
 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI 

ȘCOALA DOCTORALĂ 

 

 

 

ABORDĂRI TERAPEUTICE PRIN MIJLOACE 
KINETICE ALE COMPLICAȚIILOR 
NEOPLASMULUI MAMAR OPERAT 

REZUMAT 

TEZĂ DE DOCTORAT 

 

Conducător științific:  

PROF. UNIV. DR. CORDUN MARIANA 

Doctorand: 

BALTAG OANA-MARIA 

  

BUCUREȘTI – 2022 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN 
BUCUREȘTI 

SECRETARIAT ȘCOALA DOCTORALĂ 

 

           D-lui/D-nei 

............................................................................................................................. 

          Vă facem cunoscut că, în data de ............................................., orele............, 
în sala......................................................................... a Universității Naționale de 
Educație Fizică și Sport din București, va avea loc susținerea publică a tezei de 
doctorat de către: 

 

Cu titlul: 

 

 

În vederea obținerii titlului de Doctor în Știința Sportului și Educației Fizice.  

          În conformitate cu H.G. nr. 681/2011, art. 39 (3) privind conferirea titlurilor 
științifice în România, vă trimitem rezumatul tezei de doctorat, cu rugămintea de 
a comunica în scris observațiile dumneavoastră pe adresa:  
          Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, strada Constantin 
Noica, numărul 140, sector 6, București și de a participa la susținerea publică a 
tezei.  
 

 

RECTOR,                     SECRETAR ȘEF UNEFS,  

 

Prof.univ.dr. Florin PELIN      Ing. Silviea CONSTANTINESCU 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 
 

 

Cuprins 
INTRODUCERE...................................................................................5 

PARTEA I........................................................................................... 7 

NEOPLASMUL MAMAR – PROFILAXIE, DIAGNOSTIC, 
COMPLICAȚII ȘI POSIBILITĂȚI DE INTERVENȚIE 
TERAPEUTICĂ................................................................7 

CAPITOLUL 1..............................................................8 

ASPECTE GENERALE PRIVIND NEOPLASMUL MAMAR ȘI 
MOTIVAREA ALEGERII TEMEI...................................................8 

1.1. Politici de sănătate privind depistarea și tratamentul 
cancerului de sân ........................................................................... 8 

1.2. Raportări ale Organizației Mondiale a Sănătății privind 
incidența  neoplasmului  mamar .................................................... 9 

1.3. Motivarea alegerii temei ......................................................... 9 

CAPITOLUL 2...................................................................................11 

REFLECTAREA TEMEI ÎN LITERATURA DE 
SPECIALITATE................................................................................11 

2.1. Reflectarea temei în literatura națională de specialitate ........ 11 

2.2. Reflectarea temei în literatura internațională de specialitate. 12 

CAPITOLUL 3...................................................................................16 

DIAGNOSTIC CLINIC ȘI FUNCȚIONAL ÎN NEOPLASMUL 
MAMAR............................................................................................16 

3.1. Diagnosticul clinic ................................................................ 16 

3.2. Examinarea paraclinică......................................................... 18 

3.3. Evaluarea funcțională ........................................................... 18 

3.4. Evaluarea limfedemului ........................................................ 20 

3.5. Evaluarea calității vieții ........................................................ 20 



 

2 
 

3.6. Evaluarea durerii .................................................................. 21 

CAPITOLUL 4...................................................................................22 

TRATAMENTUL COMPLEX ÎN NEOPLASMUL MAMAR........22 

4.1. Tratamentul chirurgical ........................................................ 22 

4.2. Tratamentul oncologic .......................................................... 22 

4.3. Tratamentul kinetic în neoplasmul mamar operat ................. 23 

CONCLUZII.......................................................................................27 

PARTEA A II-A....................................................................................29 

CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND EFECTELE 
KINETOTERAPIEI ASUPRA NEOPLASMULUI MAMAR 

OPERAT..............................................................................................29 

CAPITOLUL 5..................................................................................30 

DESIGN-UL CERCETĂRII PRELIMINARE..................................30 

5.1. Premisele .............................................................................. 30 

5.2. Obiectivele ........................................................................... 30 

5.3. Sarcinile ................................................................................ 31 

5.4. Scopul ................................................................................... 31 

5.5. Subiecții și locul desfășurării cercetării ................................ 31 

5.6. Etapele cercetării .................................................................. 32 

5.7. Ipotezele cercetării prelimiare .............................................. 32 

5.8. Metodele de cercetare științifică ........................................... 33 

5.9. Evaluarea subiecților ............................................................ 33 

CAPITOLUL 6...................................................................................34 

PROTOCOLUL DE INTERVENȚIE TERAPEUTICĂ APLICAT 
SUBIECȚILOR CERCETAȚI...........................................................34 

6.1. Obiectivele intervenției terapeutice ...................................... 34 

6.2. Intervenția terapeutică asupra subiecților cercetați ............... 34 

CAPITOLUL 7...................................................................................35 



 

3 
 

PREZENTAREA, ANALIZA ȘI INTERPRETAREA 
REZULTATELOR CERCETĂRII PRELIMINARE........................36 

7.1. Prezentarea rezultatelor ........................................................ 36 

7.2. Analiza și interpretarea rezultatelor ...................................... 36 

CONCLUZII.......................................................................................42 

PARTEA A III-A..................................................................................45 

CERCETARE PROPRIU-ZISĂ PRIVIND EFECTELE 
KIENTOTERAPIEI ASUPRA NEOPASMULUI MAMAR 

OPERAT..............................................................................................45 

CAPITOLUL 8..................................................................................46 

DESIGN-UL CERCETĂRII PROPRIU-ZISE..................................46 

8.1. Premisele .............................................................................. 46 

8.2. Obiectivele ........................................................................... 46 

8.3. Sarcinile ................................................................................ 47 

8.4. Scopul ................................................................................... 47 

8.5. Subiecții și locul desfășurării cercetării propriu-zise ............ 47 

8.6. Etapele cercetării .................................................................. 48 

8.7. Ipotezele cercetării propriu-zise............................................ 48 

8.8. Metodele de cercetare științifică ........................................... 49 

8.9. Evaluarea subiecților ............................................................ 49 

CAPITOLUL 9...................................................................................50 

PROTOCOLUL DE INTERVENȚIE TERAPEUTICĂ PENTRU 
SUBIECȚII CU NEOPLASM MAMAR...........................................50 

9.1. Obiectivele intervenției terapeutice ...................................... 50 

9.2. Intervenția terapeutică asupra subiecților cercetați ............... 50 

CAPITOLUL 10.................................................................................51 

PREZENTAREA, ANALIZA ȘI INTERPRETAREA 
REZULTATELOR CERCETĂRII PROPRIU-ZISE........................51 



 

4 
 

10.1. Prezentarea rezultatelor ...................................................... 51 

10.2. Analiza și interpretarea rezultatelor .................................... 51 

CONCLUZII PARTEA A III-A...........................................................57 

Bibliografie........................................................................................65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

5 
 

INTRODUCERE 
  

 Neoplasmul mamar reprezintă o multiplicare anormală a 

celulelor epiteliale de la nivelul ductelor și lobulilor mamari; se 

manifestă clinic prin apariţia unei tumori care, netratată la timp, se 

dezvoltă atât local, cât şi la distanţă tisulară. Factorii care conduc la 

apariția și dezvoltarea celulelor neoplazice sunt de cauză: endocrină, 

externă şi genetică. 

 Conform raportărilor OMS, neoplasmul mamar prezintă cea 

mai ridicată incidență și afectează circa 2,09 milioane persoane în toată 

lumea. În ceea ce privește decesul de cauză neoplazică, cancerul mamar 

se află pe locul 5 în lume cu 627000 de cazuri/an. În România, cancerul 

mamar prezintă un raport de 51/100000 de femei, rata mortalităţii fiind 

de 24/100000 de femei.  

 Neoplasmul mamar afectează și persoanele de gen masculin, 

dar incidența acestuia este mai redusă, aproximativ 2700 de cazuri anual, 

deoarece cauzele sunt mai mult de natura externă și genetică, iar la 

femei, de natură endocrină. 

Tratamentul cancerului de sân este chirurgical și constă în 

mastectomie sau sectorectomie, asociată cu chimioterapie și 

radioterapie. Postoperator, tratamentul va fi elaborat de o echipă 

multidisciplinară formată din medic oncolog, kinetoterapeut, psiholog, 

medic nutriţionist, radioterapeut, imunolog, infecționist, chirurg 

estetician, radiolog și anatomopatolog.  

  Orice intervenţie chirurgicală la nivelul sânului generează 

dureri și cicatrici, de cele mai multe ori cheloide, care la rândul lor pot 

induce parestezii (5,1-51,1%), scăderea mobilităţii articulare la nivelul 

articulației scapulo-humerale pentru mișcările de flexie, abducţie şi 



 

6 
 

rotaţie externă în abducţie de 90˚ (41,4%), limfedem (27,3%). În acest 

context, kinetoterapia are un rol major.  

De asemenea, pot apărea şi tulburări psihice şi emoţionale 

importante, cel mai adesea anxietate, depresie şi/sau preocupări estetice 

privind mascarea protezei de sân (prin îmbrăcăminte). Toate aceste 

disfuncții postoperatorii afectează calitatea vieţii de zi cu zi. 

În acest context, ne-am propus să aprofundăm problematica 

neoplasmului mamar și să experimentăm programe kinetice de 

recuperare pentru a oferi practicienilor repere în abordarea acestei 

patologii invalidantă (cu repercursiuni fizice, psihice și sociale). 
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CAPITOLUL 1 

ASPECTE GENERALE PRIVIND NEOPLASMUL 
MAMAR ȘI MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 

 

1.1. Politici de sănătate privind depistarea și tratamentul cancerului 
de sân  

  

 Incidența tot mai mare a neoplasmului mamar, a determinat 

adoptarea unor măsuri cuprinse în elaborarea unor polici de sănătate 

privind depistarea și tratarea acestei maladii invalidante.  

 Astfel, în anul 2012,  Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, reglementează prin articolul 168, activitatea Uniunii 

Europene și conferă acesteia dreptul de a sprijini și coordona activitățile 

privind îmbunătățirea sănătății, în statele membre.  

 Uniunea Europeană prin comisia de sănătate, a întocmit în 

anul 2019 un plan de combatere a bolilor neoplazice bazat pe 4 piloni.  

 Recomandările Uniunii Europene de screening în neoplasmul 

mamar sunt: ecografia anuală de sân și mamografia cu o frecvență de 

una la 2 ani pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 45 și 69 de ani și de 

una la 3 ani, pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 70 și 74 de ani. 

Recomandările se aplică persoanelor asimptomatice.  

 Fiecare pacient diagnosticat cu neoplasm mamar intră în 

atenția unei comisii multidisciplinare formată din: medic oncolog, 

kinetoterapeut, psiholog, medic nutriţionist, radioterapeut, imunolog, 

infecționist, chirurg estetician, radiolog și anatomopatolog. În țările 

anglo-saxone această echipă de specialiști este denumită comisie de 

diagnostic și indicație terapeutică în oncologie; în SUA este cunoscută 

ca Hospital Tumor Board, iar în Franța se numește Réunion de 

Concentration Pluridisciplinaire.  
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1.2. Raportări ale Organizației Mondiale a Sănătății privind 
incidența  neoplasmului  mamar 

Conform raportărilor Organizației Mondiale a Sănătății 

(OMS), neoplasmul mamar și cel pulmonar sunt cele mai frecvente 

tipuri de cancer, care afectează fiecare circa 2,09 milioane persoane în 

toată lumea. În ceea ce privește decesul de cauză neoplazică, potrivit 

ultimelor raportări din 2018, ocupă locul 5 în lume cu 627000 de cazuri. 

Aproximativ 70% din aceste decese, se produc în țările cu venituri mici 

și medii.  

Factorii majori de risc, care contribuie la dezvoltarea 

neoplasmului mamar sunt: tabagismul, sedentarismul, dieta nesănătoasă 

și infecțiile cronice cu viruși precum: virusul helicobacter, human 

papillomavirus, virusul hepatic B, virusul hepatic C și virusul Epstein-

barr. 

 Incidența neoplasmului mamar diferă în funcție de regiune. În 

anul 2020 OMS a realizat un profil regional pentru toate statele lumii; se 

poate observa prezența unui trend ascendent al cazurilor de neoplasm 

mamar și un trend descendent privind incidența deceselor prin cancerul 

mamar. 

Ultimele raportări din România datează din anul 2018; s-au 

înregistrat 9629 de cazuri de neoplasm mamar, iar rata mortalităţii a fost 

de 6,6%. Conform statisticilor OMS, țara noastră prezintă un trend 

ascendent, întrucât în anul 2012 au fost raportate 8981 de cazuri.  

1.3. Motivarea alegerii temei 
  

 Motivul principal în alegerea acestei teme este reprezentat de 

raportările îngrijorătoare în privința incidenței crescute a neoplasmului 
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mamar la vârste din ce în ce mai mici și depistarea tardivă a acestei 

patologii.   

 O importanță majoră în abordarea neoplasmului mamar operat 

este lipsa referințelor bibliografice în România. Pentru acest motiv, 

tema este una de nișă pentru țara noastră și pentru specialiștii în 

kinetoterapie. 

 Menționez totodată că am competența necesară pentru a 

aborda acest subiect. Sunt absolventă a Facultății de Kinetoterapie, 

programul de studii universitare de licență Kinetoterapie și Motricitate 

Specială (2017) și a programului de studii universitare de masterat 

Recuperare-Reeducare Motrică și Somato-Funcțională (2019) din 

cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București. 

 De asemenea, am parcurs o serie de cursuri de perfecționare în 

managementul limfedemului și al sechelelor post-mastectomie după cum 

urmează: Drenaj limfatic manual, Management limfedemului modulul 1, 

2, 3 și Lymph taping . 

 Menționez totodată că această patologie a constituit un subiect 

provocator încă din perioada studiilor universitare, motiv pentru care am 

ales ca titlu al lucrării de disertație Eficiența kinetoterapiei în 

recuperarea post-mastectomiei, în care am realizat un studiu de caz. 

 Preocupările privind neoplasmul de sân operat, au continuat pe 

parcursul a celor 5 ani, în care am fost angajată la centrul Chinese 

Medical Center, în cadrul căruia am lucrat cu pacienți ce prezintă 

patologia pe care ne-am propus să o aprofundăm, mai ales în ceea ce 

privește abordarea terapeutică post-operatorie prin mijloace kinetice.  
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CAPITOLUL 2 

REFLECTAREA TEMEI ÎN LITERATURA DE 
SPECIALITATE 

 
2.1. Reflectarea temei în literatura națională de specialitate 

 
 În literatura națională de specialitate, se regăsește un număr 

redus de studii care abordează problematica efectelor secundare 

tratamentului chirurgical, hormonal și medicamentos aplicat în 

neoplasmul mamar. 

 Studiul Physical Therapy after total mastectomy surgery in breast 

cancer a fost realizat în anul 2011, asupra unui grup de 14 subiecți și 

publicat în revista de specialitate Timișoara Physical Education and 

Rehabilitation Journal. Acesta subliniază importanța aplicării timpurii a 

kinetoterapiei și a drenajului limfatic manual 
Studiul bibliografic Factori de risc ai aparției limfedemului 

brațului după tratamentul cancerului mamar, publicat în anul 2014 în 

revista Acta Medica Transilvanica, evidențiază factorii implicați în 

dezvoltarea limfedemului secundar tratamentului complex aplicat 

neoplasmului mamar. Conform acestui studiu 80% din paciente pot 

prezenta post-chirurgical simptome specifice limfedemului, iar 

principalele cauze care survin în dezvoltarea acestuia sunt: limfodisecția 

axilară, radioterapia externă, obezitatea și infecțiile (erizipel și 

limfangită).  

Un alt studiu de referință intitulat Kinetoterapia în cancerul 

mamar a fost elaborat în anul 2018, în cadrul Institutului Oncologic 

Prof. Dr. Ion Chiricuță Cluj Napoca, asupra unui grup de 140 de 

paciente internate cu diagnosticul de neoplasm mamar. Autorii 

subliniază efectele secundare ale mastectomie și anume: diminuarea 



 

12 
 

amplitudinii mișcărilor în articulația umărului, apariția limfedemului, 

diminuarea forței musculare, parestezii la nivelul membrului superior 

homolateral intervenției chirurgicale și sindromul dureros post-

mastectomie.  

 

2.2. Reflectarea temei în literatura internațională de specialitate 
 

 Literatura internațională de specialitate oferă numeroase studii 

ce abordează problematica sechelelor post-mastectomie, precum și 

modalități de profilaxie și tratament al acestora, care ar putea fi extinse 

și asupra pacienților din țara noastră. 

 Tratamentul adjuvant aplicat post-mastectomie are rolul de a 

minimiza riscul de recidivă a cancerului la nivelul sânului, toracelui sau 

ganglionilor limfatici. Cu toate că administrarea chimioterapiei și a 

radioterapiei locale reduce mortalitatea, aceste terapii au efecte negative 

asupra corpului uman. Autorii Shapiro și Recht (2001) au sistematizat 

aceste efecte, într-un studiu intitulat Side Effects of Adjuvant Treatment 

of Breast Cancer, astfel: 

- afecțiuni secundare aplicării radioterapiei locale: cardiotoxicitate, 

pneumonie, fracturi costale, durere, limfedem, diminuarea 

mobilității articulației scapulo-humerale; 

- afecțiuni sistemice apărute în urma administrării chimioterapiei: 

mielosupresie, neuropatie periferică, menopauză prematură, 

infertilitate, creșterea în greutate, boli cardiovasculare, senzația de 

greață și vomă, anxietate, depresie, insomnie, oboseală, teamă de 

recidivă.  

 Un studiu realizat în cadrul Spitalului de Oncologie din 

Ankara, cu titlul Lymphedema after treatment of breast cancer 

analizează incidența limfedemului post-mastectomie și limfodiseție 
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axilară. Acesta a fost efectuat asupra unui număr de 240 de paciente, cu 

o vârstă medie de 51,3 ani, cărora li s-a efectuat mastectomie și 

limfodisecție axilară. Factorii de risc incriminați în dezvoltarea 

limfedemului sunt: vârsta la momentul intervenției chirurgicale, indicele 

de masă corporală crescut, tratamentul cu tamoxifen, radioterapia 

axilară, tabagismul, numărul de ganglioni axilari extirpați. 

 Studiul Shoulder disability and late symptom following 

surgery for early breast cancer subliniază că diminuarea amplitudinii 

mișcărilor la nivelul articulației scapula-humerale survine în urma 

intervenției chirugicale. Autorii au aplicat chestionarul Constant 

Shoulder Score (CSS), au realizat bilanț articular la nivelul umărului și 

perimetrie la nivelul ambelor membre superioare și au constatat că 

mișcarea de abducție este cea mai afectată mișcare, amplitudinea fiind 

diminuată cu 30° până la 60°. De asemenea, pacienții care au efectuat 

radioterapie locală post-operator au resimțit o diminuare a mobilității 

articulare mai pronunțată comparativ cu cei cărora li s-a efectuat doar 

mastectomie. 

 Tsai Han-Ju et colab., au analizat efectele înlocuirii bandajelor 

compresive cu benzile kinesiologice, ca parte a terapiei decongestive în 

studiul Could kinesio tape replace the bandage in decongestive 

lymphatic therapy for breast-cancer-related lymfedema? A pilot study. 

Acesta s-a desfășurat pe o perioadă de 4 săptămâni;  au fost incluse 41 

de paciente cu limfedem secundar, unilateral, repartizate aleatoriu în 

două grupuri. scopul de a stimula sistemul limfatic). S-a observant că 

pacientele au acceptat mult mai ușor benzile kinesiologice comparativ cu 

bandajearea compresivă multistratificată.   

 Studiul Effect of Low-Intensity Physical Activity and 

Moderate- to High-Intensity Physical Exercise During Adjuvant 

Chemotherapy on Physical Fitness, Fatigue, and Chemotherapy 
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Completion Rates: Results of the PACES Randomized Clinical Trial, 

elaborat de Hamma van Waart et colab., în perioada martie 2010 – 

decembrie 2012, analizează efectele activității fizice cu intensitate 

redusă și moderată în perioada administrării chimioterapiei. Au 

participat 230 de paciente, distribuite în două grupuri: un grup a efectuat 

zilnic, exerciții fizice cu instensitate redusă, iar al doilea grup a efectuat 

de două ori pe săptămână, exerciții cu intensitate moderată. În urma 

prelucrării rezultatelor obținute în cadrul testării inițiale și finale, s-a 

observat că al doilea grup a obținut rezultate mai bune în ceea ce 

privește forța musculară, fatigabilitatea și activitatea sistemului cardio-

respirator.  

 Studiul Prevalence of and factors associated with persistent 

pain following breast cancer surgery realizat în Danemarca, publicat în 

anul 2012 în revista de specialitate Journal of American Medical 

Association, evidențiază factorii ce contribuie la persistența durerii post-

mastectomie: leziuni ale nervilor, tulburări senzoriale (hiperpatie, 

alodenie, senzație de arsură). A fost evaluată calitatea vieții cu ajutorul 

unui chestionar, elaborat de Organizația Europeană pentru Studiul și 

Tratamentul Cancerului. În urma prelucrării datelor recoltate, s-a 

observat că 47% din paciente acuză durere la nivelul uneia sau mai 

multor zone ale corpului (sân, axilă, braț, trunchi).  

 Autorii Ashraf H.M. et colab. (2014), au evidențiat în studiul 

Does Hydrotherapy Improve Shoulder Abduction in Post-Mastectomy 

Patients?, elaborat în cadrul Benha Teaching Hospital, că hidroterapia 

are efecte benefice asupra mișcării de abducție efectuată la nivelul 

articulației scapulo-humerale. Un număr de 30 de subiecți au beneficiat 

de un program de exerciții în apă efectuat de 3 ori pe săptămână timp de 

6 săptămâni; la finalul tratametului, durerea resimțită la nivelul umărului 

s-a diminuat, iar nivelul funcțional s-a îmbunătățit.   
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 Yeung W., și Semciw A., (2018) subliniază în meta-analiza 

Aquatic Therapy for People with Lymphedema: A systematic review and 

meta-analysis importanța includerii exercițiilor efectuate în mediul 

acvatic ca parte a tratamentului aplicat limfedemului.  

 Autorii Sweeney et colab., (2019) au verificat prin cercetarea 

intitulată Aerobic and Resistance Exercise Improves Shoulder Function 

in Women Who Are Overweight or Obese and Have Breast Cancer: A 

Randomized Controlled Trial eficiența exercițiilor în regim aerob 

aplicate de 3 ori pe săptămână pacientelor supraponderale. Aceștia au 

constatat că după 16 săptămâni de tratament s-a diminuat circumferința 

membrului superior și s-a îmbunătățit semnificativ funcționalitatea.  

 Tofighi A., et colab. (2020), au analizat efectele pe care 

hdroterapia le are asupra sferei psihice în cadrul studiului The effect of 6 

weeks of hydrotherapy on cognitive flexibility and quality of life of 

women improved breast cancer efectuat în Iran. Autorii au aplicat un 

program de exerciții acvatice de 3 ori pe săptămână, timp de 6 sâptâmâni 

și au remarcat o îmbunătățire semnificativă statistic în ceea ce privește 

calitatea vieții și, în mod special, flexibilitatea cognitivă.  

 Gupta H. (2021) subliniază în meta-analiza Pre and post 

operative physiotherapy for breast cancer: a literature review 

importanța aplicării post-operator a unui tratament complex alcătuit din 

meloterapie, psihoterapie, bandajare compresivă, yoga, hidroterapie și 

kinetoterapie. Aceste terapii au efecte benefice asupra calității vieții, 

limfedemului secundar mastectomiei, dizabilității membrului superior și 

durerii, aspect evidențiat și de Hack C.C. et colab. (2015) în lucrarea 

Local and Systemic Therapies for Breast Cancer Patients: Reducing 

Short-term Symptoms with the Methods of Integrative Medicine. 
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CAPITOLUL 3 

DIAGNOSTIC CLINIC ȘI FUNCȚIONAL ÎN 
NEOPLASMUL MAMAR 

 
 

3.1. Diagnosticul clinic 
 “Atitudinea modernă în diagnosticul patologiei mamare se 

bazează pe triada: examen clinic, investigații paraclinice și examen 

citologic”, denumite de specialiștii în domeniu TRIPLU TEST. Pe baza 

anamnezei și a examenului fizic se stabilește diagnosticul clinic.  

  3.1.1. Anamneza 
 „Anamneza reprezintă dialogul dintre pacient și examinator” și 

poate avea două forme: ascultarea și dialogul.  

3.1.2. Examenul fizic 
 Realizarea examenului fizic este de competența medicului. 

Totuși, îmi permit să descriu câteva aspecte ale evaluăriii efectuate de 

medic, pe care le regăsim în fișa de observație a pacientului cu neoplasm 

mamar. Pentru mine, în calitate de kinetoterapeut, aceste informații sunt 

importante pentru aprecierea gravității și evoluției.  

 Inspecția locală a sânilor are ca scop observarea în detaliu a 

regiunii sânilor și axilelor pentru a identifica eventuale modificări la 

nivelul tegumentului. Inspecția se efectuează cu pacientul în poziție 

ortostatică și decubit dorsal, inițial cu membrele superioare relaxate pe 

lângă trunchi și ulterior cu palmele la ceafă.  

 Palparea sânilor este de două tipuri: superficială și profundă. 

Poziția pacientului: ortostatism cu palmele pe șolduri, decubit dorsal cu 

plamele la ceafă. Se palpează toate cele patru cadrane ale sânului, 
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regiunea areolară și regiunea axilară fie în sensul acelor de ceasornic, fie 

de sus în jos sau de jos în sus.  

  3.1.3. Complicații  
 Complicațiile neoplasmului mamar survin astfel: în cadrul 

evoluției bolii și postterapeutic. 

 Complicații în evoluția patologiei studiate 

 Principalele complicații care se produc în evoluția bolii sunt 

metastazele, recidiva neoplasmului și limfedemul.   

 Limfedemul apare fecvent atât în evoluția bolii, atunci când 

celulele neoplazice se extind până la nivelul ganglionilor limfatici, cât și 

ca o complicație postterapie. Conform Institulului Național pentru 

Cancer din SUA, nu există un criteriu pentru diagnosticarea 

limfedemului însă, o diferență de 2 cm față de măsurătorile efectuate 

anterior sau comparativ cu membrul controlateral sugerează instalarea 

unui edem.  

 Limfedemul evoluează în 4 stadii (fig. 3.3.): 

- Stadiul 0 - Este stadiul initial; apare în timpul sau la sfârșitul zilei 

după efort fizic și se diminuează după odihnă  deoarece este 

reversibil. 

- Stadiul 1 - Volumul membrului nu se reduce după odihnă însă, tratat 

adecvat poate regresa. Se poate asocia cu erizipel și exeme. 

- Stadiul 2 - Țesutul se fibrozează; limfedemul persistă chiar și după 

tratament. Apar frecvent complicații precum erizipel, eczeme și 

fistule limfatice. 

- Stadiul 3 - Este denumit și elefantiazis; este o formă ireversibilă cu 

complicații grave, din cauza dimensiunilor mari ale limfedemului 

nervii sunt comprimați, iar mobilizarea membrului afectat se 

realizează cu dificultate. 
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Complicații postterapeutice   

 Intervenția chirurgicală de mastectomie și limfodisecție axilară 

generează dureri, cicatrici cheloide ce duc la scăderea amplitudinii 

mișcărilor la nivelul articulației scapulo-humerale și la apariția 

limfedemului.  

 Cu toate că administrarea chimioterapiei și a radioterapiei 
locale crește speranța de viață a pacienților, aceste terapii au efecte 
negative asupra corpului uman. Aceste efecte adverse pot fi sistematizate 
în două categorii:   

- afecțiuni secundare aplicării radioterapiei locale: cardiotoxicitate, 
pneumonie, fracturi costale, durere, limfedem, diminuarea 
mobilității articulației scapulo-humerale; 

- afecțiuni sistemice apărute în urma administrării chimioterapiei: 
mielosupresie, neuropatie periferică, boli cardiovasculare, senzația 
de greață și vomă și oboseală.  

3.2. Examinarea paraclinică 

 În urma anamnezei și a examenului fizic se stabilește un 

diagnostic de probabilitate.  Diagnosticul de certitudine presupune 

completarea evaluării clinice cu o examinare paraclinică ce constă din: 

ecografie mamară bilaterală și axilară, mamografie, RMN, examen 

citologic prin puncție.  

3.3. Evaluarea funcțională  
 Evaluarea funcțională, aplicată pacienților cu neoplasm 

mamar, se realizează global cu ajutorul ADL-urilor și analitic prin bilanț 

muscular și articular. 

3.3.1. Evaluarea funcțională globală 
 Conform Magee J. D. (2014), pentru a putea desfășura 

activitățile din viața de zi cu zi, ce asigură o viață independentă, fiecare 
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persoană are nevoie de un interval minim de amplitudine de mișcare la 

nivelul articulației scapulo-humerale, cotului și mâinii. 

 În acest sens, autorul propune pentru evaluarea funcțională a 

umărului, trei teste: ducerea mâinii la ceafă, atingerea scapulei opuse cu 

mâna prin flexie, adducție și rotație internă, atingerea scapulei opuse cu 

mâna prin extensie, adducție și rotație externă.  Pentru articulația cotului 

am identificat patru teste: ducerea mâinii la gură cu o greutate ținută în 

mână, stând în fața unui perete, palmele sprijinite la nivelul peretelui , 

flexia și extensia coatelor, deschiderea unei uși cu antebrațul în 

supinație, deschiderea unei uși cu antebrațul în pronație.  

 De asemenea, evaluarea pacienților poate fi completată de 

aplicarea chestionarului Disabilities of the Arm, Hand and Shoulder 

(DASH) ce ajută la stabilirea coeficientului de dizabilitate a membrului 

superior de partea intervenției chirurgicale.  

 3.3.2. Bilanțul muscular 
 Bilanțul muscular este o metodă subiectivă de evaluare a forței 

musculare, se realizează prin examen manual și este dependentă de 

experiența kinetoterapeutului.   

 Cordun M. elaborează bilanțul muscular cu ajutorul unei scale 

cu 6 trepte, evaluând acțiunea fiecărui mușchi.  

 Aceste metode au aplicabilitate în evaluarea funcțională a 

articulației scapulo-humerale, cotului și antebrațului la pacienții cu 

neoplasm mamar deoarece, în activitatea de kinetoterapeut, am întâlnit 

pacienți la care mușchiul nu efectuează nicio contracție (F0) sau aceasta 

se poate sesiza doar la palpare (F1), fiind nefuncțional. Această situație 

este cauzată de producerea unor leziuni nervoase și ligamentare în 

timpul intervenției chirurgicale.  
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 3.3.3. Bilanțul articular 
 “Evaluarea amplitudinii articulare sau bilanțul articular constă 

în aprecierea gradului de mobilitate într-o articulație”. 

 Diminuarea mobilității artiulației scapulo-humerală este o 

consecință a intervenției chirurgicale, asociată cu radioterapia locală. 

Cele mai afectate mișcări sunt abducția, flexia și rotația externă.  

 În urma studierii literaturii naționale și internaționale de 

specialitate am identificat că cea mai utilizată metodă de evaluare a 

amplitudinii mișcărilor este goniometria. 

3.4. Evaluarea limfedemului  
 Această acumulare a lichidului limfatic în ţesuturi ce se 

manifestă clinic prin creşterea în volum a zonei afectate creează 

pacientului senzaţia de îngreunare a zonei sau membrului afectat, 

disconfort, durere și diminuarea amplitudinii articulare.   

Circumferințele membrului superior se măsoară cu banda 

metrică la următoarele niveluri: 

- articulația metacarpo-falangiană; 

- articulația radio-cubitală distală; 

- la 10 cm distal de epicondilul lateral; 

- la 5 cm proximal de epicondilul lateral; 

- la 10 cm proximal de epicondilul lateral. 

 Pentru obținerea unor măsurători comparabile, este necesar ca 

perimetria să se efectueaza la aceleasi niveluri.  

3.5. Evaluarea calității vieții 
 Potrivit OMS, calitatea vieții este reprezentată de percepția 

unui individ asupra poziției sale în viață, în contextul sistemului de 

valori în care trăiește și în raport cu obiectivele, așteptările, standardele 

și preocupările sale.    
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 Departamentul de Sănătate Mintală și Abuz de Substanțe, 

structură a OMS, a elaborat un chestionar pentru evaluarea calității 

vieții, utilizat la nivel global. Acest chestionar este disponibil în 2 

variante: cea inițială alcătuită din 100 de întrebări și o formă scurtată 

alcătuită din 26 de întrebări, sistematizate în 4 domenii: fizic, psihologic, 

social și mediu înconjurător. Răspunsurile bifate sunt cuantificate de la 1 

la 5 unde, 1 înseamnă foarte slab, iar 5 foarte bun.  

3.6. Evaluarea durerii 
International Association for the Study of Pain definește 

durerea ca fiind o senzație dezagreabilă și o experiență emoțională ce 

apare ca raspuns la o agresiune tisulară.  

Apariția durerii cronice în urma intervenției de mastectomie 

este un proces complex și multifactorial. Aceasta este un simptom 

frecvent întâlnit și este cauzată de producerea unor leziuni musculare, 

ligamentare sau ale nervilor. Administrarea tratamentului oncologic și 

hormonal poate contribui la amplificarea durerii.  
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 CAPITOLUL 4 

TRATAMENTUL COMPLEX ÎN NEOPLASMUL MAMAR 
 

4.1. Tratamentul chirurgical 
 Tratamentul chirurgical constă în mastectomie sau 

sectorectomie. Mastectomia este o intervenție chirurgicală prin care se 

realizează, sub diferite forme, ablația sânului și implicit a tumorii. 

Sectorectomia sau quadrantectomia este o intervenție 

chirurgicală ce are ca obiectiv rezecția în bloc a cadranului în care se află 

tumora. 

În prezent, în urma scorului BI-RADS, obținut în cadrul 

examenelor imagistice, în urma biopsiei puncționale și a testului 

ganglionul santinelă, chirurgul stabilește tipul intervenției chirurgicale.  

4.2. Tratamentul oncologic 
 

 În urma rezultatelor biopsiei și examenului imunohistochimic 

se stabilesc următorii pași de tratament. Tratamentul oncologic constă în 

chimioterapie și radioterapie locală.  

Chimioterapia constă în administrarea unor substanțe cu 

scopul distrugerii celulelor maligne sau încetinirea până la stopare a 

procesului de proliferare al acestora. Acest tip de tratament se poate 

administra atât pre cât și post-operator.  

Radioterapia este o altă formă de terapie utilizată în 

tratamentul cancerului de sân având acțiune loco-regională. Aceasta 

folosește radiații ionizante cu scopul de a distruge celulele tumorale 

maligne.  

Hormonoterapia “este o modalitate de tratament sistematic în 

canecrul mamar. În alegerea tratamentului este importantă cunoașterea 
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statusului receptorilor hormonali și gradul de răspuns la hormonoterapie 

a tumorii” (Pricop M., 2008).  

 
4.3. Tratamentul kinetic în neoplasmul mamar operat 
 

 Kinetoterapia se aplică pacienților cu neoplasm mamar, cu 

scopul abordării profilactice și terapeutice a complicațiilor determinate 

de aplicarea tratamentului chirurgical și oncologic. 

 Recuperarea funcțională în neoplasmul mamar operat, necesită 

diferite mijloace kinetice specifice și nespecifice utilizate parțial sau 

integral, în funție de particularitățile somato-funcționale ale fiecărui 

pacient și de momentul în care acestea sunt aplicate. 

 Cordun M. (1999) clasifică aceste mijloace în: 

Mijloacele kinetice specifice, reprezentate de:  

- Exercițil fizic; 

- Hidrokinetoterapie; 

- Masaj; 

- Posturare. 

Mijloacele kinetice nespecifice sunt reprezentate de bandajarea 

compresivă multistratificată și purtarea de manșon compresiv.  

4.3.1. Exercițiul fizic  
Exercițiul fizic reprezintă “fondul oricărui program kinetologic 

profilactic, terapeutic sau de recuperare și stă la baza întregii noastre 

existențe”.  

Conform Cordun M. (1999) “exercițiul fizic constă în 

repetarea sistematică a unor cicluri de mișcări cu scopul influențării 

dezvoltării fizice și a capacității de mișcare a individului”  cu ajutorul 

căruia, se dezvoltă capacitățile coordinative.  
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 Bota A. (2013) definește exercițiul fizic ca fiind un ansamblu 

de “acțiuni motrice care angajează subiectul într-un demers programat, 

pentru atingerea unui anumit scop”.   

 Importanța activității fizice este incontestabilă, motiv pentru 

care, de-a lungul timpului, s-au elaborat multiple studii clinice privind 

implicațiile exercițiului fizic în recuperarea funcțională a pacienților cu 

neoplasm mamar. 

 Exercițiile fizice efectuate în programul kinetic au scop 

activarea musculaturii, dar şi ameliorarea amplitudinii mișcărilor; se pot 

folosi obiecte portative precum: bastoane, mingi de dimensiuni mici, 

greutăţi de 0,5 kg, benzi elastice. 

 

4.3.2. Hidrokinetoterapia 
 Hidroterapia există încă din antichitate când, grecii considerau 

că apa are puteri vindecătoare, iar romaii au construit băi publice care 

avea scop recreațional și de tratament, fiind precursorul stațiunilor 

balneare din zilele noastre. 

 Pacienții cu neoplasm mamar acuză în urma tratamentului 

simptome prezente și în alte afecțiuni, cum ar fi artrita reumatoidă și 

fibromialgia, ce pot fi tratate prin hidroterapie. Exercițiile efectuate în 

apă au un spectru variat de aplicabilitate precum îmbunătățirea 

mobilității articulațiilor, creșterea forței musculare și diminuarea 

durerilor cronice.  

 În cazul pacienților cu neoplasm mamar, factorii mecanici sunt 

cei mai importanți factori ai apei care acționează asupra corpului.  

Presiunea hidrostatică a apei realizează un adevărat masaj la nivelul 

segmentelor ceea ce contribuie la profilaxia limfedemului și facilitează 

diminuarea acestuia.  
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 Post chirurgical este recomandat înotul liber ce realizează un 

stretching ușor și contribuie la creșterea amplitudinii mișcărilor 

membrului superior.  

 Specialiștii din cadrul Centrului European de Limfologie 

Foldi, utilizează hidrokinetoterapia ca parte componentă a tratamentului 

kinetic și recomandă ca temperatura apei să fie între 22° și 30°. 

4.3.3. Masajul 
 Încă din perioada anilor 1800 este cunoscut efectul benefic al 

masajului asupra inflamațiilor și a limfedemului. Între anii 1932-1936, 

cuplul de doctori Emil și Estrid Vodder, au pus bazele unei forme 

speciale de masaj cu rolul de a stimula sistemul limfatic, cunoscut și sub 

denumirea de drenaj limfatic manual.  

 Drenajul limfatic este esențial în profilaxia și managementul 

limfedemului. Manevrele utilizate sunt: 

- mișcări circulare “pe loc” – se aplică atât la nivelul stațiilor 

ganglionare, cât și la nivelul membrelor, cu degetele 2-5 sau 

cu policele; presiunea este ușoară și crește treptat; 

- pompare sau manevre de apel – se aplică fața palmară a 

degetelor și se efectuează presiuni ușoare în sens ascendent; 

- presiuni în brățară – se aplică la nivelul membrelor, presiunea 

are sens ascedent, direcția este dinspre proximal spre distal.  

 Conform Foldi M. și Strossenreuther R. tehnicile specifice de 

drenaj limfatic se asociază cu neteziri aplicate la începutul masajului și 

vibrații aplicate la finalul masajului. 

4.3.4. Posturarea 
 Posturarea reprezintă menținerea unor poziții ale corpului sau 

segmentelor acestuia, pe o perioadă limitată de timp, în scop profilactic 
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sau terapeutic. Posturile au rolul de a preveni sau corecta instalarea unor 

atitudini vicioase sau de a facilita un proces fiziologic.  

 Profilaxia limfedemului este un obiectiv principal, motiv 

pentru care, post-chirurgical, pacientelor li se recomandă menținerea 

membrului superior ipsilateral în plan procliv la un unghi de aproximativ 

45°.  

 Cu toate că masajul și posturarea sunt două mijloace diferite, 

pentru a obține un efect mai bun, acestea pot fi aplicate concomitent. În 

timpul aplicării masajului, membrul superior va fi menținut în poziție 

proclivă, la un unghi de aproximativ 45⁰, metodă ce favorizează resorbția 

edemului.  

4.3.5. Mijloacele nespecifice 
Mijloacele kinetice nespecifice, aplicate pacienților cu 

neoplasm mamar, sunt bandajarea compresivă multistratificată cu rol 

important în managementul limfedemului, purtarea manșonului 

compresiv și kinesio taping.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

CONCLUZII 
 

 Sistematizarea informațiilor prezentate în capitolele anterioare, 

permite elaborarea următoarelor concluzii: 

1. Conform raportărilor Organizației Mondiale a Sănătății, 

neoplasmul mamar este cel mai frecvent tip de cancer care 

afectează circa 2.09 milioane persoane în toată lumea. 

2. În anul 2018 în România au fost raportate un număr de 9629 de 

cazuri de neoplasm mamar, rata mortalităţii fiind de 6,6%. 

Conform statisticilor OMS, țara noastră prezintă un trend 

ascendet întrucât în anul 2012 au fost raportate 8981 de cazuri. 

3. Neoplasmul mamar reprezintă a 5 a cauză de mortalitate la 

nivel mondial. Din acest motiv se caută permanent noi abordări 

terapeutice care să crească speranța de viață, precum și calitatea 

vieții după aplicarea tratamentului.  

4. Tratamentul oncologic constituit din chimioterapie și 

radioterapie cazuează durere, limfedem, neuropatie periferică, 

afecțiuni cardiovasculare și gastrice. De-a lungul timpului, 

studiile au arătat că în urma administrării chimioterapiei 

capacitatea cardio-respiratorie și forța musculară se reduc 

substanțial. 

5. Terapiile administrate pacienților generează o serie de 

complicații invalidante cum ar fi: limfedemul, sindromul 

corzilor axilare (Axillary Web Syndrome), durerea cronică și 

oboseală. Aceste disfuncții impactează negativ calitatea vieții în 

timpul și mai ales după tratament și reprezintă un factor 

important în prognosticul pacienților cu cancer de sân.  
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6. Diminuarea funcționalității membrului superior este influențată 

în mod direct de existența edemului limfatic. Pacientele care 

prezintă limfedem prezintă un indice de masă corporală mărit, 

amplitudine diminuată a mișcărilor la nivelul articulației 

scapula-humerală, cotului și mâinii, scăderea forței musculare și 

a sensibilității tactile. Diagnosticul precoce al limfedemul și al 

restantului funcțional este esențială în reintegrarea socială și 

profesională a pacieților.  

7. Kinetoterapia are rolul de a reda nivelul funcțional la nivelul 

segmentelor afectate și de a crește independența în desfășurarea 

activităților din viața cotidiană și profesională. Este 

binecunoscut faptul că activitățile fizice influențează pozitiv 

atât fizicul, cât și răspunsul organismului la tratament. 

8. În literatura internațională de specialitate am depistat, pe lângă 

studii care prezintă abordări terapeutice în neoplasmul mamar 

operat, și studii care abordează complicațiile acestui tip de 

neoplasm, motiv pentru care ne-am propus să aprofundăm 

această problematică prin cercetări prezentate în următoarele 

capitole. 
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PARTEA A II-A 

CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND EFECTELE 
KINETOTERAPIEI ASUPRA NEOPLASMULUI 

MAMAR OPERAT  
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CAPITOLUL 5 

DESIGN-UL CERCETĂRII PRELIMINARE 
 

5.1. Premisele 
  

În realizarea acestei cercetări am pornit de la următoarele 

premise: 

- Incidența crescută a neoplasmului mamar impune o serie de măsuri 

profilactice atât de ordin igieno-dietetic, cât și intervenții 

terapeutice; 

- Tratamentul aplicat neoplasmului mamar generează disfuncții de 

ordin psiho-somatic care influențează calitatea vieții; 

- Asocierea mai multor tipuri de terapii cu efecte sinergice (exerciții 

fizice + procedee decongestive) în cadrul programului de 

recuperare optimizează eficiența mijloacelor aplicate pacienților cu 

neoplasm mamar; 

- Kinetoterapia a cărei eficiență a fost dovedită într-o gamă variată de 

patologii poate constitui o soluție viabilă și în cazul terapiei 

complexe aplicată în neoplasmul mamar.  

5.2. Obiectivele 
Obiectivele cercetării preliminare constau în: 

 Elaborarea fișei de evaluare prin care se vor identifica 

sechelele cicatricilor post-mastectomie manifestate prin: 

durere, parestezii, diminuarea mobilității în articulația 

scapulo-humerală; 

 Elaborarea unui protocol individualizat în funcție de 

tipul intervenției chirurgiale și de localizarea pe 

hemicorp. 
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5.3. Sarcinile 
 Pentru realizarea cercetării preliminare în condiții optime, au 

fost stabilite următoarele sarcini, ce sunt în acord cu obiectivele 

menționate anterior:  

 Studierea literaturii naționale și internaționale de specialitate, 

privind tema abordată; 

 Formularea premiselor și ipotezelor de cercetare; 

 Stabilirea etapelor cercetării; 

 Stabilirea metodelor de cercetare; 

 Constituirea grupului de subiecți, pe baza consimțământului 

informat;  

 Elaborarea design-ului terapeutic și aplicarea acestuia; 

 Evaluarea subiecților înaintea și după implementarea 

programului kinetic;  

 Analiza, prelucrarea și interpretarea datelor; 

 Formularea concluziilor. 

5.4. Scopul 
Scopul prezentei cercetări constă în verificarea eficienței 

aplicării unui program kinetic individualizat asociat cu proceduri de 

terapie decongestivă complexă, pentru prevenirea și tratarea sechelelor 

postmastectomie.  

5.5. Subiecții și locul desfășurării cercetării 
 Cercetarea preliminară s-a realizat în perioada mai – 

decembrie 2021, în cadrul centrului Chinese Medical Center. 

Participanții incluși în cercetarea preliminară au fost în număr de 5. În 

vederea selecției acestora, am apelat la criteriile regăsite în studiile din 

literatura de specialitate. 

Criterii de includere: 
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 tipul intervenției chirurgicale: mastectomime radicală și 

limfodisecție axilară; 

 6 luni de la intervenția chirurgicală; 

 vârsta – 45-67 ani.  

Criterii de excludere: 

 prezența metastazelor; 

 neoplasm mamar neoperat; 

 dublă mastectomie. 

5.6. Etapele cercetării 
 Cercetarea preliminară a fost organizată pe mai multe etape în 

intervalul mai 2021 – decembrie 2021, cu activități specifice pentru 

fiecare etapă, după cum urmează:  

 etapa 1 - elaborarea premiselor, obiectivelor și a ipotezei de 

cercetare – mai 2021;  

 etapa 2 - selectarea testelor și a chestionarelor de evaluare, 

constituirea grupului de subiecți – iunie 2021; 

 etapa 3 - testarea inițială și implementarea programului de 

reeducare funcțională asociat cun procedee de terapiei 

decongestivă la nivelul membrului superior – iunie 2021 – 

decembrie 2021; 

 etapa 4 - testarea finală, analiza, prelucrarea și interpretarea 

datelor – decembrie 2021. 

5.7. Ipotezele cercetării prelimiare 
 Pornind de la premisele menționate anterior, cercetarea va 

urmări verificarea următoarelor ipoteze: 

1. Aplicarea unui program kinetic individualizat crește mobilitatea 

articulațiilor membrului superior de partea intervenției chirurgicale 

la subiecți cu mastectomie unilaterală. 
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2. Terapia decongestivă complexă reduce riscul de apariție sau scade 

limfedemul la nivelul membrului superior de partea mastectomiei. 

5.8. Metodele de cercetare științifică 
 Prezenta cercetare este un studiu de caz, cu un caracter practic 

și are la bază următoarele demersuri și metode: documentarea științifică, 

observația, interviul anamnestic, studiul de caz.  

5.9. Evaluarea subiecților  
 Nivelul funcțional a fost evaluat analitic, pe mișcările posibile 

în articulația scapulo-humerală și global pe baza a trei teste funcționale. 

Astfel, evaluarea funcțională constă în bilanț articular, cea globală are la 

bază testele propuse de David Magee, iar evoluția limfedemului a fost 

analizată prin perimetrie.  
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CAPITOLUL 6 

PROTOCOLUL DE INTERVENȚIE TERAPEUTICĂ 
APLICAT SUBIECȚILOR CERCETAȚI 

 

 

6.1. Obiectivele intervenției terapeutice 
 Interesant de remarcat este că programul de recuperarea poate 

debuta încă din prima zi după intervenția chirurgicală. 

Obiectivele specifice protocolului de intervenție terapeutică sunt:  

 Îmbunătățirea mobilității articulației scapulo-humerale prin 

obținerea unui grad satisfăcător de mobilitate activă, în ceea ce 

privește mișcările de flexie (fl) – extensie (e), abducție (abd) – 

adducție (add) și rotație internă (ri) – rotație externă (re). 

Acest prim obiectiv a putut fi cuantificat prin aplicarea testelor 

funcționale propuse de David Magee și prin realizarea 

bilanțului articular; 

 Profilaxia și diminuarea limfedemului secundar tratamentului 

chirurgical – obiectiv ce presupune diminuarea circumferinței 

membrului superior cu limfedem.  

6.2. Intervenția terapeutică asupra subiecților cercetați 
 Mijloacele kinetice utilizate în recuperarea funcțională a 

subiecților cercetați se clasifică în:  

 mijloace specifice: exerciții fizice și masaj; 

 mijloace nespecifice: bandaj compresiv multistratificat. 

 Fiecare subiect a beneficiat de un program de recuperare axat 

pe obiectivele demersului terapeutic. Pentru a respecta principiul 

progresivității numărul de repetări a variat între 6 și 10 pentru fiecare 

exercițiu.  
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 Programul de exerciții este complex, a fost efectuat cu o 

frecvență de 2 ședințe pe săptămână și constă din: 

- exerciții ce vizează creșterea amplitudinii mișcărilor posibile 

la nivelul membrului superior de partea mastectomiei; 

- exerciții cu rol de stimulare a sistemului limfatic deoarece, 

mușchii membrului superior acționează ca o pompă asupra 

capilarelor limfatice. 

 Protocolul terapeutic aplicat cu scopul diminuării 

limfedemului a constat în: masaj și aplicarea bandajului compresiv 

multistratificat. 

 Masajul are rolul de a stimula sistemul limfatic și de a diminua 

edemul. Tratamentul a debutat cu efectuarea unei serii de 10 ședințe 

aplicate consecutiv; ulterior, ritmicitatea acestora a fost de 2 pe 

săptămână.  Manevrele utilizate în profilaxia și tratamentul limfedemului 

sunt: mișcări circulare staționare, pompare sau manevre de apel și 

presiuni în brățară. 

 Aplicarea bandajului compresiv multistratificat are un rol 

important în managementul limfedemului; a fost aplicat după fiecare 

ședință de masaj și menținut timp de 24 de ore.  

 La nivelul membrului superior afectat am aplicat mobilizări 

articulare și exerciții de reducere a riscului sau a gradului de edem ce au 

efecte sinergice atât pentru creșterea amplitudinii mișcărilor posibile în 

articulața scapulo-humerală cât şi asupra edemului limfatic. 
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CAPITOLUL 7 

PREZENTAREA, ANALIZA ȘI INTERPRETAREA 
REZULTATELOR CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

 7.1. Prezentarea rezultatelor  
 

Cercetarea preliminară s-a adresat unui număr de 5 subiecți, de 

gen feminin, cu intervenție chirurgicală de mastectomie radicală dreaptă 

și limfodisecție axilară. În cadrul evaluării subiecților am obținut date cu 

privire la nume, vârstă, mediul de proveniență, statutul marital și 

tratamentul efectuat.  

 Am considerat utilă includerea în cercetare doar a subiecților 

care au suferit în urmă cu 6 luni intervenție chirurgicală constând în 

mastectomie. Vârsta este cuprinsă între 45 și 67 de ani, media fiind 60 

de ani. Toți cei 5 subiecți provin din mediul urban; în ceea ce privește 

statutul marital, 3 subiecți sunt căsătoriți (60%), iar 2 sunt divorțați 

(40%). 

 Toți cei 5 subiecți au beneficiat de chimioterapie. Doar 3 

subiecți au efectuat radioterapie (60%). Unui singur subiect (20%) i s-a 

efectuat reconstrucție prin augumentare mamară în același timp operator 

în care s-a practicat mastectomie.  

Rezultatele obținute în urma evaluărilor individuale – atât 

inițiale cât și finale – au fost înregistrate în fișa de evaluare a fiecărui 

subiect. 

 

7.2. Analiza și interpretarea rezultatelor 

Analiza și interpretarea rezultatelor individuale 

 Subiectul D.I. a înregistrat o creștere a amplitudinii mișcărilor 

membrului superior de partea intervenției chirugicale. Astfel, la nivelul 
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articulației scapulo-humerale flexia s-a îmbunătățit cu 25°, extensia a 

crescut cu 15°, abducția s-a modificat de la 130° la 170°, iar mișcările de 

rotație internă și externă au crescut în amplitudine cu 50°, respectiv 35°.  

 În ceea ce privește testarea funcțională globală, s-a observat o 

creștere a nivelului funcțional, evidențiată prin diminuarea scorurilor 

obținute la cele 3 teste efectuate.  

 Evaluarea limfedemului, prin perimetrie, a evidențiat o scădere 

a circumferințelor membrului superior de partea mastectomiei, astfel: 

- la nivelul articulațiilor matacarpo-falangiene cu 0.5 cm; 

- la nivelul articulației radio-ulnară distală cu 1.5 cm; 

- la 10 cm distal de epicondilul lateral cu 1.5 cm; 

- la 5 cm proximal de epicondilul lateral cu 1.5 cm; 

- la 10 cm proximal de epicondilul lateral cu 0.5 cm.  

La nivelul membrului sănătos nu s-au înregistrat modificări. 

 

 În cazul subiectul P.N. s-a înregistrat un progres în privința 

amplitudinii a mișcărilor membrului superior de partea intervenției 

chirugicale. Astfel, la nivelul articulației scapulo-humerale flexia s-a 

îmbunătățit cu 25°, extensia s-a modificat de la 27° la 35°, abducția a 

crescut în amplitudine cu 25°, iar mișcările de rotație internă și externă 

cu 45°, respectiv 40°. La nivelul articulației cotului, subiectul a 

înregistrat un progres de 12° pentru mișcarea de flexie și 5° pentru 

mișcarea de extensie. Pentru articulația radio-carpiană s-a observat 

îmbunătățirea amplitudinii mișcărilor: flexie - 30°, extensie - 39°, 

abducție - 3°, adducție 7°.  

 La nivelul articulațiilor metacarpo-falangiene, circumferința 

nu s-a modificat însă, la celelalte niveluri evaluare, s-au observat 

următoarele modificări: 

- la nivelul articulației radio-ulnară distală cu 1.5 cm; 
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- la 10 cm distal de epicondilul lateral cu 3 cm; 

- la 5 cm proximal de epicondilul lateral cu 3 cm; 

- la 10 cm proximal de epicondilul lateral cu 1.5 cm.  

La nivelul membrului sănătos nu s-au înregistrat modificări.  

  

 În cazul subiectului C.M. s-a observat o modificare a 

amplitudinii mișcărilor membrului superior de partea intervenției 

chirurgicale, marcată de creșterea valorilor obținute în urma evaluării 

finale. Astfel, la nivelul articulației scapulo-humerale flexia a crescut de 

la 120° la 160°, extensia de la 30° la 45°, abducția s-a modificat cu 70°, 

iar mișcările de rotația internă și externă cu 50° fiecare. Amplitudinea 

mișcării de flexie a cotului s-a îmbunătățit cu 25°, în timp ce mișcarea de 

extensia nu a înregistrat modificări.  

 Evaluarea globală a evidențiat micșorarea cu 6 puncte a 

scorului total, ceea ce marchează creșterea nivelului funcțional.  

 Măsurarea circumferințelor membrului superior indică 

diminuarea limfedemului la toate nivelurile evaluate astfel: 

- la nivelul articulațiilor matacarpo-falangiene cu 1 cm; 

- la nivelul articulației radio-ulnară distală cu 3 cm; 

- la 10 cm distal de epicondilul lateral cu 4 cm; 

- la 5 cm proximal de epicondilul lateral cu 4 cm; 

- la 10 cm proximal de epicondilul lateral cu 2 cm.  

La nivelul membrului sănătos nu s-au înregistrat modificări. 

  

 Subiectul I.D. a înregistrat o creștere a amplitudinii mișcărilor 

membrului superior de partea intervenției chirugicale. Astfel, la nivelul 

articulației scapulo-humerale flexia s-a îmbunătățit cu 65°, extensia a 

crescut cu 10°, abducția s-a modificat de la 100° la 165°, iar mișcările de 

rotație internă și externă au crescut în amplitudine cu 40°, respectiv 45°. 
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Pentru articulația radio-carpiană s-a observat o îmbunătățire a 

amplitudinii mișcărilor, astfel: flexie - 28°, extensie - 34°, abducție - 6°, 

adducție 5°.  

 În ceea ce privește testarea funcțională globală, s-a observat o 

creștere a nivelului funcțional, evidențiată prin diminuarea scorurilor 

obținute la cele 3 teste efectuate.  

 Evaluarea limfedemului, prin perimetrie, a evidențiat o scădere 

a circumferințelor membrului superior de partea mastectomiei, astfel: 

- la nivelul articulațiilor matacarpo-falangiene cu 1 cm; 

- la nivelul articulației radio-ulnară distală cu 4 cm; 

- la 10 cm distal de epicondilul lateral cu 3.5 cm; 

- la 5 cm proximal de epicondilul lateral cu 4.2 cm; 

- la 10 cm proximal de epicondilul lateral cu 4 cm.  

La nivelul membrului sănătos nu s-au înregistrat modificări. 

  

 În cazul subiectului F.M. s-a observat o modificare a 

amplitudinii mișcărilor membrului superior de partea intervenției 

chirurgicale, marcată de creșterea valorilor obținute în urma evaluării 

finale. Astfel, la nivelul articulației scapulo-humerale flexia a crescut de 

la 145° la 165°, extensia de la 20° la 45°, abducția s-a modificat cu 50°, 

iar mișcările de rotația internă și externă cu 35°, respectiv 42°. Flexia și 

extensia la nivelul articulației radio-carpiană s-au modificat cu 30°, 

respectiv 36°, iar mișcările de abducție și adducție cu 3°, respectiv 5°.   

 Evaluarea globală a evidențiat micșorarea cu 6 puncte a 

scorului total, ceea ce marchează creșterea nivelului funcțional.  

 Măsurarea circumferințelor membrului superior indică 

diminuarea limfedemului la toate nivelurile evaluate astfel: 

- la nivelul articulațiilor matacarpo-falangiene cu 1.5 cm; 

- la nivelul articulației radio-ulnară distală cu 0.5 cm; 
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- la 10 cm distal de epicondilul lateral cu 2 cm; 

- la 5 cm proximal de epicondilul lateral cu 2 cm; 

- la 10 cm proximal de epicondilul lateral cu 1.5 cm.  

La nivelul membrului sănătos nu s-au înregistrat modificări. 

Analiza și interpretarea rezultatelor intragrup 
 

Bilanț articular 

 Pentru prelucrarea statistică a rezultatelor referitoare la 

bilanțul articular am aplicat testul neparametric Wilcoxon.  Pragul de 

semnificație alfa (p<0.00001) indică un rezultat statistic semnificativ, iar 

valoarea W este de 48 ceea ce evidențiază că rezultatele sunt dispersate 

omogen. În tabelul 7.22 am înregistrat rezultatele obținute la testul 

Wilcoxon.  

Tabel 7.22. Înregistrarea rezultatelor la testul neparametric 

Wilcoxon privind bilanțul articular 

Valoarea Z Valoarea W Pragul de 
semnificație alfa 

Mărimea 
efectului 

-6.0493 48 <.00001 81% 
 

Testarea funcțională globală 

Rezultatele privind evaluarea funcțională globală au fost prelucrate 

statistic prin testul neparametric Wilcoxon, în urma căruia rezultă că 

pragul de semnificație alfa p<0.00065<0.05. Astfel, putem afirma că 

rezultatul este semnificativ statistic, iar ipoteza de nul se respinge (tabel 

7.26). 

Tabel 7.26. Înregistrarea rezultatelor la testul neparametric 

Wilcoxon privind evaluarea funcțională 

Valoarea Z Valoarea W Pragul de 
semnificație alfa 

Mărimea 
efectului 

-3.4078 0 0.0064 88% 
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Perimetria la nivelul membrului afectat 

Testul Wilcoxon privind rezultatele perimetriei evidențiază un prag de 

semnificație alfa p<0.00001 ceea ce evidențiază un rezultat semnificativ 

statistic. Astfel, putem afirma că ipoteza de nul se respinge (tabel 7.32.).  

Tabel 7.32. Înregistrarea rezultatelor la testul neparametric 

Wilcoxon privind perimetria 

Valoarea Z Valoarea W Pragul de 
semnificație alfa 

Mărimea 
efectului 

-4.2857 0 <.00001 87% 
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CONCLUZII 
 

 În urma realizării cercetării preliminare am desprins 

următoarele concluzii:  

1. În privința evalării funcționale analitice prin bilanț articular: 

 Evaluarea inițială și finală a mișcării de flexie arată o creștere a 

amplitudinii, în ceea ce privește valoarea medie, cu 35°, de la 126° 

la 161°. Mediana s-a modificat de la 135 la 160. Abaterea standard 

a scăzut de 22.2 la 4.2, ceea ce evidențiază că valorile finale sunt 

mai puternic grupate în jurul valorii medii.  

 Valorile obținute pentru mișcarea de extensie, arată o creștere a 

mediei cu 14.6°, de la 28.4° la 43°. Valoarea minimă a crescut de la 

20° la 35°, iar valoarea maximă s-a modificat de la 35° la 50°.  

 Pentru mișcarea de abducție, mediana a crescut de la 120° la 170°. 

Abaterea standard s-a modificat de la 17.9 la 2.7, iar amplitudinea a 

înregistrat o scădere de la 40 la 5, ceea ce indică o dispersie relativ 

omogenă a valorilor obținute.  

 În cazul mișcării de rotație internă media a crescut cu 45°, de la 39° 

la evaluarea inițială la 84° la evaluarea finală. Valoarea minimă s-a 

modificat de la 30° la 80°, iar valoarea maximă de la 50° la 90°. 

Privind omogenitatea valorilor, acestea sunt dispersate relativ 

omogen, atât la evaluarea inițială, cât și la cea finală.  

 Valorile obținute la evaluare inițială și finală a mișcării de rotație 

externă evidențiază creștere a mediei cu 42.5°. Valorile sunt 

dispersate relativ omogen atât la evaluarea inițială cât și la cea 

finală. 

 Mișcările de flexie și extensie la nivelul articulației cotului au 

crescut în amplitudine cu 24.4°, respectiv 6°. 
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 Mișcările de flexie și extensie la nivelul articulației radio-carpiană 

au înregistrat un progres de 30.6°, respectiv 36.2°, iar abducția și 

adducția s-au modificat de la 8.4° la 13°, respectiv de la 34.2° la 

40.6°. 

2. În privința evaluării funcționale globale: 

 La testul funcțional 1 – ducerea mâinii la ceafă, scorul mediu 

obținut de subiecți a scăzut cu 1.2 puncte, de la 1.4 la evaluarea 

inițială la 0.2 la evaluarea finală.  

 Valoarea medie obținută de subiecți la testul funcțional 2 – 

atingerea scapulei cu mâna prin flexie, adducție și rotație internă, 

s-a diminuat cu 1 punct, de la 1.2 la 0.2.  

 La testul funcțional 3 – atingerea scapulei cu mâna prin extensie, 

adducție și rotație externă, intervalul de încredere a diferenței 

mediilor este cuprins în valorile -1.88 și -0.92. Diferența mediilor 

este de 1.4 puncte, de la 2.0 la evaluarea inițială la 0.6 la evaluarea 

finală.  

3. Concluziile 1 – 2 confirmă prima ipoteză a cercetării.  

4.  Din analiza rezultatelor obținute la perimetria efectuată la 

nivelul membrului superior operat (drept) s-au evidențiat 

următoarele: 

 Circumferința la nivelul articulațiilor metacarpo-falangiene la 

nivelul membrului superior drept a înregistrat o scădere a mediei cu 

0.80 cm de la 18.7 la evaluarea inițială la 17.9 la evaluarea finală. 

Valoarea minimă a scăzut de la 18 cm la 17 cm, iar valoarea 

maximă de la 19.5 cm la 18.5 cm.  

 La nivelul articulației radio-ulnară distală s-a înregistrat o scădere a 

mediei de 2.1 cm. La evaluarea inițială media circumferinței la 

acest nivel a fost 18.5 cm, iar la cea finală 16.4. Valoarea minimă a 

scăzut de la 17 cm la 15.5 cm, în timp ce valoarea maximă a scăzut 
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de la 21 la 17 cm. Abaterea standard s-a modificat de la 1.73 la 

0.55, iar amplitudinea de la 4 la 1.5.  

 Perimetria la nivelul antebrațului efectuată la 10 cm distal de 

epicondilul lateral a evidențiat o diminuare a circumferinței de 3 

cm. Astfel, mediana s-a modificat de la 24.5 la 22.5. Valoarea 

minimă a scăzut de la 22 cm la 20.5, iar valoarea maximă de la 28.5 

cm la 24 cm. La evaluarea finală am remarcat o diferență la acest 

nivel de 1.9 cm între membrul superior stâng și drept.  

 Valoarea medie a circumferinței brațului, măsurată la 5 cm 

proximal de epicondilul lateral s-a modificat cu 2.9 cm, de la 30.6 

la evaluarea inițială la 27.7 la cea finală. Mediana a scăzut de la 30 

la 28.  

 Perimetria efectuată la nivelul brațului, la 10 cm proximal de 

epicondilul lateral, arată o diferență de 1.9 cm între evaluare inițială 

și finală. Valoarea minimă s-a diminuat de la 27 cm la 26 cm, iar 

cea maximă de la 37.5 cm la 36 cm. Media în cadrul evaluării finale 

este mai mare cu 0.7 cm față de media valorilor măsurate la 

membrul stâng. 

5. Concluzia 4 confirmă cea de-a doua ipoteză a cercetării.  
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PARTEA A III-A 

CERCETARE PROPRIU-ZISĂ PRIVIND EFECTELE 
KIENTOTERAPIEI ASUPRA NEOPASMULUI 

MAMAR OPERAT 
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CAPITOLUL 8 

DESIGN-UL CERCETĂRII PROPRIU-ZISE 

8.1. Premisele  
 Premisele care au fundamentat cercetarea propriu-zisă au fost 

următoarele:  

o Creșterea incidenței neoplasmului mamar atât la persoanele de gen 

feminin cât și la cele de gen masculin, necesită implementarea unor 

măsuri profilactice și terapeutice; 

o După aplicarea tratamentului chirurgical, oncologic și hormonal 

survin disfuncții de ordin psiho-somatic care impactează negativ 

calitatea vieții; 

o Asocierea exercițiilor fizice analitice și globale cu procedee 

decongestive, în cadrul protocolului de intervenție terapeutică, 

îmbunătățește parametrii funcționali ai membrului superior de 

partea intervenției chirurgicale; 

o Kinetoterapia reprezintă o soluție viabilă în abordarea complexă a 

complicațiilor postterapeutice la subiecții cu neoplasmul mamar 

operat.  

8.2. Obiectivele 
Obiectivele cercetării propriu-zise constau în: 

 Elaborarea fișei de evaluare prin care se vor identifica sechelele 

cicatricilor post-mastectomie manifestate prin: durere, parestezii, 

diminuarea mobilității articulațiilor care alcătuiesc membrul 

superior, dimminuarea forței musculare; 

 Completarea protocolului terapeutic prin introducerea unor exerciții 

pentru creșterea forței musculare; 

 Aplicarea unui chestionar de evaluare a calității vieții. 
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8.3. Sarcinile 
 În acord cu obiectivele menționate anterior, pentru realizarea 

cercetării propriu-zise în condiții optime, au fost stabilite următoarele 

sarcini:  

 Studierea literaturii naționale și internaționale de specialitate, 

privind tema abordată; 

 Formularea premiselor și ipotezelor de cercetare; 

 Stabilirea etapelor cercetării; 

 Stabilirea metodelor de cercetare; 

 Constituirea grupului de subiecți, pe baza consimțământului 

informat;  

 Elaborarea protocolului terapeutic și aplicarea acestuia; 

 Evaluarea subiecților înaintea și după implementarea programului 

kinetic;  

 Analiza, prelucrarea și interpretarea datelor; 

 Formularea concluziilor. 

8.4. Scopul 
Scopul prezentei cercetări constă în verificarea eficienței 

aplicării unui program kinetic individualizat asociat cu terapia 

decongestivă complexă, pentru prevenirea și tratarea sechelelor 

postmastectomie.  

8.5. Subiecții și locul desfășurării cercetării propriu-zise 
 Cercetarea propriu-zisă s-a realizat în perioada noiembrie 2021 

– mai 2022, în cadrul centrului Chinese Medical Center. Participanții 

incluși în cercetarea propri-zisă au fost în număr de 25. În vederea 

selecției acestora, am apelat la criteriile regăsite în studiile din literatura 

de specialitate. 

Criterii de includere: 
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 tipul intervenției chirurgicale: mastectomime radicală și 

limfodisecție axilară; 

 6 luni de la intervenția chirurgicală; 

 vârsta – 33-70 ani.  

Criterii de excludere: 

 prezența metastazelor; 

 neoplasm mamar neoperat; 

 dublă mastectomie. 

8.6. Etapele cercetării 
 Cercetarea propriu-zisă a fost organizată pe mai multe etape în 

intervalul noiemmbrie 2021 – mai 2022, cu activități specifice pentru 

fiecare etapă, după cum urmează:  

 etapa 1 - elaborarea premiselor, obiectivelor și a ipotezei de 

cercetare – noiembrie 2021;  

 etapa 2 - selectarea testelor și a chestionarelor de evaluare, 

constituirea grupului de subiecți – decembrie 2021; 

 etapa 3 - testarea inițială și implementarea programului de 

reeducare funcțională asociat cu terapia decongestivă la nivelul 

membrului superior – decembrie 2021 – mai 2022; 

 etapa 4 - testarea finală, analiza, prelucrarea și interpretarea datelor 

– mai 2022. 

8.7. Ipotezele cercetării propriu-zise 
 Pornind de la premisele menționate anterior, cercetarea va 

urmări verificarea următoarelor ipoteze: 

1. Aplicarea unui program kinetic constând în exerciții analitice și 

globale optimizează parametrii funcționali ai membrului superior 

de partea intervenției chirurgicale la pacienții cu mastectomie 

unilaterală.  
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2. Terapia complexă kinetică și decongestivă crește calitatea vieții 

subiecților cu mastectomie. 

8.8. Metodele de cercetare științifică 
 Pe lângă metodele de cercetare utilizate în cercetarea 

preliminară, în elaborarea cercetării propriu-zise am adăugat 

experimentul și ancheta pe bază de chestionar.  

8.9. Evaluarea subiecților 
 Nivelul funcțional a fost evaluat analitic, pe mișcările posibile 

în articulațiile care alcătuiesc membrul superior și global pe baza unor 

teste funcționale raportate la amplitudine și forță musculară. Astfel, 

evaluarea funcțională constă în bilanț articular și muscular, iar cea 

globală are la bază testele propuse de David Magee. Evoluția 

limfedemului a fost analizată prin perimetrie. De asemenea, am aplicat 

un chestionar de evaluare a calității vieții.  
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CAPITOLUL 9 

PROTOCOLUL DE INTERVENȚIE TERAPEUTICĂ 
PENTRU SUBIECȚII CU NEOPLASM MAMAR 

 

9.1. Obiectivele intervenției terapeutice 
Obiectivele specifice protocolului de intervenție terapeutică sunt:  

 Îmbunătățirea mobilității articulațiilor care alcătuiesc membrul 

superior prin obținerea unui grad satisfăcător de mobilitate activă în 

ceea ce privește mișcările de flexie (fl) – extensie (e), abducție (abd) 

– adducție (add) și rotație internă (ri) – rotație externă (re). Acest 

prim obiectiv a putut fi cuantificat prin aplicarea testelor 

funcționale propuse de David Magee și prin realizarea bilanțului 

articular; 

 Profilaxia și diminuarea limfedemului secundar tratamentului 

chirurgical – obiectiv ce presupune diminuarea circumferinței 

membrului superior cu limfedem; 

 Îmbunătățirea forței musculare la nivelul membrului superior de 

partea intervenției chirurgicale, obiectiv cuantificat prin aplicarea 

bilanțului muscular.  

9.2. Intervenția terapeutică asupra subiecților cercetați 
 La programul inițial de recuperare descries în subcapitolul 6.2. 

se adaugă și unul ce are ca obiectiv creșterea forței musculare. Astfel, 

intervenția terapeutică este axată pe obiectivele protocolului. Pentru a 

respecta principiul progresivității numărul de repetări a variat între 6 și 

10 pentru fiecare exercițiu. 



 

51 
 

CAPITOLUL 10 

PREZENTAREA, ANALIZA ȘI INTERPRETAREA 
REZULTATELOR CERCETĂRII PROPRIU-ZISE 

 

10.1. Prezentarea rezultatelor  
 Cercetarea propriu-zisă s-a efectuat pe număr de 25 de 

subiecți, de gen feminin, cu intervenție chirurgicală constând în 

mastectomie radicală și limfodisecție axilară. În cadrul evaluării 

subiecților am obținut date cu privire la nume, vârstă, mediul de 

proveniență, statutul marital și tratamentul efectuat. 

 Am considerat utilă includerea în cercetare doar a subiecților 

care  au suferit în urmă cu 6 luni intervenție chirurgicală constând în 

mastectomie. Vârsta cuprinsă între 33 și 75 de ani, media fiind 58 de ani. 

21 de subiecți (84%) provin din mediul urban, 4(16%) din mediul rural. 

17 subiecți (68%) sunt căsătoriți, 4 (16%) divorțați, iar 2 (8%) sunt 

văduvi. 

Rezultatele obținute în urma evaluărilor individuale – atât 

inițiale, cât și finale – au fost înregistrate în fișa de evaluare a fiecărui 

subiect. 

  

10.2. Analiza și interpretarea rezultatelor  
 

Flexia la nivelul articulației scapulo-humerale 

 Pentru mișcarea de flexie la nivelul articulației scapulo-

humerale, valoarea medie a crescut cu 31.9° (22.8%), de la 140.5°, în 

cadrul evaluării inițiale, la 172.4° la evaluarea finală. Testul t bilateral a 

evidențiat o diferenţă semnificativă statistic între cele două medii, pragul 

de semnificație p<0.001<0.05, pentru t=14.66 și df=24. 
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Extensia la nivelul articulației scapulo-humerale 

 Unghiul mediu pentru mișcarea de extensie a articulației 

scapulo-humerale a crescut cu 14.3° (43.0%), de la 33.4° la 47.7° la 

evaluarea finală. Între cele două medii, există o diferenţă semnificativă 

statistic, pragul de semnificație p<0.001<0.05.  

Abducția la nivelul articulației scapulo-humerale 

 În mișcarea de abducție amplitudinea a crescut cu 41.3° 

(31.1%), de la 132.9° în cadrul evaluării inițiale, la 174.2° la evaluarea 

finală. Progresul este statistic semnificativ, are o valoare de 41.3° 

(31.1%). Ipoteza de nul se respinge.  

Rotația externă la nivelul articulației scapulo-humerale 

 Valoarea medie a mișcării de rotație externă a crescut cu 33.2° 

(71.2%), de la 46.7° la 79.9°. Valoarea minimă s-a modificat de la 25° la 

65°, iar valoarea maximă de la 62° la 90°. Unghiurile sunt dispersate 

relativ omogen la evaluarea inițială şi omogen la cea finală.  

Rotația internă la nivelul articulației scapulo-humerale 

Valorile obținute în urma măsurătorilor sunt dispersate relativ omogen la 

evaluarea inițială şi omogen la evaluarea finală. Între cele două medii, 

există o diferenţă semnificativă statistic, pragul de semnificație 

p<0.001<0.05, pentru t=31.11 și df=24. 

 

Testarea funcțională articulația scapulo-humerală 

Testul 1 – ducerea mâinii la ceafă 

  La testul funcțional 1 - ducerea mâinii la ceafă, scorul mediu 

obținută de subiecți a scăzut cu 1.28 puncte (86.5%), de la 1.48 puncte la 

evaluarea inițială, la 0.20 puncte la evaluarea finală. Valoarea minimă a 

rămas aceeaşi – 0, iar valoarea maximă a scăzut de la 3 puncte la 1 

punct.  
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Testul 2 – atingerea scapulei cu mâna prin flexie, adducție și rotație 

internă 

 Valorile medii arată o îmbunătățire la nivelul grupului, de la 

"mâna depășește jumătatea trunchiului" la "mâna atinge spina scapulei 

opuse prin mișcarea  de adducție și rotație internă la nivelul articulației 

scapulo-humerale". Scorurile realizate sunt neomogen dispersate la 

ambele testări.  

Testul 3 – atingerea scapulei cu mâna prin extensie, adducție și rotație 

externă 

 Valorile medii arată o îmbunătățire la nivelul grupului, de la 

"mâna atinge creasta iliacă opusă" la "mâna atinge scapula opusă". 

Scorurile realizate sunt neomogen dispersate la ambele testări. Între cele 

două medii există o diferenţă semnificativă statistic, pragul de 

semnificație p<0.001<0.05, pentru t=15.50 și df=24. 

 

Bilanț muscular  

Flexie articulația scapulo-humerală 

 Flexia la nivelul articulației scapulo-humerale s-a îmbunătățit 

cu 1.1 puncte (32.6%), de la 3.6 puncte la 4.7 puncte. Valoarea minimă a 

crescut de la 3 puncte la 4 puncte, iar valoarea maximă a rămas la 5 

puncte, atât la evaluarea inițială cât și cea finală.  

Extensie articulația scapulo-humerală 

 Media rezultată în urma evaluării mișcării de extensie la 

nivelul articulației scapulo-humerale s-a îmbunătățit cu 1.3 puncte 

(40.5%), de la 3.4 puncte la 4.7 puncte. Valoarea minimă a crescut de la 

2 puncte la 4 puncte, valoarea maximă a crescut de la 4 puncte la 5 

puncte, iar amplitudinea a înregistrat o modificare de la 2 puncte la 1 

punct. 
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Adducție articulația scapulo-humerală – mușchi pectoral mare 

 Media determinată pentru adducție umăr, muşchiul pectoral 

mare, s-a îmbunătățit cu 1.9 puncte (67.1%), de la 2.8 puncte la 4.7 

puncte la evaluarea finală. Valoarea minimă a crescut de la 2 puncte la 4 

puncte la evaluarea finală, iar valoarea maximă a crescut de la 4 puncte 

la 5 puncte la evaluarea finală. 

Adducție articulația scapulo-humerală – mușchi marele dorsal 

 În cazul adducției la umăr, muşchiul marele dorsal, media 

calculată s-a îmbunătățit cu 1.9 puncte (69.6%), de la 2.8 puncte la 4.7 

puncte la evaluarea finală. Valoarea minimă a crescut de la 2 puncte la 4 

puncte la evaluarea finală, iar valoarea maximă a crescut de la 3 puncte 

la 5 puncte. 

Rotație internă articulația scapulo-humerală 

 Media valorilor obținute în cazul rotației interne a umărului,  

s-a îmbunătățit cu 1.4 puncte (45.3%), de la 3 puncte la 4.4 puncte la 

evaluarea finală. Valoarea minimă a crescut de la 2 puncte la 4 puncte, 

iar valoarea maximă a crescut de la 4 puncte la 5 puncte la evaluarea 

finală. 

 

Perimetria la nivelul membrului afectat 

Perimetrie – articulațiile metacarpo-falangiane  

 Circumferința evaluată la nivelul articulațiilor metacarpo-

falangiene a scăzut la evaluarea finală cu 0.7 cm (3.8%), de la 19.0 la 

18.3. Media de la testarea finală este mai mică cu 0.2 cm, față de media 

valorilor la membrul neafectat care este de 18.5 cm.  

Perimetrie – articulația radio-ulnară distală 

 Testul t bilateral arată o diferenţă semnificativă statistic între 

cele două medii, pragul de semnificație p<0.001<0.05, pentru t=5.19 și 
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df=24. Mărimea efectului (1.04) arată o diferenţă foarte mare între cele 

două medii.  

Perimetrie antebraț - 10 cm distal de epicondilul lateral 

 Media de la testarea finală este mai mare cu 0.8 cm, față de 

media valorilor la membrul neafectat care este de 22.4 cm. Valoarea 

minimă a scăzut de la 21.0 la evaluarea inițială, la 19.0 la evaluarea 

finală, iar valoarea maximă a scăzut de la 32.5 la 28.0.  

Perimetrie braț – 5 cm proximal de epicondilul lateral 

 Valorile obținute în urma măsurătorilor efectuate la membrul 

cu limfedem, sunt omogen dispersate la ambele testări. Testul t bilateral, 

arată o diferenţă semnificativă statistic între cele două medii, pragul de 

semnificație p<0.001<0.05, pentru t=7.04 și df=24. 

Perimetrie braț – 10 cm proximal de epicondilul lateral 

 Valoarea minimă a scăzut de la 27.0 la 25.5, iar valoarea 

maximă a rămas aceeaşi, respectiv de 46.0. La membrul operat valorile 

măsurate sunt omogen dispersate la ambele testări.  

 

Evaluarea calității vieții 

 Pe întreg chestionarul, scorurile atribuite răspunsurilor la cele 

două evaluări arată o îmbunătăţire semnificativă a calităţii vieţii, 

conform rezultatelor testului t dependent bilateral, unde pragul de 

semnificaţie p<0.001<0.05, pentru t = 8.37 şi df = 24 grade de libertate. 

La nivelul grupului, s-a produs, în medie, o îmbunătăţire de la scorul de 

3.42 la 3.80, ceea ce semnifică un progres de la “Moderat” spre “Bine” 

la “Bine spre foarte bine”. 

 Analizând scorurile pentru răspunsurile subiecților, constatăm 

că în domeniile Global, Social şi Mediu au avut loc evoluţii privind 

calitatea vieţii de la calificativul “mediu” spre “bine”, dar 

nesemnificative statistic, pragul de semnificaţie p > 0.05. În cazul 
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domeniilor Fizic şi Psihologic există un progres semnificativ, de la 

“mediu spre bine” la “bine spre foarte bine” în privinţa calităţii vieţii, 

pragul de semnificaţie p<0.05, conform rezultatelor testului t dependent 

bilateral. 
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CONCLUZII PARTEA A III-A 
 

 Prelucrarea statistică a datelor obținute în urma evaluării 

fiecărui parametru, ne-a permis extragerea următoarelor concluzii: 

1. În privința evaluării funcționale analitice prin bilanț articular: 

 Evaluarea inițială și finală a mișcării de flexie la nivelul 

articulației scapulo-humerale evidențiză creșterea mediei de la 

140.5° la 172.4°.  

 Valorile obținute pentru mișcarea de extensie la nivelul 

articulației scapulo-humerale indică o creștere a mediei de 

14.3°, de la 33.4 în cadrul evaluării inițiale, la 47.7° în cadrul 

evaluării finale.  

 Pentru mișcarea de abducție, testul t bilateral a evidențiat o 

diferență semnificativă între media inițială și cea finală. 

Mărimea efectului este de 3.54 și subliniază prezența unui 

progres semnificativ din punct de vedere statistic.  

 Pentru mișcarea de rotație externă, testul t bilateral evidențiază 

o diferență statistic semnificativă între cele două medii.  

 Mișcarea de rotație internă a înregistrat o creștere cu 42.6° 

(109.5%), de la 39° la 81.6° la evaluarea finală.  

 Mișcarea de flexie la nivelul cotului, a crescut cu 19.6° 

(16.6%), de la 118.0 la 137.6 la evaluarea finală.  

 Pentru mișcare de extensie a cotului, valoarea minimă este 0° 

la ambele evaluări, iar valoarea maximă a scăzut de la 15° la 

evaluarea iniţială la 0° la evaluarea finală. 
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 Mișcarea de flexie a articulației radio-carpiană, a înregistrat o 

creștere de 24.1°(57.7%), de la 41.7° la 65.8° la evaluarea 

finală.  

 În cazul mișcării de abducție a articulației radio-carpiană, 

valoarea medie a crescut cu 4.9° (57.9%), de la 8.6° la 13.5° la 

evaluarea finală.  

 Mișcarea de abducție a articulației radio-carpiană, s-a 

îmbunătățit cu 4.9° (57.9%), de la 8.6° la 13.5° la evaluarea 

finală.  

 Pentru mișcarea, conform testului t, între cele două medii 

există o diferenţă semnificativă statistic, pragul de semnificație 

p<0.001<0.05, pentru t=9.69 și df=24.  

2. În privința evaluării funcționale globale: 

 La testul funcțional 1 – ducerea mâinii la ceafă, scorul mediu 

obținută de pacienți a scăzut cu 1.28 puncte  (86.5%), de la 

1.48 puncte la 0.20 puncte la evaluarea finală.  

 Scorul mediu la testul funcțional 2 – atingerea scapulei cu 

mâna prin flexie, adducție și rotație internă, a scăzut cu 1.32 

puncte (94.3%), de la 1.40 puncte la 0.08 puncte la evaluarea 

finală.  

 Scorul mediu la testul funcțional 3 – atingerea scapulei cu 

mâna prin extensie, adducție și rotație externă, a scăzut cu 

1.16 puncte (85.3%), de la 1.36 puncte la 0.20 puncte la 

evaluarea finală.  

 1.7 puncte la 2.9 puncte la evaluarea finală.  

3. În privința evaluării analitice prin bilanț muscular: 

 În cazul bilanțului muscular pentru mișcarea de flexie la 

nivelul articulației scapulo-humerale valoarea minimă a 
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crescut de la 2 puncte la 4 puncte, iar valoarea maximă a 

crescut de la 4 la 5 puncte la evaluarea finală.  

 Valoarea medie a extensiei la nivelul articulației scapulo-

humerale s-a îmbunătățit cu 1.3 puncte (40.5%), de la 3.4 la 

4.7 puncte. Valoarea minimă a crescut de la 2 la 4 puncte, iar 

valoarea maximă a crescut de la 4 puncte la 5 la evaluarea 

finală. 

 Media determinată pentru mișcarea de adducție - muşchiul 

pectoral mare, s-a îmbunătățit cu 1.9 puncte (67.1%), de la 2.8 

puncte la 4.7 puncte la evaluarea finală. Valoarea minimă a 

crescut de la 2 puncte la 4 la evaluarea finală, iar valoarea 

maximă a crescut de la 4 la 5 puncte. 

 Mișcarea de abducția s-a îmbunătățit cu 1.4 puncte (46.7%), de 

la 3.0 puncte la 4.4 puncte. Valoarea minimă a crescut de la 2 

puncte la 4, iar valoarea maximă a crescut de la 4 puncte la 5 

puncte la evaluarea finală. 

 Pentru mișcarea de rotație externă, media s-a îmbunătățit cu 

1.3 puncte (41.5%), de la 3.3 puncte la 4.6 puncte. Valoarea 

minimă a crescut de la 2 puncte la 4 puncte, iar valoarea 

maximă a crescut de la 4 puncte la 5 puncte. 

 Mișcarea de rotație internă, s-a îmbunătățit cu 1.4 puncte 

(45.3%), de la 3 puncte la 4.4 puncte. Valoarea minimă a 

crescut de la 2 puncte la 4 puncte, iar valoarea maximă a 

crescut de la 4 puncte la 5 puncte. 

 În cazul flexiei la nivelul cotului, valoarea minimă a crescut de 

la 3 puncte la 4 puncte, iar valoarea maximă a rămas la 

valoarea 5. 
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 Valoarea medie a mișcării de extensie la nivelul cotului s-a 

îmbunătățit cu 1.2 puncte (33.7%), de la 3.7 puncte la 4.9 

puncte.  

4. Din analiza rezultatelor obținute la perimetria efectuată la 

nivelul membrului superior operat comparativ cu cel neoperat, 

s-au evidențiat următoarele: 

 La nivelul articulațiilor metacarpo-falangiene, valoarea medie 

a scăzut la evaluarea finală cu 0.7 cm (3.8%), de la 19 la 18.3 

cm.  

 Valoarea medie a circumferinței articulației radio-carpiană 

distală a scăzut la evaluarea finală cu 1.5 cm (7.9%), de la 18.5 

la 17 cm. Valoarea minimă a scăzut de la 15 cm la 14, iar 

valoarea maximă a scăzut de la 24 cm la 19.5 cm. 

 La 10 cm distal de epicondilul lateral, la membrul operat, 

circumferința a scăzut la evaluarea finală cu 2.6 cm (9.9%), de 

la 25.8 cm la 23.2 cm.  

 La 5 cm proximal de epicondilul lateral, la membrul operat, 

circumferința a scăzut la evaluarea finală cu 2.5 cm (8.0%), de 

la 31.5 cm la 29 cm.  

5. Toate rezultatele obținute de subiecții cercetați sunt statistic 

semnificative și evidențiază eficiența terapiei originale aplicate 

de noi pacienților cu mastectomie unilaterală. Astfel, 

concluziile 1-4 confirmă prima ipoteză a cercetării. 

6. În privința evaluării calității vieții: 

 Chestionarul WHOQOL – Bref  are o consistență 

excelentă; valoarea alpha în cadrul testului de fiabilitate 

Cronbach’s Alpha este de 0,919 ceea ce arată fibilitatea 

chestionarului. 
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 Toți subiecții au înregistrat un progres marcat de creșterea 

scorului atribuit la 20 din cele 25 de întrebări. Observăm 

că în domeniile global, social și mediu  există o evoluție a 

scorurilor de la mediu la bine, dar nesemnificativă 

statistic. Pentru domeniile fizic și psihologic progresul a 

fost statistic semnificativ, p<0.05, iar df = 5, respectiv 6.    

7. Concluzia 6 confirmă ce-a de a doua ipoteză a cercetării. 



 

62 
 

 

Elementele de originalitate ale prezentei cercetări au constat în: 

 Abordarea teoretică a terapiei complexe aplicată în neoplasmul 

mamar; 

 Conceperea și implementarea unui protocol original de intevenție 

terapeutică, prin mijloace kinetice convenționale și 

neconvenționare, pe o perioadă de 6 luni cu scopul recuperării unui 

status articular și muscular care să asigure independența funcțională 

a membrului superior în efectuarea activităților cotidiene și 

profesionale; 

 Adaptarea, la specificul cercetării, a metodelor de evaluare prin 

teste funcționale analitice și globale, perimetrie și chestionar de 

evaluare a calității vieții.  

 

Limitele cercetării 

 Slaba colaborare între medicii de familie, medicii oncologi, de 

recuperare medicala, kinetoterapeuți, psihologi conduce la un diagnostic 

oncologic tardiv, în faze avansate ale bolii care reclamă intervenții 

chirurgicale invalidante cu implicații funcționale severe.  

 Aceste întârzieri în adoptarea conduitei terapeutice conduc și 

la prezentarea tardive la programul de recuperare și la prelungirea durate 

de aplicare a mijloacelor kinetice convenționale și neconvenționale.  

 Aceasta a fost și situația pacienților care s-au adresat clinicii în 

cadrul căreia am efectuat cercetările.   

 Rezervele specialiștilor oncologi privind eficiența terapiei prin 

mișcare la această categorie de pacienți care au ca efect nerecomandarea 

aplicării unui programm de recuperare medicală.  
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Valorificarea rezultatelor 

 Lucrarea reprezintă un pas important în managementul 

pacienților cu neoplasm mamar operat.  

 Ne propunem să elaborăm un ghid terapeutic și de evaluare a 

persoanelor cu neoplasm mamar pentru a veni în sprijinul 

kinetoterapeuților cu informație de ultimă oră utile în activitatea 

profesională, mai ales că incidența acestui tip de neoplasm este în 

creștere și deține în acest moment locul 1 în ierarhia tipurilor de 

neoplasm și locul 5 ca mortalitate. 

 

Diseminarea rezultatelor cercetării  

 Rezultatele cercetărilor au fost disseminate prin publicarea 

unor articole si participări la conferințe: 

 Baltag O.M., Cordun M., 2021, Physical therapy in treatment of 

post-mastectomy lymphedema: Incidence, risk factors, evaluation 

methods, physical therapy. A meta-analysis, 16TH ENYSSP 

CONFERENCE ONLINE 8-11 APRILIE 2021; 

 Baltag O.M., Cordun M., Apostu M., 2021, Arguments regarding 

the management of post-mastectomy sequels, Discobolul – Physical 

Education, Sports and Kinetotherapy Journal, 60(supplementary 

issue):567-578, https://doi.org/10.35189/dpeskj.2021.60.s4; 

 Baltag O.M., Apostu M., Cordun M., Sakellariou, G., 2022, Study 

regarding the functional level of the upper limb after mastectomy, 

Discobolul - Physical Education, Sports and Kinetotherapy Journal, 

61 – acceptat pentru publicare; 

  Baltag O.M., Apostu M., Cordun M., 2022, Study regarding the 

increase of scapulo-humeral motion's range after mastectomy, Book 
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of Proceedings of the 11th International Congress of  Education, 

Health and Human Movement – în curs de publicare; 

 Baltag O.M., Cordun M., Apostu M., 2022, The contribution of 

hydrotherapy and swimming in post-mastectomy functional 

rehabilitation, Discobolul - Physical Education, Sports and 

Kinetotherapy Journal, 61 – în curs de publicare; 

 Baltag O., Cordun M., Apostu M., 2022, The importance of 

physical assessment in post-mastectomy rehabilitation, Timișoara 

Physical Education and Rehabilitation Journal, 15(29) – acceptat 

pentru publicare; 

 Baltag O., Cordun M., Apostu M., 2022, Study regarding the upper 

limb range of motion after breast cancer surgery, Studia educatio 

artis gymnasticae, LXVII(3): 57-67. 

DOI:10.24193/subbeag.67(3).23, 

http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1457.pdf  

 

Recunoașterea 

 Această teză de doctorat a fost elaborată sub auspiciile 

Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București, în 

Departamentul Școlii Doctorale, pe baza aprobării proiectului de 

cercetare științifică de către Consiliul Școlii Doctorale.  
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