

exerciții dinamice din sprijin unipodal pe suprafață stabilă; exerciții statice din 

sprijin bipodal pe suprafață instabilă; exerciții statice din sprijin unipodal pe 

suprafață instabilă; exerciții dinamice din sprijin bipodal pe suprafață 

instabilă; exerciții dinamice din sprijin unipodal pe suprafață instabilă65. 

Tabelul 8. Programul de recuperare din săptămâna 8- prima sesiune 

 Mijloace de intervenție Dozare  

1 Menținerea posturii ortostatice, stimulare tactilă cu o pană 

pe zonele zonele corpului, fără aferențe de la 

analizatorul vizual (ochii închiși) 

2x 30 sec/ fiecare picior Static, 

unipodal, 

stabil  

2 Menținerea posturii ortostatice, în nisip, cu și fără 

aferențe de la analizatorul vizual (ochii închiși) 

2x 30 secunde cu ochii 

deschiși/ 2x 30 secunde cu 

ochii închiși/ pe fiecare picior, 

cu pauză 30 sec între serii 

Static, 

unipodal, 

stabil 

3 Menținerea posturii ortostatice, în nisip, pase cu mingea 2 serii x 30 sec/ fiecare picior 

4 Mers, pe o linie, cu diverse materiale deasupra capului 

gymball, stachetă, minge medicinală. (Figura 67) 

3x 10m  Dinamic 

bipodal, 

stabil 5 Mers, pe o linie cu „lingura și oul” 2x 10m 

6 Automasaj cu mingile senzoriale (Figura 68) 5 minute 

7 Șotron cu 9 căsuțe. (Figura 69) De 4 ori, pauză 1 minut între 

exerciții 8 Săritură de pe două pe două picioare, cu pășire în interiorul 

cerculețelor, așezate pe mai multe direcții, pe salteaua de 

judo (Figura 70) 

9 Mers  5 minute  

 

 

 

 
63 Han, J., Anson, J., Waddington, G., Adams, R., & Liu, Y. (2015). The Role of Ankle Proprioception 

for Balance Control in relation to Sports Performance and Injury. BioMed research 

international, 2015, 842804. https://doi.org/10.1155/2015/842804 
64 Alexe, D. I. (2012). Implicațiile psihomotricității în manifestarea echilibrului la pubertate. 

Performantica Publishing. 
65 Borreani, S., Calatayud, J., Martin, J., Colado, J. C., Tella, V., & Behm, D. (2014). Exercise 

intensity  

progression for exercises performed on unstable and stable platforms based on ankle muscle 

activation. Gait &  

Posture, 39(1), 404–409. doi:10.1016/j.gaitpost.2013.08.006. 
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Figura 6. Mers pe linie cu diverse materiale deasupra 

capului 

Figura 7. Automasaj cu mingile senzoriale 

Etapa a patra a urmărit îmbunătățirea funcțiilor piciorului plat în fazele de mers. 

Dat fiind faptul că mersul este o serie de dezechilibrări controlate, considerăm utilă 

combinarea elementelor din etapa anterioară (instabil, bipodal+unipodal dinamic), cu 

mijloacele acestei etape. Așadar, în ultima parte a acestei etape ne-am concentrat pe 

integrarea achizițiilor motrice anterioare în ciclul de mers. 

 

Tabelul 9. Programul de recuperare din săptămâna 15- a doua sesiune 

 Mijloace de intervenție Descriere suplimentară/ dozare 

1 Mers cu pășire în cerculețe și trecere 

peste jaloane: din stând unipodal într-

un cerculeț (piciorul de sprijin), 

ducerea piciorului oscilant înainte și 

înapoi peste un jalon de înălțime 

medie. În cercul din spate se va păși cu 

vârful, în cercul din față se va păși cu 

călcâiul.  

Poziționarea jaloanelor și a cerculețelor 

sunt poziționate în așa fel încât să 

determine copilul să efectueze fazele de 

mers cu o mai mare amplitudine. 

Jaloanele au o înălțime medie, pentru a 

obliga articulațiile să efectueze o 

mișcare mai amplă. Cercurile sunt 

poziționate la aproximativ 1m, culoarea 

desemnând piciorul cu care se va 

efectua mișcarea (galben= stâng, roșu- 

drept).Traseul este plasat pe salteaua de 

judo și are o lungime de 15m, se va 

repeta de 4ori. Pauză 1 minut, între 

repetări 

2 Idem exercițiul anterior, cu greutăți de 

0,5kg la picioare (Figura 92) 

3 Idem exercițiul 1, cu piciorul de sprijin 

pe mingea de echilibru 

4 Mers cu pășire în cerculețe, trecerea 

piciorului oscilant peste jalonul plasat 

între cerculețe (Figura 93) 

  
Figura 8. Mers cu pășire între copete Figura 9. Mers, cu pășire în cerculețe 
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CAPITOLUL 11 

REZULTATE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA LOR 

 

11.1. PREZENTAREA, ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

OBȚINUTE PRIN FPI 6 

În Tabelul 69, se poate observa scăderea valorilor indicilor descriptivi ai 

distribuției scorurilor brute obținute prin FPI-6 (atât pentru planta dreaptă cât și 

pentru cea stângă). De la evaluarea inițială la cea finală, valoarea medie a grupului, 

în cazul FPI-6 pe piciorul drept a scăzut cu 3 puncte, în timp ce, FPI-6 pe piciorul 

stâng s-a diminuat cu 2,73 puncte. La nivel individual, se poate sesiza în Figura 94, și 

Figura 95, scăderea scorului FPI 6, la toți subiecții. 

 

Tabelul 10. Valorile scorului FPI-6 la evaluarea inițială și evaluarea finală 
  

 FPI-6 

PICIOR DREPT PICIOR STÂNG 

INITIAL FINAL INITIAL FINAL 

Minim 7 6 6 5 

Maxim 12 8 12 8 

m 9,72 6,72 9 6,27 

mediana 10 7 9 6 

s 1,34 0,78 1,78 1,10 

Notă: m = medie aritmetică; s = abatere standard; FPI-6 = foot posture index-6. 

Întrucât teza se numește Strategie de intervenție kinetoterapeutică pentru 

ameliorarea efectelor determinate de modificările structurale ale piciorului plat la 

copiii cu vârsta de 7-9 ani, evidențiem scăderea valorilor scorului FPI 6 atât la 

nivelul grupului, cât și la nivel individual între cele două perioade de testare. Acest 

rezultat indică faptul că reperele anatomice urmărite în FPI 6, au fost evaluate cu un 

punctaj mai mic, ceea ce indică faptul că modificările structurale ale piciorului plat s-

au ameliorat. 

11.2. PREZENTAREA, ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR 

OBȚINUTE ÎN URMA EVALUĂRII ECHILIBRULUI STATIC ȘI DINAMIC 

Analiza rezultatelor individuale cât și la nivel de grup evidențiază evoluția 

pozitivă a tuturor parametrilor evaluați atât în cazul echilibrului static, cât și în cazul 

echilibrul dinamic. 

În ceea ce privește evoluția rezultatelor înregistrate la aprecierea elipsei, pe 

parcursul evaluării echilibrului cu ochii deschiși, toți cei 11 subiecți au avut 

îmbunătățiri (Tabelul 70). La nivel de grup, valoarea medie înregistrată la evaluarea 

inițială a fost de 736,519 mm2 , în timp ce, la evaluarea finală subiecții au avut 

321,28 mm2 (Figura 96). Cea mai bună îmbunătățire s-a observat la subiectul PP5, a 

cărui elipsă a scăzut cu 1022,8 mm2. 

Evoluții asemănătoare au fost observate și în cazul celorlalți parametrii 

înregistrați în cadrul probei pentru evaluarea echilibrului cu ochii deschiși (Tabelul 

70). Așadar, în cazul perimetrului, la evaluarea inițială, valoarea medie a fost de 

1131,8 mm2, în timp ce la evaluarea finală, valoarea medie a scăzut la 848,39 mm2 

(Figura 97). Deviațiile antero-posterioare și medio-laterale au avut valori medii mai 

mici cu 2,01 mm2 , respectiv cu 3,38mm2, la evaluarea finală, față de cea inițială 

(Figura 98 și 99). În ceea ce privește media proiecției centrului de presiune pe axa 0-
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Y, la evaluarea finală, media grupului a scăzut cu 9,25 mm2 față de evaluarea inițială, 

iar proiecția centrului de presiune pe axa 0-X, a înregistrat o valoare medie la nivelul 

grupului mai mică cu 3,71 mm2 la evaluarea finală. Tot la nivel de grup, s-au obținut 

scăderi ale valorilor referitoare la media vitezei de deplasare antero-posterioară 

(6,53 mm2) și latero-medială (6,45 mm2), și la nivelul deviației standard a 

trunchiului (2,04 mm2). 

Comparând valorile brute ale rezultatelor obținute în urma evaluării 

echilibrului static cu ochii închiși dar și analizând diferențele dintre cele două medii, 

am constatat următoarele (Tabelul 71): 

- elipsa a înregistrat valori medii mai mici cu 197,24 mm2 (Figura 100); 

- perimetrul a avut la evaluarea inițială o valoare medie de 1046,1 mm2 în timp 

ce la evaluarea finală a fost de 917,81 mm2 (Figura 101); 

- deviația standard antero-posterioară și deviația standard medio-laterală a 

scăzut cu 1,34 mm2 respectiv cu 1,18 mm2; 

- media proiecției centrului de presiune pe axa 0-Y a înregistrat la evaluarea 

inițială o valoare medie de 10,43 mm2, în timp ce la evaluarea finală a scăzut, aceasta 

fiind de -0,12 mm2 (Figura 102); 

- media proiecției centrului de presiune pe axa 0-X a înregistrat la evaluarea 

inițială o valoare medie de -7,70 mm2, în timp ce la evaluarea finală a scăzut, aceasta 

fiind de -1,32 mm2 (Figura 103); 

- media vitezei de deplasare antero-posterioară a înregistrat o valoare medie la 

evaluarea inițială de 24,62 mm2 /sec, în timp ce la evaluarea finală aceasta a scăzut la 

o valoare medie de 21,38 mm2 /sec; 

- media vitezei de deplasare medio-laterală a înregistrat o valoare medie la 

evaluarea inițială de 22,91 mm/sec, în timp ce la evaluarea finală aceasta a scăzut la 

o valoare medie de 18,15 mm2 /sec; 

- deviația standard a trunchiului s-a redus cu 1,18 grade. 

În ceea ce privește evoluția parametrilor analizați la proba prin care s-a 

evaluat echilibrul static unipodal cu sprijin pe piciorul drept, evidențiem următoarele 

diferențe între momentul inițial și cel final (Tabelul 72): 

- elipsa a înregistrat la evaluarea finală o valoare medie mai mică cu 

2599,8mm2, comparativ cu evaluarea inițială (Figura 104); 

- perimentrul a înregistrat la evaluarea finală o valoare medie mai mică cu 

1527,01 mm2, comparativ cu evaluarea inițială (Figura 105); 

- deviația standard antero-posterioară a înregistrat la evaluarea finală o 

valoare medie mai mică cu 5,54 mm2, comparativ cu evaluarea inițială; 

- deviația standard medio-laterală a înregistrat la evaluarea finală o valoare 

medie mai mică cu 7,26 mm2, comparativ cu evaluarea inițială; 

- media proiecției centrului de presiune pe axa 0-Y a înregistrat la evaluarea 

finală o valoare medie mai mică cu 24,79 mm2, comparativ cu evaluarea inițială 

(Figura 106); 

- media proiecției centrului de presiune pe axa 0-X a înregistrat la evaluarea 

finală o valoare medie de -2,51 mm2, comparativ cu evaluarea inițială la care 

valoarea medie a fost de 0,88 mm2 (Figura 107); 

- media vitezei de deplasare antero-posterioară a înregistrat la evaluarea finală 

o valoare medie mai mică cu 30,12 mm2, comparativ cu evaluarea inițială; 

- media vitezei de deplasare medio-laterală a înregistrat la evaluarea finală o 

valoare medie mai mică cu 29,87 mm2, comparativ cu evaluarea inițială; 

- deviația standard a trunchiului a înregistrat la a înregistrat la evaluarea finală 

o valoare medie mai mică cu 1,77 grade. 
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Rezultatele inițiale și finale înregistrate la proba de evaluare a echilibrului 

static unipodal cu sprijin pe piciorul stâng sunt prezentate în Tabelul 73. 

La nivel de grup, valorarea medie inițială a elipsei a înregistrat o valoare de 

2342,01mm2, în timp ce, la evaluările finale s-a produs o scădere a valorii inițiale cu 

1642,56mm2 (Figura 108). De asemenea, se poate observa o îmbunătățire a valorilor 

parametrilor înregistrați, exprimată prin diminuarea acestora comparativ cu evaluare 

inițială, în cazul următoarelor variabile: perimetrul (cu 1295,21 mm2 mai puțin-

Figura 108); deviația standard antero-posterioară (cu 3,79 mm2 mai puțin); deviația 

standard medio-laterală (cu 5,13 mm2) - Figura 109; media proiecției centrului de 

presiune pe axa 0-Y (17,77 mm2), media proiecției centrului de presiune pe axa 0-X 

(cu 3,87 mm2 mai puțin); media vitezei de deplasare antero-posterioară (cu 29,70 

mm2 mai puțin); media vitezei de deplasare medio-laterală (cu 26,89 mm2 mai puțin); 

deviația standard a trunchiului (cu 1,9 grade mai puțin). 

Se poate observa în Tabelul 74 și în Figura 110, faptul că, la nivel de grup, s-

au înregistrat diferențe între mediile valorilor obținute la evaluarea inițială, și la cea 

finală: 

- pe direcția A1, subiecții au înregistrat o îmbunătățire cu 18,89%; 

- pe direcția A2 s-a înregistrat o creștere a capacității gleznei de a răspunde 

sarcinilor motrice cu 22,64%; 

- în cazul direcției A3, subiecții au progresat cu 11,25%; 

- pe direcția A4, subiecții au înregistrat o îmbunătățire cu (29,67%); 

- de la evaluarea inițială, direcția A5 a înregistrat cea mai mare creștere 

(39,02%); 

- chiar dacă nu este cea mai mare valoare medie înregistrată, pe direcția A6, 

subiecții au avut un progres de 33,25%; 

- în cazul direcției A7, s-au înregistrat valori medii de 99,18%, subiecții având 

un progres cu 7,22%; 

- pe direcția A8, la evaluarea inițială, subiecții au înregistrat valori medii de 

88,55%; la evaluarea finală, valoarea medie a grupului s-a îmbunătățit cu 10,65%, 

- rezultatul total s-a îmbunătățit de la evaluarea inițială cu 21,6%; 

- cea mai bună îmbunătățire individuală a fost a subiectului PP4, a cărui 

echilibru dinamic a atins valoarea de 100%, urmat de PP8 cu 99,64% și de PP10 cu 

99,37%. 

11.3. PREZENTAREA, ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR 

OBȚINUTE ÎN URMA EVALUĂRII MERSULUI 

La nivel de grup, putem observa în Tabelul 77 faptul că s-au înregistrat 

diferențe ale mediilor celor două momente de testare, în cazul parametrilor spațio-

temporali. În cazul cadenței pașilor, media valorilor grupului s-a diminuat cu 0,07 

cicli/sec, față de momentul evaluării inițiale. În ceea ce privește lungimea pașilor, se 

observă o creștere atât a pasului realizat de planta dreaptă (cu 1,09cm mai mult față 

de evaluarea inițială), cât și a pasului realizat de planta stângă cu 1,91cm mai mult 

față de evaluarea inițială). Deplasarea verticală a COG, care reflectă oscilația 

centrului de greutate în raport cu planul frontal, la evaluarea finală, s-a redus cu 0,47 

cm față de momentul inițial de testare. Timpul de contact a înregistrat valori 

apropiate atât la evaluarea inițială, cât și la cea finală. 
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Tabelul 11. Diferența dintre media valorilor grupului la evaluarea inițială și cea finală (parametrii 

spațio-temporali) 

 Cadența 

(cicli/sec) 

Lungimea 

pasului 

drept (cm) 

Lungimea 

pasului stâng 

(cm) 

Timpul de contact 

(sec) 

Deplasarea 

verticală a 

COG (cm) PD PS 

INIȚIAL  1,01 44,09 43,09 0,64 0,64 1,63 

FINAL  0,94 45,18 45 0,68 0,68 1,16 

Dif. M. 0,07 -1,09 -1,91 -0,046 -0,045 0,47 

Notă: PD= plantă dreaptă; PS= plantă stângă; COG= centrul de gravițație; Dif. M.=diferență 

medii. 

În ceea ce privește rezultatele obținute prin analiza cinematică a gleznei și 

plantei, putem observa în Tabelul 78, faptul că s-au obținut diferențe ale mediilor 

valorilor grupului în cele două momente de testare. Amplitudinea pe mișcarea de 

flexie-extensie a înregistrat valori medii mai mari cu 3,24 grade pe glezna dreaptă, și 

cu 4,51 grade pe glezna stângă. Această creștere, poate fi interpretată ca fiind o 

mărire a cursei de mișcare realizată de flexia și extensia gleznei. 

Interpretarea practică a valorilor cu (+) și (-) în cazul mișcării de flexie -

extensie a gleznei, conform manualului de utilizare a aparatului Walker View, indică 

flexia (+), respectiv extensia/ flexia plantară (-). Așadar, se poate observa faptul că, 

flexia (dorsală) s-a mărit cu 0,12 grade (glezna dreaptă) și cu 0,38 grade (glezna 

stângă). În secvența de desprindere, pe mișcarea pe extensie (flexie plantară), s-au 

înregistrat la evaluarea finală, valori medii mai mari cu 2,56 grade (glezna și planta 

dreaptă), respectiv 4,15 grade (glezna și planta stângă). 

În cazul mișcării de prono-supinație, valorile pozitive indică pronația, iar 

valorile negative, indică supinația. La contactul cu călcâiul, media valorilor obținute 

la evaluarea inițială, sunt negative, ceea ce indică fapul că, în acestă secvență a fazei 

de sprijin, partea posterioară a plantei este în supinație. Diferența dintre cele două 

medii ale momentelor de evaluare, la nivel de grup, indică o scădere cu 1,32 grade 

(PD), și o scădere cu 0,77 grade (PS). În secvența desprinderii, se observă faptul că, 

partea posterioară a plantei a înregistrat valori mai mici ale pronației. 

 

Tabelul 12. Diferența dintre media valorilor grupului la evaluarea inițială și cea 

finală - cinematica gleznei și plantei 
 ROM Contactul inițial cu călcâiul Secvența desprinderii 

 FL- EXT (°) FL-EXT (°) PRO-SUP (°) FL-EXT (°) PRO-SUP (°) 

 PD PS PD PS PD PS PD PS PD PS 

INIȚIAL  77,25 74,12 14,64 14,02 10,70 8,75 -62,61 -60,09 -7,92 -8,95 

FINAL  80,49 78,64 14,77 14,41 9,32 7,98 -65,18 -64,24 -3,70 -4,98 

Dif. M. -3,24 -4,51 -0,127 -0,38 1,382 0,77 2,56 4,15 -4,21 -4,49 

Notă: ROM= amplitudinea de mișcare; FL= flexie; EXT= extensie; PRO= pronație; SUP= supinație; 

PD= picior drept; PS= piciorul stâng; Dif. M.=diferență medii 

11.4. ANALIZA STATISTICĂ A DATELOR PRIN TESTAREA GLM 

Analiză statistică a datelor înregistrate interpretare s-a realizat cu ajutorul 

programului SPSS, versiunea 25, prin aplicarea General Linear Model (GLM). 

Testele statistice au fost selecționate pentru a verifica următoarele ipoteze statistice 

care să confime/ infirme ipotezele clinice. Astfel: 

Ho: Mediile parametrilor evaluați inițial nu diferă semnificativ de mediile 

parametrilor evaluați final, prin urmare intervenția kinetoterapeutică nu a avut 

efect; 

H1: Există diferență semnificativă între mediile parametrilor evaluați inițial și 

mediile parametrilor evaluați final, prin urmare intervenția kinetoterapeutică a avut 

efect. 
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Nivelul de semnificație pentru testele aplicate a fost setat la p=.05, interpretarea 

făcându-se în următorul mod: 

- p ≤ .05: respingem ipoteza nulă (H0) şi acceptăm ipoteza alternativă (H1-am 

obţinut semnificaţia statistică); 

- p > .05: acceptăm ipoteza nulă, nu am obţinut semnificaţia statistică. 

11.4.1.Analiza statistică a rezultatelor obținute prin evaluarea 

echilibrului static cu ochii deschiși 

Rezultatele testelor din secțiunea comparații perechi (Tabelul 81), cu un 

interval de încredere de 95%, confirmă rezultatele statistice anterioare. Toți 

parametrii au înregistrat diferențe între mediile celor două măsurători (inițială vs. cea 

finală), însă diferențe semnificative din punct de vedere statistic (p ≤ .05) s-au 

obținut în cazul: elipsei (p= .001), perimetrului (p= .008), deviației standard antero-

posterioară (p= .014), media vitezei de deplasare antero-posterioară (p= .008), 

vitezei de deplasare medio-laterală (p= .005). 

Tabelul 13. Rezultatele testelor statistice din secțiunea comparații perechi, la proba de echilibru 

static cu ochii deschiși 

 

(I) 

kinetoterapie 

(J) 

kinetoterapie 

Mean 

Difference 

(I-J) Std, Error Sig.b 

95% 

Confidence 

Interval for 

Differenceb 

 Lower Bound 

Elipsă 

 

1 2 415,239 84,795 ,001 226,305 

2 1 -415,239 84,795 ,001 -604,173 

Perimetru 1 2 283,391* 86,127 ,008 91,489 

2 1 -283,391* 86,127 ,008 -475,293 

Deviația standard antero-

posterioară 

1 2 2,008* ,680 ,014 ,493 

2 1 -2,008* ,680 ,014 -3,523 

Media vitezei de deplasare 

antero-posterioară 

1 2 6,535* 1,988 ,008 2,106 

2 1 -6,535* 1,988 ,008 -10,963 

Media vitezei de deplasare 

medio-laterală 

1 2 6,450* 1,815 ,005 2,406 

2 1 -6,450* 1,815 ,005 -10,494 

 Pe baza rezultatelor statistice expuse anterior, considerăm că există dovezi 

suficiente pentru a respinge ipoteza nulă (H0), și putem concluziona că strategia de 

intervenție kinetoterapeutică are efecte asupra echilibrului static cu ochii deschiși în 

cazul următorilor parametrii: elipsă, parametru, deviația standard antero-

posterioară, media vitezei de deplasare antero-posterioară, media vitezei de 

deplasare medio-laterală. 

11.4.2. Analiza statistică a rezultatelor obținute prin evaluarea 

echilibrului static cu ochii închiși 

Diferențele semnificative din punct de vedere statistic, sunt evidențiate în 

Tabelul 83, prin încadrarea lor în căsuța albastră. Singurul parametru care nu a trecut 

pragul de semnificație statistică este media proiecției centrului de presiune pe axa 0-

Y( p= .160). În cazul celorlalți parametrii măsurați s-au obținute diferențe 

semnificative puternice, între cele mediile celor două măsurători: elipsa (p= .002); 

perimetru (p= .003); deviația standard antero-posterioară (p= .000); deviația 

standard medio-laterală (p= .003); media proiecției centrului de presiune pe axa 0-

X (p= .010); media vitezei de deplasare antero-posterioară (p= .005); media vitezei 

de deplasare medio-laterală (p= .009); deviația standard a trunchiului (p= .001). 
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Tabelul 14. Rezultatele testului Wilk's Lambda Wilk's Lambda, a parametrilor evaluați la proba de 

echilibru static cu ochii închiși 

Effect Value F 

Hypot

hesis 

df Error df Sig. 

Kinetoterapi

e 

Wilks' 

Lambda 

Elipsă ,349 18,664b 1,000 10,000 ,002 

Perimetru ,389 15,735b 1,000 10,000 ,003 

Deviația standard antero-posterioară ,219 35,603b 1,000 10,000 ,000 

Deviația standard medio-laterală ,390 15,663b 1,000 10,000 ,003 

Media proiecției centrului de presiune 

pe axa 0-X 

,502 9,917b 1,000 10,000 ,010 

Media vitezei de deplasare antero-

posterioară  

,431 13,205b 1,000 10,000 ,005 

Media vitezei de deplasare medio-

laterală  

,489 10,443b 1,000 10,000 ,009 

Deviația standard a trunchiului ,305 22,774b 1,000 10,000 ,001 

Pe baza rezultatelor statistice expuse anterior, considerăm că există dovezi 

suficiente pentru a respinge ipoteza nulă (H0), și putem concluziona că strategia de 

intervenție kinetoterapeutică are efecte asupra echilibrului static cu ochii închiși în 

cazul următorilor parametrii: elipsă, parametru, deviația standard antero-

posterioară, deviația standard medio-laterală, media proiecției centrului de presiune 

pe axa 0-X, media vitezei de deplasare antero-posterioară, media vitezei de 

deplasare medio-laterală, deviația standard a trunchiului. 

11.4.3.Analiza statistică a rezultatelor obținute prin evaluarea 

echilibrului static unipodal cu sprijin pe piciorul drept 

În Tabelul 86, sunt prezentate rezultatele statistice obținute prin aplicarea 

testului Wilk's Lambda. În cazul următorilor parametrii există diferențe semnificative 

din punct de vedere statistic între cele mediile celor două măsurători (inițială vs. cea 

finală): elipsă (p= .029), parametru (p= .004), deviația standard antero-posterioară 

(p= .001), deviația standard medio-laterală (p= .027), media proiecției centrului de 

presiune pe axa 0-Y (p= .015), media vitezei de deplasare antero-posterioară (p= 

.006), media vitezei de deplasare medio-laterală (p= .011), deviația standard a 

trunchiului (p= .006). 

Tabelul 15.Rezultatele testului Wilk's Lambda, a parametrilor evaluați la proba de echilibru static 

unipodal cu sprijin pe piciorul drept 

Effect Value F 

Hypot

hesis 

df Error df Sig. 

Kinetoterapie 

Wilks' 

Lambda 

Elipsă ,606 6,513b 1,000 10,000 ,029 

Perimetru ,415 14,117b 1,000 10,000 ,004 

Deviația standard antero-posterioară ,327 20,596b 1,000 10,000 ,001 

Deviația standard medio-laterală ,598 6,732b 1,000 10,000 ,027 

Media proiecției centrului de presiune pe axa 0-

Y 

,538 8,597b 1,000 10,000 ,015 

Media proiecției centrului de presiune pe axa 0-

X 

,926 ,805b 1,000 10,000 ,391 

Media vitezei de deplasare antero-posterioară  ,451 12,153b 1,000 10,000 ,006 

Media vitezei de deplasare medio-laterală  ,504 9,838b 1,000 10,000 ,011 

Deviația standard a trunchiului ,446 12,417b 1,000 10,000 ,006 

 

În baza rezultatelor statistice anterioare se respinge ipoteza nulă (H0), și 

astfel, putem conclude că strategia de intervenție kinetoterapeutică a avut efect 
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asupra echilibrului static unipodal cu sprijin pe piciorul drept, în ceea ce privește 

următorii parametrii: elipsă, parametru, deviația standard antero-posterioară, 

deviația standard medio-laterală, media proiecției centrului de presiune pe axa 0-Y, 

media vitezei de deplasare antero-posterioară, media vitezei de deplasare medio-

laterală, deviația standard a trunchiului. 

11.4.4. Analiza statistică a rezultatelor obținute prin evaluarea 

echilibrului static unipodal cu sprijin pe piciorul stâng 

În tabelul 90, sunt prezentate rezultatelor testelor din secțiunea comparații 

perechi, cu un interval de încredere de 95%, care confirmă rezultatele statistice 

anterioare. Toți parametrii au înregistrat diferențe între mediile celor două măsurători 

(inițială vs. cea finală), cu excepția media proiecției centrului de presiune pe axa 0-Y 

(p= .053). 

Tabelul 16. Rezultatele testelor statistice din secțiunea comparații perechi - a parametrilor evaluați 

la proba de echilibru static unipodal cu sprijin pe piciorul stâng 

 

(I) 

kinetoterapie 

(J) 

kinetoter

apie 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std, 

Error Sig.b 

95% 

Confidence 

Interval for 

Differenceb 

 Lower Bound 

Elipsă 

 

1 2 1642,556* 602,558 ,021 299,974 

2 1 -1642,556* 602,558 ,021 -2985,138 

Perimetru 1 2 1295,209* 356,704 ,005 500,423 

2 1 -1295,209* 356,704 ,005 -2089,995 

Deviația standard antero-

posterioară 

1 2 3,797* 1,026 ,004 1,511 

2 1 -3,797* 1,026 ,004 -6,084 

Deviația standard medio-

laterală 

1 2 5,125* 1,586 ,009 1,590 

2 1 -5,125* 1,586 ,009 -8,659 

Media proiecției centrului 

de presiune pe axa 0-X 

1 2 -3,868* 1,238 ,011 -6,626 

2 1 3,868* 1,238 ,011 1,110 

Media vitezei de 

deplasare antero-

posterioară 

1 2 29,705* 8,008 ,004 11,862 

2 1 -29,705* 8,008 ,004 -47,549 

Media vitezei de 

deplasare medio-laterală 

1 2 26,892* 6,297 ,002 12,862 

2 1 -26,892* 6,297 ,002 -40,921 

Deviația standard a 

trunchiului 

1 2 1,954* ,748 ,026 ,288 

2 1 -1,954* ,748 ,026 -3,619 

 

Conform rezultatele statistice, exisă diferențe semnificative între mediile 

celor două măsurători, ceea ce ne permitem să respingem ipoteza nulă, și să 

conchidem că strategia de intervenție kinetoterapeutică a avut efect în cazul 

următorilor parametrii măsurați la proba de echilibru static unipodal cu sprijin pe 

piciorul stâng: elipsă, perimetru, deviația standard antero-posterioară, deviația 

standard medio-laterală, media proiecției centrului de presiune pe axa 0-X, media 

vitezei de deplasare antero-posterioară, media vitezei de deplasare medio-laterală, 

deviația standard a trunchiului. 

11.4.5. Analiza statistică a rezultatelor înregistrate la evaluarea 

echilibrului dinamic 

Numărul total de obiective atinse a obținut un prag de semnificație statistică 

p= .000, reflectând o diferență importantă între mediile celor două măsurători 

(inițială și finală). 
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Din punct de vedere practic, aceste rezultate statistice sugerează 

îmbunătățirea controlului motor de la nivelul gleznei și plantei, care a permis 

atingerea sarcinilor motorii stabilite de aparat. 

Conform rezultatelor statistice prezentate anterior, putem observa că exisă 

diferențe semnificative între mediile celor două măsurători, ceea ce ne permitem să 

respingem ipoteza nulă și să conchidem faptul că strategia de intervenția 

kinetoterapeutică a avut efect în cazul echilibrului dinamic. 

11.4.6. Analiza statistică a rezultatelor înregistrate la evaluarea mersului 

La nivel de grup, s-au găsit diferențe între media (M) parametrilor măsurați în 

timpul testării de mers, la momentul final comparativ cu momentul inițial. Pentru a 

vedea dacă această diferență este semnificativă din punct de vedere statistic, s-au 

aplicat mai multe teste statistice din cadrul GLM. 

Rezultatele testelor din secțiunea comparații perechi, cu un interval de 

încredere de 95%, confirmă faptul că toți parametrii au înregistrat diferențe între 

mediile celor două măsurători, însă, diferențe semnificative din punct de vedere 

statistic, s-au stabilit în cazul parametrilor evidențiați în Tabelul 97, prin căsuța 

albastră. 

Tabelul 17. Rezultatele testelor statistice din secțiunea comparații perechi ale parametrilor spațio-

temporali și cinematici a gleznei și plantei la evaluarea mersului 

 
 

(I) 

kinetoter

apie 

(J) 

kinetot

erapie 

Mean Difference 

(I-J) 

Std, 

Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

 Lower 

Bound Upper Bound 

Timpul de 

contact PD 

1 2 -,046* ,016 ,015 -,082 -,011 

2 1 ,046* ,016 ,015 ,011 ,082 

Timpul de 

contact PS 

1 2 -,045* ,016 ,018 -,080 -,009 

2 1 ,045* ,016 ,018 ,009 ,080 

ROM fl-

ext PD 

1 2 -3,236* 1,245 ,027 -6,011 -,462 

2 1 3,236* 1,245 ,027 ,462 6,011 

ROM fl-

ext 

PS 

1 2 -4,518* 1,278 ,005 -7,365 -1,671 

2 1 4,518* 1,278 ,005 1,671 7,365 

FO fl-ext 

PS 

1 2 4,155* 1,376 ,013 1,089 7,220 

2 1 -4,155* 1,376 ,013 -7,220 -1,089 

 

Putem observa în Tabelul 97, că s-au obținut diferențe semnificative cele 

două măsurători în cazul timpului de contact cu solul a plantei drepte (p= .015) și 

stângi (p= .018). Corelând cu valorile brute ale acestor parametrii, din punct de 

vedere practic, putem interpreta faptul că timpul de contact al plantelor cu solul s-a 

mărit-Figura 116 și Figura 117. 

Amplitudinea de mișcare (ROM) a gleznei drepte, cât și a celei stângi, și-a 

mărit cursa de mișcare cu 3,24 grade, respectiv 4,51 grade. Această creștere este 

susținută de nivelurile de semnificație obținute în urma testelor statistice aplicate, p= 

.027- PD respectiv p= .005-PS. 

La nivelul gleznei și plantei stângi, valorile FO fl- ext, au obținut diferențe 

semnificative între mediile celor două măsurători (p= .013). Acest rezultat indică 

faptul că valoarea medie a mișcării de flexie plantară înregistrată în secvența 

desprinderii. 
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În ceea ce privește mișcarea de prono-supinație (FO pro-sup), diferența dintre 

valorile medii ale celor două măsurători, a fost semnificativă din punct de vedere 

statistic (Figura 120 și 121). În secvența desprinderii, partea posterioară a plantei și-a 

redus pronația cu 4,21 grade la PD (p= .025) și cu 4,49 la PS (p= .010). 

  
Figura 10. Reprezentarea grafică 

a diferențelor dintre mediile celor două 

măsurători ale timpului de contact pe 

planta dreaptă 

Figura 11. Reprezentarea 

grafică a diferențelor dintre mediile 

celor două măsurători ale timpului de 

contact pe planta stângă 

  
Figura 12. Reprezentarea grafică 

a diferențelor dintre mediile celor două 

măsurători ale ROM gleznă dreaptă 

Figura 13. Reprezentarea 

grafică a diferențelor dintre mediile 

celor două măsurători ale ROM gleznă 

stângă 

 
 

Figura 14. Reprezentarea grafică 

a diferențelor dintre mediile celor două 

măsurători ale mișcării de pronație, în 

secvența desprinderii, pe planta și glezna 

dreaptă 

Figura 15. Reprezentarea 

grafică a diferențelor dintre mediile 

celor două măsurători ale mișcării de 

pronație, în secvența desprinderii pe 

planta și glezna stângă 
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Prin analiza rezultatelor statistice obținute, putem conchide faptul că s-au obținut 

diferențe semnificative între mediile celor două măsurători, ceea ce ne permite să 

respingem ipoteza nulă în cazul următorilor parametrii: timpul de contact cu solul, 

amplitudinea de mișcare (ROM) a gleznei drepte, și a celei stângi, flexia plantară 

din secvența desprinderii a gleznei și plantei stângi, pronația regiunii posterioare a 

ambelor plante. Prin urmare, strategia de intervenție kinetoterapeutică a avut efect 

doar în cazul parametrilor menționați anterior. 

CAPITOLUL 12. 

CONCLUZIILE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

Rezultatele obținute în cercetarea experimentală, împreună cu valoarea lor 

statistică, ne-a permis extragerea concluziilor referitoare la eficiența strategiei de 

intervenție kinetoterapeutică. 

Evaluarea piciorului, prin aplicare FPI 6, ne-a oferit informații valoroase din 

punct de vedere clinic, în ceea ce privește condiția curentă a modificărilor structurale 

ale piciorului plat. Rezultatele obținute în urma evaluărilor inițiale versus cele finale, 

subliniază reducerea punctajului acordat în urma analizei reperelor anatomice 

stabilite de FPI 6, ceea ce ne permite să conchidem faptul că, în urma aplicării 

intervenției kinetoterapeutice modificările structurale ale piciorului plat s-au 

ameliorat. Reamintim faptul că Foot Posture Index-6 (FPI-6) este o metodă rapidă, 

ușor de aplicat pentru examinarea piciorului/ picioarelor pe cele 3 planuri anatomice. 

Creată ca răspuns al necesității unui instrument de evaluare valid și fidel, FPI-6 s-a 

dovedit a fi potrivit pentru o serie de aplicații în practica clinică și are un randament 

ridicat în elaborarea datelor măsurabile liniare calitative66,67. 

Cercetările actuale dovedesc că echilibrul este afectat la persoanele cu 

picioarele plate68. Prin urmare, corectarea acestei afecțiuni este necesară pentru a 

stopa efectele negative manifestate asupra corpului. Plecând de la premisa „sistemul 

nervos central dispune de numeroase inputuri senzoriale, însă, în general, se 

bazează pe un singur sistem de orientare, pentru controlul echilibrului, SNC 

utilizează informația somato-senzorială provenită de la picioare în contact cu 

suprafața de sprijin69”, am implementat o strategie de intervenție kinetoterapeutică, 

care să se concentreze pe reinformarea sistemului nervos central cu privire la poziția 

corectă a piciorului. 

Prin urmare, am creat programul de recuperare al piciorului plat urmărind 

următoarele aspecte: creșterea receptivității de la nivel plantar (stimulare receptorilor 

somato-senzoriali, care să faciliteze transmiterea informațiilor senzoriale); 

reeducarea controlului neuro-muscular care împreună cu prima etapă să faciliteze 

 
66 Keenan, A. M., Redmond, A. C., Horton, M., Conaghan, P. G., & Tennant, A. (2007). The Foot 

Posture Index: Rasch analysis of a novel, foot-specific outcome measure. Archives of physical 

medicine and rehabilitation, 88(1), 88–93. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2006.10.005 
67 Hegazy, F. A., Aboelnasr, E. A., Salem, Y., & Zaghloul, A. A. (2020). Validity and diagnostic 

accuracy of foot posture Index-6 using radiographic findings as the gold standard to determine 

paediatric flexible flatfoot between ages of 6-18 years: A cross-sectional study. Musculoskeletal 

science & practice, 46, 102107. https://doi.org/10.1016/j.msksp.2020.102107 
68 Cote, K., P., Brunet, M.E., Gansneder, B., Shultz, S.,J. (2005). Effects of Pronated and Supinated 

Foot Postures on Static and Dynamic Postural Stability. J Athl Train. 40(1): 41-46; 
69 Shumway-Cook, A., Horak, F. B. (1986). Assessing the Influence of Sensory Interaction on 

Balance. Physical Therapy, 66(10), 1548–1550; 
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stabilitatea articulară și să diminueze modificările structurale ale piciorului plat; 

integrarea noilor „achiziții” în controlul echilibrului static și dinamic și îmbunătățirea 

funcției piciorului în fazele de mers. 

Mijloacele utilizate pentru atingerea obiectivelor menționate în paragraful 

anterior, au avut la bază stimularea proprioceptivă și au fost concepute urmând o 

succesiunea metodică fundamentată pe conceptul inhibare- întindere- activare- 

integrare. 

Rezultatele statistice au respins ipotezele nule, așadar ipoteza nr. 1 conform 

căreia „implementarea unei strategii de intervenție kinetoterapeutică bazată pe 

conceptul inhibare-întindere- activare- integrare îmbunătățește nivelul funcțional al 

parametrilor echilibrului static și dinamic la copiii cu piciorul plat de 7-9 ani” a fost 

confirmată, fiind susținută de următoarele dovezi: 

- strategia de intervenția kinetoterapeutică a avut efect asupra echilibrului 

static cu ochii deschiși în cazul următorilor parametrii: elipsă, parametru, 

deviația standard antero-posterioară, media vitezei de deplasare antero-

posterioară, media vitezei de deplasare medio-laterală; 

- intervenția kinetoterapeutică a avut efect asupra echilibrului static cu ochii 

închiși în cazul următorilor parametrii: elipsă, parametru, deviația standard 

antero-posterioară, deviația standard medio-laterală, media proiecției 

centrului de presiune pe axa 0-X, media vitezei de deplasare antero-

posterioară, media vitezei de deplasare medio-laterală, deviația standard a 

trunchiului; 

- intervenția kinetoterapeutică a avut efect asupra echilibrului static, pe 

piciorul drept, în cazul tuturor parametrilor măsurați pe piciorul drept cu 

excepția media proiecției centrului de presiune pe axa 0-X; 

- intervenția kinetoterapeutică a avut efect în cazul tuturor parametrilor 

măsurați la proba de echilibru static pe piciorul stâng, cu excepția mediei 

proiecției centrului de presiune pe axa 0-Y, care nu a obținut semnificație 

statistică. 

În aceeași ordine de idei, analizând și comparând rezultatele între ele, 

considerăm că mijloacele din cadrul programului de recuperare, cu specificitate cele 

pentru reeducarea echilibrului în lipsa informațiilor vizuale, au îmbunătățit 

feedbackul proprioceptiv de la nivelul plantei și gleznei. Această afirmație este 

susținută de una dintre premisele de la care s-a pornit această cercetare, și anume 

„atunci când nu mai există informații vizuale, SNC preferă informația somato-

senzorială provenită de la picioare în contact cu suprafața de sprijin, pentru 

menținerea echilibrului”, dar și de următoarele rezultate statistice: 

- s-au obținut diferențe semnificative din punct de vedere statistic mai bune 

între mediile celor două momente de evaluare (inițial vs. final) ale 

parametrilor măsurați în proba de evaluare a echilibrului static cu ochii 

închiși, comparativ cu proba de evaluare cu ochii deschiși;  

- rezultate foarte bune, din punct de vedere statistic, s-au obținut și la viteza de 

deplasare antero-posterioară și medio-laterală, măsurat prin toate cele patru 

probe ale echilibrului static, fapt ce indică o creștere a rapidității răspunsului 

postural cu scopul menținerii proiecției centrului de greutate în poligonul de 

sprijin. 

Totalul obiectivelor atinse reprezintă un parametru care reflectă capacitatea 

gleznei de a răspunde la necesitățile din mediul extern. Din punct de vedere clinic, 
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acesta este semnificația unei bune funcționări a controlului postural, numit și în 

literatură feed-foward70. 

În ceea ce privește eficiența intervenției kinetoterapeutice asupra parametrilor 

spațio-temporali ai mersului, numai timpul de contact al plantelor a obținut diferențe 

semnificative. Corelând cu valorile brute, din punct de vedere practic, putem 

interpreta faptul că timpul de contact al plantelor s-a mărit. Amplitudinea de mișcare 

(ROM) a gleznei drepte, cât și a celei stângi, și-a mărit cursa de mișcare cu 3,24 

grade, respectiv 4,51 grade. Această creștere este susținută de nivelurile de 

semnificație obținute în urma testelor statistice aplicate. 

La nivelul gleznei și plantei stângi, valoarea medie la nivel de grup a mișcării 

de flexie plantară înregistrată în secvența desprinderii a crescut, ceea ce indică o 

îmbunătățire a amplitudinii de mișcare pe această direcție. În ceea ce privește 

mișcarea de prono-supinație (FO pro-sup), diferența dintre valorile medii ale celor 

două măsurători, a fost semnificativă din punct de vedere statistic. În secvența 

desprinderii, partea posterioară a plantei și-a redus pronația cu 4,21 grade la PD, și cu 

4,49 grade la PS. Reducerea mișcării de pronație din secvența desprinderii poate fi 

corelată cu îmbunătățirea scorului FPI 6, care indică o diminuare a gradului de 

pronație atât la nivel individual, cât și la nivel de grup. 

Prin analiza rezultatelor statistice obținute, putem conchide faptul că s-au 

obținut diferențe semnificative între mediile celor două măsurători (inițiale vs. 

finale), ceea ce ne-a permis să respingem ipoteza nulă numai în cazul următorilor 

parametrii: timpul de contact cu solul, amplitudinea de mișcare (ROM) a gleznei 

drepte, și a celei stângi, flexia plantară din secvența desprinderii a gleznei și plantei 

stângi, pronația regiunii posterioare a ambelor plante. 

Prin urmare, strategia de intervenție kinetoterapeutică a avut efect numai în 

cazul parametrilor menționați anterior așadar ipoteza nr. 2 conform căreia 

„implementarea unei strategii de intervenție kinetoterapeutică bazată pe conceptul 

inhibare-întindere- activare- integrare îmbunătățește nivelul funcțional al 

parametrilor de mers la copiii cu piciorul plat de 7-9 ani”, este confirmată parțial. 

Plecând de la premisele stabilite, urmărind scopul de evidenția eficiența 

strategiei de intervenție și îndeplinind obiectivele cercetării experimentale am reușit 

să confirmăm ipotezele propuse. 

 

CAPITOLUL 13. 

CONCLUZII GENERALE 

Studierea literaturii de specialitate necesară documentării teoretico-științifică 

cât și sintetizarea și analiza informațiilor, semnalăm următoarele probleme. 

Majoritatea specialiștilor formulează definiția piciorului plat prin includerea a 

două caracteristici consecvente: prăbușirea bolții plantare și poziția calcaneului în 

valgus. Unii autori consideră că piciorul plat este o boală de creștere și îl încadrează 

în deficiențe fizice dizabilitante, alți autori avansează ideea conform căreia piciorul 

plat face parte din creșterea și dezvoltarea normală a copilului. 

Intervenția kinetoterapeutică asupra piciorului plat flexibil, nu este 

obligatorie. Având în vedere faptul că nu se cunoaște vârsta la care arcul longitudinal 

medial se oprește din dezvoltare, s-a creat la nivel global o incertitudine la cât de plat 

ar trebui să fie piciorul în primii 10 ani ai copilului. Prin urmare, s-a creat și o 

 
70 Alexe, D. I. (2012). Implicațiile psihomotricității în manifestarea echilibrului la pubertate. Iași. 

Performantica, p.65; 
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dificultate în a lua o decizie terapeutică în inițierea intervențiilor asupra piciorului 

plat flexibil, deoarece foarte mulți specialiști consideră că piciorul plat o să se 

remedieze odată cu creșterea. Un ajutor practic pentru evitarea erorilor decizionale, îl 

constituie realizarea testelor funcționale: testul lui Jack, testul ridicarea pe vârfuri, 

sau testul Silfverskiold, care indică flexibilitatea sau rigiditatea arcului longitudinal 

medial. 

Pe plan mondial nu s-a stabilit un cadru standardizat de evaluare și măsurare a 

piciorul plat pediatric și nici un criteriu clinic și radiologic strict care să definească 

piciorul plat. În momentul actual, există mai multe metode și instrumente prin care se 

evaluează piciorul plat, ceea ce determină dificultăți în realizarea evaluării 

piciorului plat. 

Din cercetarea preliminară, constatativă, analiza statistică a datelor extrase 

ne-a indicat faptul că piciorul plat determină modificarea unghiului calcaneului și a 

tibiei, de aceeași parte și modifică distribuția presiunii plantare pe partea de mijloc 

a suprafeței de sprijin. 

În cercetarea experimentală, am creat și aplicat o strategie de intervenție 

kinetoterapeutică, care a avut obiective, principii și direcții de acționare precise, 

toate în convergență cu scopul cercetării. Programul de recuperare, parte integrantă a 

direcțiilor de acționare, a fost creat având la bază conceptul inhibare-întindere- 

activare- integrare.  

Rezultatele statistice obținute în cercetarea experimentală, ne-au indicat o 

îmbunătățire a nivelului funcțional atât al parametrilor echilibrului static și dinamic, 

cât și al parametrilor de mers la copiii cu piciorul plat de 7-9 ani. 

 

CAPITOLUL 14 

ELEMENTE DE ORIGINALITATE, VALORIFICAREA PRACTICĂ A 

REZULTATELOR CERCETĂRII EXPERIMENTALE ȘI DISEMINAREA 

REZULTATELOR 

14.1.ELEMENTE DE NOUTATE 

Originalitatea cercetării experimentale a constat în aplicarea unei strategii de 

intervenție kinetoterapeutică, prin urmărirea unui traseu metodologic propriu, cu 

fundamente științifice puternice. În acest sens, am creat o strategie de intervenție 

bine structurată (obiective, principii generale, direcții de acționare, evaluare), cu 

detalii precise pentru fiecare componentă. În cadrul direcțiilor de acționare, a fost 

inclus programul de recuperare din care evidențiem câteva aspecte pe care le 

considerăm inovative: 

- mijloacele de intervenție aplicate, sunt concepție proprie, adaptate la vârsta 

subiecților. În acest sens, am aplicat jocuri, concursuri, trasee aplicative; 

- mijloacele au fost aplicate utilizând următoarea succesiune metodică: 

inhibare- întindere- activare-integrare, ceea ce este o noutate ca și metodă de 

recuperare asupra piciorului plat;  

- pentru a facilita procesul de învățare și dezvoltare motrică, s-au aplicat 

mijloace de intervenție, bazate pe teoria stimul- răspuns, utilizând metodei 

semaforului, adaptată după un tip de lecție dintr-un program de învățare 

socio-emoțională, SEL. Chiar dacă metoda originală face parte mai mult din 

domeniul psiho-social, noi, am utilizat-o urmărind rescrierea schemei motorii, 

prin conștientizare și autocorectare, cu ajutorul „culorilor semaforului”; 
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- instrumentele de evaluare ale echilibrului (IsoShift) și mersului (Walker 

View), reprezintă o noutate în domeniul cercetării piciorului plat, acestea 

fiind foarte puține pe plan național și internațional. 

 

14.2. VALORIFICAREA PRACTICĂ A REZULTATELOR CERCETĂRII ȘI 

DISEMINAREA REZULTATELOR 

Susținerea la Congresul UNEFS 2022, a lucrării cu titlul „Distribution of 

plantar pressures under static conditions, in various areas of the pediatric flatfoot”. 

Publicații: 

- Panaet, E. A., Alexe, C. I., Marchiș, C., Man, C. M., Grigore, V. (2021). 

Essay regarding the need for a standard framework of assessment of flat 

feet in children. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series 

IX: Sciences of Human Kinetics, 14 (1). 

https://doi.org/10.31926/but.shk.2021.14.6.1.30; 

- Panaet, E. A., Grigore, V., Man, C. M., Dolinschi, C., Alexe, D. I. (2021). 

Effect of paediatric flat foot on the sagittal alignment of the pelvis and 

spine. Discobolul, Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal, 

60, (4), 475-484. https://doi.org/10.35189/dpeskj.2021.60.4.10; 

- Panaet, E. A., Alexe, C. I., Stângaciu, A. O., Hazar, F., Rață, G., Alexe, 

D.I., Hofmeister, M. (2022). The effects of pediatric flat foot on the 

frontal alignment ofproximal segment. Balneo and PRM Research 

Journal 2022, 13(2): 499. https://doi.org/ 10.12680/balneo.2022.499. 

Articole publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional: 

- Man, M. C., Ganera, C., Bărbule, G. D., Krzysztofik, M., Panaet, E. A., 

Cucui, A. I., Tohănean, I., Alexe, D. I. (2021). The Modifications of 

Haemoglobin, Erythropoietin Valuesand Running Performance 

WhileTraining at Mountain vs. Hilltop vs. Seaside. Int. J. Environ. Res. 

PublicHealth, 18, 9486. https://doi.org/10.3390/ijerph1818948; 

- Dragos, O., Alexe, D. I., Ursu, E. V., Alexe, C. I., Voinea, N. L., Haisan, 

P. L., Panaet, A. E., et al. (2022). Training in Hypoxia at Alternating 

High Altitudes Is a Factor Favoring the Increase in Sports 

Performance. Healthcare, 10(11), 2296. MDPI AG. Retrieved from 

http://dx.doi.org/10.3390/healthcare10112296 

RECUNOAȘTERE 

Teza a fost elaborată sub auspiciile UNEFS în cadrul Școlii Doctorale pe baza 

Proiectului de cercetare științifică aprobat de Consiliul Școlii Doctorale.  
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