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REZUMAT
Artrita reumatoidå, o boalå inflamatorie cronicå, autoimunå, necesitå un management important, din cauza

poten¡ialului såu evolutiv spre deficien¡e ¿i deforma¡ii func¡ionale severe.
Asisten¡a de recuperare medicalå în artrita reumatoidå se bazeazå pe corectarea posturilor vicioase antalgice,

folosirea ortezelor, masajul manual al grupelor de mu¿chi afla¡i în apropierea încheieturilor afectate, contrac¡ii
musculare izometrice, mobilizare pasivå, auto-mobilizare pasivå, mobilizare activå, termoterapie antalgicå,
electroterapie antalgicå de frecven¡å joaså ¿i medie, crioterapie, ergoterapie.

Programul de recuperare reprezintå o componentå esen¡ialå în managementul artritei reumatoide, calitatea
vie¡ii fiind influen¡atå în mod pozitiv de asisten¡a fizicå medicalå. Aceasta ar putea preveni sau reduce deficien¡ele
func¡ionale.

Cuvinte cheie: artritå reumatoidå

ABSTRACT
Rheumatoid arthritis, a cronic inflamatory disease, self-imune, increases important management because of

its evolutionary potential towards severe functional deformations and deficits.
The recovering medical attendance in rheumatoid arthritis is based on correction of the vicious antalgic attitudes,

utilization of the repose orthesis, manual massage of the muscular groups situated in the affected joints’ proximity,
muscular isometrical contractions, passive mobilization, passive self-mobilization, active supported mobilization,
antalgic termotherapy, low and medium frequency antalgic electrotherapy, criotherapy, ergotherapy.

The programme of recovering represents an essential component of the rheumatoid arthritis management, the
quality of life being positively influenced by the physical medical attendance. This could prevent or reduce the
functional deficits.
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P oliartrita reumatoidå este caracterizatå
prin inflama¡ia sinovialei articula¡iilor
diartrodiale cu extindere u¿oarå la
¡esuturile periarticulare – tendoane,
burse, ¡esut subcutanat. Manifestårile

sistemice ¿i extraarticulare sugereazå folosirea
termenului de boalå reumatoidå; oricum aceste
manifeståri sunt mai pu¡in frecvente ¿i severe
decât leziunile articulare.

Terapia fizicalå (TF) ¿i terapia ocupa¡ionalå
(TO) reprezintå strategii esen¡iale în tratamentul
de recuperare al PR ¿i a altor sindroame articulare
inflamatorii. Orice pacient cu boalå articularå in-
flamatorie trebuie så urmeze un tratament adap-
tat la stadiul ¿i severitatea bolii, preferabil instituit
în stadiile incipiente ale bolii. Deoarece frecvent
e dificil de pus un diagnostic precoce, pacien¡ii
sunt supu¿i terapiei abia dupå ce au apårut mani-
festårile articulare, cu disfunc¡ie la acest nivel.
Existå o concep¡ie gre¿itå cum cå terapia are un
rol mic în stadiile precoce de boalå; astfel, strategii
importante de tratament concepute pentru a pre-
veni disfunc¡ionalitatea sunt ignorate.

Este deci preferabil ca pacien¡ii cu boalå arti-
cularå inflamatorie så înceapå terapia în stadiile
ini¡iale de boalå. Aplicarea concomitentå a TF ¿i
a TO este mai indicatå decât separate. Cele mai
bune rezultate sunt ob¡inute când terapia se aplicå
combinat ¿i în func¡ie de nevoile pacientului,
cuprinzând elemente de educa¡ie medicalå, con-
siliere, evaluare, tratament ¿i independentå în
efectuarea ADL (activities of daily living) (1).

Trei elemente de bazå sus¡in TF ¿i TO:
1. ajutarea naturii în restaurarea func¡iei

fiziologice articulare, a¿a cum exerci¡iile
fizice terapeutice cresc tonusul muscular;

2. asigurarea cå procesele proprii de vinde-
care ale organismului nu creeazå dificultate
(cicatrici, contracturå, panus, modificåri
degenerative);

3. aplicarea unor strategii care så previnå
deteriorarea ulterioarå, într-o boalå cronicå.

Tehnicile de tratament sunt rareori efectuate
separat, ele se folosesc de obicei în combina¡ie.
De exemplu, exerci¡iile terapeutice pot fi prece-
date de aplicarea compreselor reci pe grupele
musculare antagoniste pentru a cre¿te råspunsul
agoni¿tilor. Educarea pacientului, cu impact asu-
pra disfunc¡iei, ini¡iate la debut, prevede prote-
jarea articula¡iilor ¿i conservarea energiei. Dacå
inflama¡ia articularå este crescutå, atunci se aso-
ciazå medicamente antiinflamatoare ¿i remisive,
antalgice ¿i terapie chirurgicalå. 

OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI
Pentru a ob¡ine succes terapeutic, abordarea

pacien¡ilor cu PR trebuie så includå diagnostic

precis, evaluare cantitativå a activitå¡ii bolii ¿i dis-
func¡ionalitå¡ii, terapie antiinflamatoare eficientå
iar în cazul articula¡iilor deformate, cu distruc¡ie,
tratament chirurgical.

Obiectivele TF ¿i TO în cadrul managementului
pacien¡ilor cu PR sunt:

1. controlul durerii;
2. cre¿terea ¿i men¡inerea mobilitå¡ii arti-

culare ¿i a tonusului muscular;
3. men¡inerea func¡iei cardio-pulmonare în

limite fiziologice;
4. protejarea articula¡iilor, conservarea ener-

giei ¿i a func¡iei;
5. educarea pacientului ¿i a apar¡inåtorilor

în ce prive¿te procesul bolii ¿i managemen-
tul acesteia (1).

Terapia fizicå analgezicå

Procedeele antalgice singure nu sunt eficiente
în tratarea inflama¡iilor articulare din PR greu de
controlat. În general, terapia fizicå antalgicå de-
terminå reducerea durerii pentru o perioadå
scurtå de 1-2 ore, contribuind la încålzirea mu¿-
chilor sau combaterea contracturii musculare,
pregåtind astfel terenul pentru exerci¡iile tera-
peutice sau pentru activitå¡ile de via¡å zilnice
(ADL). Realizatå singurå, ea are un efect limitat ¿i
då speran¡e false pacientului care dore¿te men¡i-
nerea råspunsului pe termen lung. Douå forme
de terapie fizicå analgezicå sunt utilizate frecvent:
aplica¡iile termice ¿i stimularea electricå.

Aplica¡iile termice

Cele douå tehnici folosite la pacien¡ii cu PR
sunt aplicarea simplå de cåldurå ¿i compresele
reci. Câteva dintre efectele terapeutice ale termo-
terapiei sunt asupra durerii, spasmului muscular,
circula¡iei ¿i inflama¡iei. Caldura, când este apli-
catå asupra articula¡iilor inflamate, se ¿tie cå må-
re¿te conducerea nervoaså. Astfel poate cre¿te
senza¡ia de durere în articula¡iile active. La arti-
cula¡iile cu inflama¡ie u¿oarå cåldura umedå are
avantajul de-a scådea redoarea articularå („feno-
menul de gel“).

Frigul, pe de altå parte, are efecte fiziologice
opuse, astfel fiind benefic pentru articula¡iile cu
inflama¡ie intenså. Frigul scade durerea ¿i prin
eliberare de endorfine. Alte efecte cunoscute ale
frigului sunt reducerea edemelor ¿i a tumefac¡iilor
articulare. Efectul antiinflamator al frigului se
realizeazå prin vasoconstric¡ie care reduce hiper-
emia ¿i, de asemenea, prin efecte directe asupra
procesului metabolic, scåzând activitatea colage-
nazei crescutå în reac¡ia inflamatorie. Frigul scade
spasmul muscular, reducând conductivitatea prin
fibrele musculare.
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Aplicarea unor cuburi de ghea¡å la nivelul
mu¿chiului determinå råspuns muscular prin sti-
mularea descårcårii impulsului prin motone-
uronul alpha. Acest råspuns este foarte eficient
când este folosit la mu¿chii inhiba¡i prin durere ¿i
tumefac¡ie.

La pacien¡ii cu articula¡ii inflamate, aplica¡iile
cu cåldurå sau frig nu trebuie alternate, pentru
cå au efecte fiziologice opuse. Într-un studiu con-
trolat, randomizat, pe pacien¡i cu PR, erau 30
de genunchi inflama¡i în total, dintre care 15 la
grupul de control ¿i 15 la grupul tratat cu ghea¡å.
To¡i pacien¡ii au stat în repaus la pat timp de o
såptåmânå pentru stabilizarea stårii generale ¿i
ambele grupuri au efectuat exerci¡ii terapeutice
în perioada de experimentare. Dupå 5 zile nu s-
a înregistrat nici o diferen¡å între grupuri în ce
prive¿te circumferin¡a articula¡iei sau temperatura
cutanatå la nivelul ei. În alt studiu randomizat,
pe 18 pacien¡i cu PR ¿i cu dureri de umår, nu a
fost raportatå nici o diferen¡å între aplicårile de
cald ¿i rece.

O trecere în revistå sistematicå recentå a 7
studii controlate randomizate aratå cå 5 din 7
studii au demonstrat cå aplica¡iile cu cåldurå sau
ghea¡å nu au efecte semnificative asupra activitå¡ii
bolii – incluzând tumefac¡ia articularå, durerea,
consumul de medicamente, gradul de mi¿care,
for¡a de prehensiune – comparativ cu subiec¡ii
control care nu au primit nici un tratament sau
cei care cau au primit tratament alternativ. Con-
cluzia este cå termoterapia nu produce nici efecte
pozitive, nici efecte negative asupra articula¡iilor
din PR. Termoterapia poate fi folositå doar ca
tratament paliativ sau adjuvant al exerci¡iilor fizice
la pacien¡ii cu PR. Aceste rezultate sunt limitate
de calitatea metodologicå scåzutå a acestor trialuri
¿i de numårul mare al valorilor de grani¡å.

Împachetårile cu parafinå

Altå formå de aplicare a cåldurii la nivelul
mâinilor la pacien¡ii cu PR sunt împachetårile cu
parafinå la o temperaturå de 48 de grade. S-au
analizat rezultatele a patru studii fåcute pe 303
participan¡i ale¿i randomizat. Unul din aceste
studii a fost exclus, fiindcå a dat rezultate echivoce;
celelalte trei studii au aråtat cå dupå 3-4 såp-
tåmâni de parafinå s-au înregistrat îmbunåtå¡iri
semnificative în func¡ionarea mâinilor la pacien¡ii
cu PR care au urmat ulterior kinetoterapie.

S-au realizat alte douå studii. Primul, în care
s-a comparat combina¡ia parafinå-kinetoterapie
cu kinetoterpia separatå, a aråtat eficien¡a cres-
cutå a combina¡iei parafinå-kinetoterapie asupra
gradului de mobilitate articularå ¿i a durerii arti-
culare. Al doilea studiu care comparå efectele

parafinei, ale båilor galvanice ¿i ale ultrasunetelor
asupra mâinilor nu a aråtat diferen¡e semnificative
în ce prive¿te for¡a mâinilor, gradul mobilitå¡ii,
grosimea articula¡iei. Concluzia este cå se poate
recomanda parafinå combinatå cu kinetoterapie
cu efecte favorabile pe termen scurt.

Pentru cå cel mai util efect al parafinei este
scåderea redorii articulare matinale datorate
fenomenului de gel, este bine så fie aplicatå de
pacien¡i la domiciliu. Înså acest lucru este oare-
cum greoi ¿i periculos ¿i dacå ceara nu este încål-
zitå într-un boiler dublu poate cauza incendiu.
O alternativå simplå ¿i sigurå este aplicarea de
ulei mineral pe mâini, purtarea de månu¿i din
cauciuc sau introducerea mâinilor în apå caldå
sub robinet timp de 5-10 min.

Undele scurte ¿i microundele

Aceste douå modalitå¡i terapeutice au fost
mult folosite în trecut pentru efectele lor de în-
cålzire profundå. Într-un studiu controlat, rando-
mizat, efectuat pe 131 de pacien¡i cu PR ¿i artro-
za, nu s-a semnalat nici o diferen¡å în îmbunå-
tå¡irea mobilitå¡ii articulare, a mersului ¿i a urca-
tului scårilor la pacien¡ii la care s-au efectuat unde
scurte, infraro¿ii ¿i stimulare electricå muscularå
fa¡å de cei care au urmat kinetoterapie. Amelio-
rarea observatå în general este datoratå probabil
¿i medica¡iei primite asociat. Alt studiu aratå cå
mårirea temperaturii intraarticulare cu 2-4 grade
poate cauza daune. Nu sunt studii care så arate
efectele microundelor la pacien¡ii cu PR.

Aparatele de unde scurte ¿i microunde sunt
foarte scumpe. Alt inconvenient este cå undele
scurte pot agrava durerea articularå ¿i poate
apårea arsura cutanatå dacå nu se aplicå cu
aten¡ie procedura. Astfel s-a concluzionat cå
împachetårile calde sunt mai sigure, ieftine ¿i la
fel de eficiente ca undele scurte sau microundele.

Ultrasunetele

Ultrasunetele (ULS) sunt folosite asociat kine-
toterapiei la pacien¡ii cu PR sau în combina¡ie cu
alte modalitå¡i terapeutice. Cavita¡ia reduce viteza
de conducere nervoaså în fibrele dureroase afe-
rente, astfel scåzând transmisia senza¡iei dure-
roase. ULS în mod continuu poate måri tempe-
ratura tisularå, efect similar celui ob¡inut cu alte
forme de termoterapie.

O analizå recentå a eficacitå¡ii ULS în trata-
mentul PR a identificat opt articole. Dintre
acestea, doar douå studii incluzând 80 de pacien¡i
cu PR au întrunit criteriile de selec¡ie. În primul
studiu, autorii au comparat trei grupuri, în func¡ie
de procedurile instituite: I – exerci¡ii fizice ¿i
parafinå, II – exerci¡ii fizice ¿i ULS, III – exerci¡ii
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fizice, ULS ¿i båi galvanice. Nu s-au înregistrat di-
feren¡e semnificative statistic între cele trei grupuri
în ceea ce prive¿te durerea, for¡a muscularå, må-
rimea articula¡iilor, indexul articular, mobilitatea
articularå, gradul de activitate al bolii.

Aplicarea compreselor calde/reci

Acestea se aplicå de obicei timp de 15-20 min
cu materialul învelit într-un prosop umed, pentru
a permite conductivitatea energiei termice. Ghea¡a
nu se aplicå niciodatå direct pe piele (masajul cu
ghea¡å e o excep¡ie) ¿i de asemenea trunchiul
sau membrele nu trebuie så se sprijine pe com-
prese, fiindcå pot apårea arsuri la nivelul pielii
råcite sau anesteziate. În practica clinicå, ghea¡a
sfårâmatå se ob¡ine cu ajutorul unor ma¿ini
speciale de fåcut ghea¡å. Acaså se poate folosi
ghea¡å sub formå de cuburi, sfårâmatå (granule)
sau pachete de mazåre înghe¡atå, în func¡ie de
posibilitå¡i. Ghea¡a sfårâmatå se pune longitudinal
în treimea medie a unui prosop umed, formând
un dreptunghi de aproximativ 8/18 inch dimen-
siune, aceasta variazå func¡ie de mårimea seg-
mentului de corp care dorim så fie råcit. Apoi
marginile prosopului se adunå formând un
pachet dreptunghiular care se men¡ine închis prin
ni¿te benzi de cauciuc; dimensiunea lui trebuie
så depå¿eascå pu¡in zona de corp care este
afectatå. Alte forme de terapie rece sunt spraiurile
¿i învelitorile cu ghea¡å.

Protocoale de terapie cu rece

Existå douå protocoale folosite frecvent în PR.
Primul se adreseazå genunchiului cu sinovitå

moderatå, contractura flexorilor genunchiului ¿i
atrofia cvadricepsului. Tratamentul începe cu
aplicarea de comprese reci pe to¡i flexorii ge-
nunchiului pentru 15-20 min. Aceasta va scådea
spasmul muscular reducând activitatea mus-
cularå. Apoi se executå masaj cu ghea¡å în reprize
scurte de 1 min, deasupra mu¿chiului cvadriceps
pe care-l stimuleazå prin activarea descårcårii
motoneuronului alpha. Este etapa pregåtitoare
pentru exerci¡iile fizice.

Al doilea protocol prive¿te abordarea genun-
chiului cu inflama¡ie severå, ¡inut în aproximativ
30 grade flexie (pozi¡ia preferatå atunci când
existå lichid articular în exces). Compresa rece
este aplicatå în jurul genunchiului, pânå deasupra
patelei ¿i în jos, pânå sub tuberculul tibial. Frigul
cre¿te pragul senza¡iei dureroase fie direct, prin
scåderea activitå¡ii fibrelor nervoase pentru durere
¿i a receptorilor, fie prin înlocuirea senza¡iei, a¿a
cum sugereazå teoria controlului por¡ii.

Frigul reduce de asemenea inflama¡ia prin
scåderea activitå¡ii colagenazei crescute în timpul

reac¡iei inflamatorii. Pentru cå se poate ajunge la
anestezie prin frig, exerci¡iile izotonice imediate
pot accentua inflama¡ia ducând la durere ulte-
rioarå ¿i laxitate ligamentarå. Ar fi bine så se exe-
cute exerci¡ii izometrice u¿oare urmate de una
sau douå mi¿cåri active.

Terapia rece nu trebuie utilizatå la pacien¡ii
cu sindrom Raynaud, hipersensibilitate la frig,
crioglobulinemie (prezen¡a în sânge a unei pro-
teine care formeazå gel la temperaturi joase), he-
moglobinurie (prezen¡a hemoglobinei în urinå
dupå expunerea la frig), de asemenea, la pacien¡ii
care prezintå disconfort la frig.

La domiciliu se pot aplica comprese calde
realizate prin punerea unui prosop uscat într-o
pungå frigorificå care e apoi ¡inutå pentru un
minut în cuptorul cu microunde. Pachetul încålzit
se învele¿te apoi într-o cârpa umedå ¿i se a¿azå
pe zona afectatå unde se men¡ine timp de 15-
20 min. Aceste comprese calde nu se aplicå pe
articula¡iile inflamate, stadiul acut. Cåldura mai
este contraindicatå în circula¡ia arterialå deficitarå,
hemoragie localå, neoplazie.

Stimularea electricå

Stimularea electricå analgeticå are un rol limitat
în tratamentul bolnavilor cu PR dar poate fi
eficientå în scåderea durerii persistente localizate.
Cele douå modalitå¡i folosite sunt TENS (neuro-
stimulare electricå transcutanatå) ¿i CIF (curen¡i
interferen¡iali). Stimularea electricå muscularå a
fost de asemenea utilizatå pentru cre¿terea
func¡iei mu¿chilor afecta¡i de durere ¿i tumefac¡ie.

TENS

Aplicarea de TENS determinå eliberarea de
endorfine în måduva spinårii datoritå stimulårii
fibrelor nervoase mielinizate mari, ceea ce aco-
perå stimulii pentru durere din fibrele nemieli-
nizate C ¿i fibrele delta mielinizate mici. În total
s-au publicat 25 de studii cu TENS, dintre acestea
doar douå fiind realizate pe pacien¡i cu PR.

Primul, un studiu dublu-orb, a inclus 32 de
subiec¡i împår¡i¡i în douå grupuri, unul supus
terapiei TENS ¿i celålalt primind placebo la nivelul
articula¡iei pumnului, dupå stabilizarea durerii cu
AINS. Durerea restantå ¿i la mobilizare a fost
måsuratå cu VAS (scara analogå a durerii). În gru-
pul experimental s-a înregistrat o reducere semni-
ficativå a durerii; perioada de observare a fost
de trei såptåmâni, în continuare pacien¡ii nemai-
fiind urmåri¡i.

Al doilea studiu, de asemenea dublu-orb, a
însumat 33 de pacien¡i care au primit TENS ¿i
placebo. Nu s-au remarcat diferen¡e semnificative
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între cele douå grupuri. Rata de eroare nu s-a
luat în calcul în nici unul dintre studii.

În celelalte 23 de studii pe pacien¡i fårå PR s-a
aråtat cå în jumåtate dintre cazuri nu existå diferen¡å
între efectele TENS ¿i cele placebo. În acord cu cele
spuse, TENS continuå så fie o terapie controversatå
ale cårei efecte se cer investigate mai riguros.

Existå aparate TENS portabile care pot fi
folosite de cåtre pacient la domiciliu. S-a urmårit
råspunsul la TENS în trei situa¡ii: în repaus al
pacientului, în timpul mersului ¿i în timpul unor
activitå¡i manuale normale. S-a utilizat VAS. O
¿edin¡å cu TENS dureazå 30-45 min. Criteriile
de succes ale terapiei sunt: durere abolitå timp
de 3 ore, îmbunåtå¡irea somnului, reducerea con-
sumului de medicamente antalgice.

Curen¡ii interferen¡iali

CIF sunt curen¡i de frecven¡å medie (>1000Hz)
care au avantajul de a nu produce senza¡ii la nivelul
pielii a¿a cum determinå curen¡ii de frecven¡å joaså,
de exemplu TENS (80-120Hz). CIF nu se folosesc
la pacien¡ii cu multe articula¡ii afectate.

Stimularea electricå muscularå

EMS este aplicatå pe punctul motor al mu¿-
chiului ¿i este folositå pentru stimularea unitå¡ilor
motorii inactive din cauza inhibi¡iei reflexe,
secundarå durerii articulare ¿i tumefac¡iei. Pro-
duce contrac¡ii musculare intense necesare
pentru cre¿terea for¡ei musculare.

S-au efectuat douå studii randomizate con-
trolate care urmåresc eficien¡a EMS, înså doar
unul dintre ele a întrunit criteriile de studiu. A
fost un studiu dublu-orb pe 15 pacien¡i cu PR
împår¡i¡i într-un grup supus EMS ¿i un grup de
control fårå tratament. EMS s-a aplicat pe mu¿chii
interoso¿i ai mâinii, în 168 de ore împår¡ite în
70 de ¿edin¡e pe o perioadå de 10 såptåmâni.
S-au înregistrat îmbunåtå¡iri semnificative în toate
cele ¿apte variabile specifice func¡iei mâinii.

Efectele repausului sistemic

Manifestårile sistemice ale PR reprezentate de
febrå, scådere ponderalå, anemie, afectare vis-
ceralå aratå cå un episod acut poate så treacå
rapid dupå o perioadå de repaus la pat. Repausul
total este rar indicat, fiindcå duce la decondi-
¡ionare fizicå. Unii pacien¡i se tem de faptul cå
pot ajunge invalizi stând prea mult în pat. Tinerii
se tem în plus pentru afectarea locului de muncå
¿i a venitului.

Pacien¡ii hiperactivi, cu un stil de via¡å foarte
solicitant, ce au afectare sistemicå ¿i articularå
multiplå, beneficiazå pentru o perioadå scurtå

de repaus complet la pat. Valoarea odihnei a fost
atribuitå scåderii metabolismului celular la nivel
articular, deci ¿i a microinfarctelor din sinovialå,
cauza corpilor intraarticulari prezen¡i în unele
cazuri. Douå studii randomizat controlate au
comparat repausul total la pat cu activitatea ¿i au
eviden¡iat efecte antiinflamatorii modeste dupå
reapusul la pat, celalalte efecte fiind neglijabile.
A nu se confunda acest lucru cu spitalizarea pa-
cien¡ilor cu PR, la care terapia medicamentoaså
s-a dovedit a fi superioarå celei fizice.

PR are un impact puternic la nivel fizic ¿i emo-
¡ional, de aceea repausul la pat timp de 1-2 ore,
o datå sau de douå ori pe zi, poate preveni obo-
seala ¿i îmbunåtå¡e¿te recuperarea func¡ionalå.
În timpul repausului se pot folosi ¿i orteze pentru
articula¡ii, ele fiind de diverse forme ¿i din ma-
teriale diferite, adaptate individual.

Exerci¡iile terapeutice (kinetoterapia)

Hipotonia muscularå este un element comun
la pacien¡ii cu PR, cauzele ei în aceastå afec¡iune
fiind: depozitarea de celule inflamatoare în
mu¿chi (miozitå); inflama¡ia endoteliului vaselor
de sânge care irigå mu¿chii (vasculita); depozitarea
celulelor inflamatorii în nervii periferici ducând
la demielinizare (neuropatie); inhibarea reflexå
a activitå¡ii musculare induså de durere ¿i tume-
fac¡ie; imobilizarea articularå ce determinå atrofie
muscularå. Scåderea mobilitå¡ii articulare de
asemenea cauzeazå contracturi fixe ale ¡esuturilor
moi peri- ¿i intraarticulare, prin scurtarea fibrelor
de colagen, ceea ce determinå distrugerea cartila-
jului articular.

Pentru ca programul de kinetoterapie så aibå
succes, trebuie så înlåturåm factorii cauzatori de
atrofie muscularå enumera¡i mai sus. Astfel, tera-
pia antiinflamatoare este esen¡ialå. Exerci¡iile
terapeutice la pacien¡ii cu PR au diverse roluri,
fiecare dintre exerci¡ii fiind axat pe un anumit scop.
De exemplu, exerci¡iile care cresc gradul de mobi-
litate articularå nu pot fi înlocuite cu exerci¡ii care
cresc tonusul muscular, iar acestea din urmå nu le
subtituie pe cele de rezisten¡å ¿i condi¡ie fizicå (2).

Principalele obiective ale kinetoterapiei sunt:
– men¡inerea mobilitå¡ii articulare ¿i îmbu-

nåtå¡irea ei;
– cre¿terea tonusului ¿i rezisten¡ei musculare;
– condi¡ionare cardio-vascularå;
– cre¿terea densitå¡ii osoase;
– crearea unei senza¡ii generale de bine;
– asigurarea unei relaxåri active.
La pacien¡ii cu boalå controlatå dar cu dis-

func¡ie rezidualå exerci¡iile fizice reprezintå de
departe cel mai important element din terapie;
ele se recomandå în toate stadiile de PR ¿i trebuie
ajustate în func¡ie de starea pacientului (3).
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Aståzi existå o eviden¡å clarå cå pacien¡ii cu
artritå inflamatorie pot beneficia de exerci¡ii re-
gulate sub supraveghere fårå agravarea simpto-
melor articulare. For¡a muscularå se cre¿te cu
exerci¡ii izometrice. S-a aråtat cå se poate cre¿te
dimensiunea fibrelor musculare de tip 1 ¿i 2, for¡a
lor ¿i capacitatea aerobicå dupå antrenament de
rezisten¡å la bicicletå. De asemenea, are loc îm-
bunåtå¡irea ADL (activitå¡ile zilnice de via¡å).
Aceste date sunt sus¡inute de o serie de studii.
Tendin¡a actualå este de a se indica mult gimnas-
tica aerobicå pentru cre¿terea rezisten¡ei, înså
trebuie ¡inut cont ¿i de efectele secundare ale
acesteia. Solicitarea intenså a membrelor afectate
de artritå erozivå accentueazå distruc¡ia articularå.

S-a efectuat recent o trecere în revistå a efec-
telor pe care le au exerci¡iile active asupra gradului
de mobilitate articularå, for¡ei musculare, capa-
citå¡ii aerobice ¿i func¡ionalitå¡ii zilnice la pacien¡ii
cu PR. Din 30 de trialuri doar 6 au întrunit cri-
teriile de studiu. Din cauza heterogenitå¡ii rezul-
tatelor, datele n-au putut fi adunate. S-a aråtat
cå exerci¡iile active cresc capacitatea aerobicå ¿i
for¡a muscularå. Efectele kinetoterapiei asupra
ADL ¿i progresiei modificårilor radiologice sunt
neclare. Nu s-au semnalat efecte secundare
asupra activitå¡ii bolii sau durerii. Douå studii re-
cente, neincluse în cele de mai sus, au scos ¿i ele
în eviden¡å beneficiile semnificative ale acestui gen
de terapie. Primul studiu aratå ca exerci¡iile in-
tense la pacien¡ii cu PR în ce prive¿te îmbunå-
tå¡irea func¡ionalitå¡ii ¿i a for¡ei musculare sunt
mai mari decât cele date de exerci¡iile u¿oare ¿i
nu au efecte negative asupra activitå¡ii bolii. Al
doilea studiu a eviden¡iat faptul cå pacien¡ii cu
PR care au urmat kinetoterapie combinatå cu
termoterapie la nivelul mâinilor au avut o ame-
liorare semnificativå a durerii ¿i tumefac¡iei arti-
culare, scorului ADL ¿i gradului de mobilitate.
Nici unul dintre obiectivele urmårite nu a fost
atins la pacien¡ii din grupul de control, care n-au
urmat nici un tratament (4).

În PR existå patru tipuri de exerci¡ii:
1. mobilizare activå pentru men¡inerea mo-

bilitå¡ii articulare ¿i a flexibilitå¡ii ¡esuturilor
moi;

2. exerci¡ii de tonifiere muscularå pentru
men¡inerea sau refacerea for¡ei musculare;

3. exerci¡ii de condi¡ionare pentru men¡ine-
rea sau refacerea rezisten¡ei ¿i a capacitå¡ii
aerobice;

4. tehnici pasive de mobilizare articularå.

Exerci¡iile de mobilizare

Obiectivele exerci¡iilor de mobilizare sunt
cre¿terea mobilitå¡ii articulare ¿i deci scåderea

redorii articulare, mårirea flexibilitå¡ii ¡esuturilor
moi ce pot fi afectate prin imobilizare, posturi
vicioase sau modificårile patologice determinate
de procesul inflamator.

Înainte de începerea programului de kineto-
terapie ar trebui instituitå termoterapia, pentru a
îmbunåtå¡i flexibilitatea ¡esuturilor conjunctive din
zonele afectate. Procedurile reci se aplicå pe arti-
cula¡iile inflamate în stadiul acut sau subacut, iar
cåldura umedå este folositå pentru articula¡iile
tumefiate ¿i deteriorate care nu sunt activ infla-
mate. Oricum, pacientul tipic cu PR poate cere
mobilizarea multor articula¡ii, la care utilizarea
de rece sau cald este eficientå. Ace¿tia preferå
båile par¡iale cu apå rece pentru membre, du¿ul
cald sau înotul într-o piscinå cu apå caldå. Unele
exerci¡ii kinetice pot fi efectuate la du¿ sau într-o
piscinå cu apå încålzitå la 29 oC.

Tehnicile de mobilizare

Articula¡iile inflamate activ trebuie mi¿cate cu
pruden¡å de cåtre pacient, singur sau ajutat de
asistent, urmând instruc¡iunile date de fiziotera-
peut. Sunt recomandate trei repeti¡ii pentru fie-
care articula¡ie de 1-2 ori pe zi. Din cauza du-
rerii ¿i a laxitå¡ii ligamentare, membrele trebuie
mobilizate cu multå aten¡ie. Articula¡iile trebuie
mobilizate pânå la limita maximå a amplitudinii
de mi¿care, chiar dacå procesul inflamator opune
rezisten¡å. Asistentul poate ajuta în faza finalå a
mi¿cårii pentru a se ob¡ine ¿i întinderea struc-
turilor articulare mai rigide cum ar fi tendoanele.
(5). Tehnicile de facilitare neuromuscularå pro-
prioceptivå (PNF) pot fi aplicate încå de la început
pe grupe musculare ¿i se adapteazå în func¡ie de
gradul inflama¡iei. De asemenea, se ¡ine cont ¿i
de toleran¡a pacientului.

Douå tehnici sunt folosite frecvent pe arti-
cula¡iile dureroase ¿i inflamate: hold-relax ¿i slow
reversal-hold-relax.

Hold-relax înseamnå aplicarea unei rezisten¡e
manuale moderate pe o contrac¡ie izometricå.
Pentru cå nu se folose¿te mobilizare articularå,
aceastå tehnicå determinå relaxare muscularå
când spasmul muscular este înso¡it de durere.
De exemplu, la un pacient cu PR ¿i contracturå a
flexorilor genunchiului care limiteazå extensia
acestuia, se poate face extensie pasivå pânå la
limita maximå. Asistentul opune rezisten¡å mo-
deratå asupra flexorilor, instruind pacientul så
men¡inå acea pozi¡ie. Apoi acesta este învå¡at så-¿i
relaxeze flexorii, dupå care se încearcå o nouå
extensie pânå la limita mi¿cårii sau a durerii.
Procedeul este repetat de câteva ori, cu fiecare
repetare crescând gradul de extensie. Principiul
de bazå al acestei tehnici este: contrac¡ia



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 3, NR. 2(10), AN 200878

MANAGEMENTUL TRATAMENTULUI DE RECUPERARE AL PACIENºILOR CU POLIARTRITÅ REUMATOIDÅ

izometricå a flexorilor este urmatå de inhibarea
acestora ¿i activarea extensorilor prin efectul Golgi
produs asupra tendonului.

Slow reversal-hold-relax reprezintå, utilizând
exemplul de mai sus, contrac¡ia extensorilor ge-
nunchiului urmatå fårå relaxare de contrac¡ia izo-
metricå a flexorilor, apoi relaxare voluntarå a
flexorilor, dupå care contrac¡ie izotonicå a exten-
sorilor care mobilizeazå articula¡ia pânå la o
amplitudine ¿i mai mare. De asemenea, manevra
se repetå de câteva ori pânå la limita toleran¡ei.
Rezisten¡a maximå izometricå pe flexori este
aplicatå asupra componen¡ei de rota¡ie pentru a
ob¡ine relaxare voluntarå maximalå ¿i facilitarea
extensorilor. Pentru cå aceastå tehnicå utilizeazå
contrac¡ii musculare izotonice ¿i izometrice pu-
ternice, este mai indicatå la pacien¡ii a cåror infla-
ma¡ie este controlatå, dar care totu¿i au o con-
tracturå muscularå rezidualå. Tehnica nu se aplicå
subiec¡ilor cu durere sau laxitate articularå.

Fizioterapeu¡ii cunoscåtori ai tehnicilor de fa-
cilitare neuro-muscularå trebuie så aplice aceste
tehnici pe grupele musculare aflate în spiralå pe
diagonalå corespunzåtoare. În timpul exerci¡iilor,
pacientul are o senza¡ie de întindere completå a
mu¿chilor, dar executarea lor trebuie så fie fårå
durere. Durerea care se men¡ine mai mult de o
orå dupå terminarea exerci¡iilor constituie un
semnal de avertizare care impune scåderea inten-
sitå¡ii exerci¡iilor sau întreruperea lor. Dacå fizio-
terapeutul nu este disponibil, atunci el instruie¿te
un asistent asupra tehnicilor pe care acesta le va
aplica la pacient.

Tehnicile de întindere pasivå folosite pentru
sportivi trebuie aplicate cu grijå la pacien¡ii cu PR,
pentru cå pot determina un råspuns inflamator
în articula¡ii, care erau controlate, sau cre¿terea
laxitå¡ii unor structuri articulare deja compromise.
Apa este un mediu excelent pentru exerci¡ii active
executate sub formå de înot sau asupra anumitor
grupe musculo-articulare. Temperatura apei
trebuie så fie de aproximativ 25oC. Rolul apei
este acela de scådere a încårcårii articulare prin
reducerea efectului de gravita¡ie. De asemenea,
apa produce relaxare generalå ¿i scade durerea
din timpul exerci¡iilor. Pacien¡ii care sunt la
domiciliu pot avea de douå ori pe såptåmânå
un program de înot YMCA sau alte tipuri de
programe în piscinå, în vederea men¡inerii unei
bune func¡ionalitå¡i. Înotul este foarte eficient
pentru cre¿terea rezisten¡ei musculare în extre-
mitå¡i. Este ¿i o formå de socializare pentru pa-
cien¡ii care stau acaså.

Aquaterapia este un mijloc ideal pentru mobi-
lizarea ¿i redarea flexibilitå¡ii articula¡iilor, de-
oarece apa are un efect de scådere a încårcårii

mecanice asupra corpului. Frecvent, pacien¡ii cu
PR solicitå o temperaturå a apei mai mare ca cea
folositå de obicei la înot.

Exerci¡iile de for¡å

Obiectivul acestor exerci¡ii este restabilirea ¿i
men¡inerea for¡ei musculare optime în mu¿chii care
sus¡in articula¡iile afectate. Se înregistreazå tot mai
des existen¡a atrofiei musculare cauzatå de procesul
inflamator, inhibarea reflexå a mobilitå¡ii membrelor
¿i boala în sine. Scopul principal este recuperarea
func¡iei aparatului mioartrokinetic înaintea refacerii
morfologiei normale a mu¿chiului (6).

În planificarea programului de cre¿tere a for¡ei
musculare, trebuie ¡inut cont de urmåtoarele
principii:

– statusul articular nu trebuie înråutå¡it prin
exerci¡ii;

– mu¿chii nu trebuie solicita¡i pânå la obo-
sealå ¿i orice rezisten¡å impuså de exerci-
¡iile izotonice sau izometrice e indicat så
fie submaximalå;

– articula¡iile inflamate activ nu trebuie su-
puse multor repeti¡ii, ¿i mi¿cårile în acest
caz nu se fac cu rezisten¡å;

– mu¿chii care ac¡ioneazå pe articula¡iile
inflamate activ trebuie actiona¡i izometric
atât pentru cre¿terea for¡ei, cât ¿i a rezis-
ten¡ei;

– tumefierea ¿i durerea articularå ce depå-
¿e¿te o orå dupå terminarea exerci¡iilor
indicå intensitatea prea mare a acestora,
în special dacå simptomele se înråutå¡esc
noaptea.

Alegerea programului de exerci¡ii terapeutice
trebuie raportatå la activitå¡ile normale ale pa-
cientului iar acesta så fie încurajat în executarea
lor. De aceea, în planificarea programului trebuie
avute în vedere urmåtoarele:

– exerci¡iile se concentreazå separat fie pe
ac¡iunea mu¿chilor, fie pe mi¿carea arti-
cularå sau trebuie så activeze atât mu¿chii,
cât ¿i mobilitatea articularå?

– cum ar trebui så fie exerci¡iile efectuate
asupra unui anumit grup de mu¿chi: izo-
metrice sau izotonice?

– ce pozi¡ie de start se recomandå? trebuie
rezisten¡a folositå? dacå da, cu ce intensi-
tate ¿i prin ce mijloace?

Mi¿cårile izolate versus cele generale

Deoarece obiectivul principal al exerci¡iilor
terapeutice este så restabileascå ¿i så men¡inå
func¡ia aparatului mioartrokinetic, mi¿cårile ge-
nerale reprezintå alegerea optimå. Aceste mi¿cåri
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se bazeazå pe modelul creat de Voss ¿i col.,
fiindcå el oferå unele avantaje:

– mi¿cårile generale au la bazå activitå¡ile
normale observate, implicând mobilizåri
în toate cele trei planuri ale corpului;

– în acord cu axioma lui Beevor creierul nu
¿tie nimic despre ac¡iunea individulå a
unui mu¿chi, cunoa¿te doar mi¿carea glo-
balå executatå de un segment de corp;
astfel, modelele de mi¿care obi¿nuite fiind
naturale sunt mai u¿or de învå¡at;

– în abordarea unei boli a¿a complexe ¿i
råspândite cum e PR, mi¿cårile generale,
mai ales cele executate bilateral, consumå
mai pu¡in timp ¿i determinå o activitate
muscularå coordonatå, totodatå o meca-
nicå articularå normalå.

În contrast, activitatea muscularå ¿i articularå
izolatå ia mai mult timp pentru a o învå¡a ¿i a o
practica. Mi¿cårile izolate sunt indicate în diza-
bilitå¡i regionale, în care exerci¡iile generale sunt
contraindicate din cauza afectårii articulare mar-
cate.

Alegerea între exerci¡iile izometrice versus cele
izotonice depinde de statusul inflamator al arti-
cula¡iilor pe care ele ac¡ioneazå ¿i de obiectivul
lor. Exerci¡iile izometrice la o intensitate sub-
maximalå oferå protec¡ie mai mare pe articula¡iile
inflamate sau instabile. La efort maximal, un
studiu pe pacien¡i cu PR a aråtat cå trei contrac¡ii
izometrice ale mu¿chiului cvadriceps, în extensie
maximå ¿i în flexie la 90o, men¡inute timp de 6
secunde, produc o cre¿tere a for¡ei musculare la
nivelul mu¿chiului cvadriceps cu 27% în mem-
brul afectat ¿i cu 17% în membrul contralateral.
S-au remarcat îmbunåtå¡iri clinice dupå ambele
tipuri de contrac¡ii, deci ¿i cele izotonice.

Exerci¡iile izometrice la efort submaximal sunt
preferate pentru articula¡iile inflamate sau
instabile. În contrast, exerci¡iile izotonice, aplicate
cu aten¡ie ¿i intensitate submaximalå pe articu-
la¡iile neinflamate, pot cre¿te performan¡a mus-
cularå ¿i îmbunåtå¡esc func¡ia. Oricum mi¿cårile
trebuie adaptate la fiecare pacient în func¡ie de
vârstå, severitate, for¡å, gradul de distruc¡ie arti-
cularå ¿i de necesitå¡ile func¡ionale ale pacien-
tului. O ¿edintå pe zi este recomandatå, crescând
numårul repeti¡iilor ¿i rezisten¡å pânå la limita
toleran¡ei.

Exerci¡iile izometrice sau izotonice izolate,
combinate cu cele generale pot aduce cel mai
mare beneficiu în ce prive¿te îmbunåtå¡irea per-
forman¡ei func¡ionale. Tehnici ca isometric
reversals, slow reversal, slow reversal hold, exer-
ci¡ii generalizate utilizând o rezisten¡å manualå
submaximalå aduc îmbunåtå¡iri în special în

fazele precoce de recuperare. Tehnicile izometrice
reversibile cu rezisten¡å manualå pot fi aplicate
în pozi¡ii func¡ionale, cum ar fi ¿ezut, ortostatism
sau în diferite faze ale mi¿cårii. În absen¡a infla-
ma¡iei articulare, rezisten¡a ¿i repetarea exerci¡iilor
cresc. De asemenea, se poate utiliza rezisten¡a
externå, sub formå de greutå¡i, sisteme cu trac-
¡iuni ¿i greutå¡i, materiale elastice. Pacientul poate
executa ¿i contrac¡ii izometrice cu autorezisten¡å,
folosind o bandå mai pu¡in flexibilå sau împin-
gând o suprafa¡å fixå.

Diverse pozi¡ii de start pot fi luate pentru exe-
cutarea mi¿cårilor: clinostatism, ¿ezând sau orto-
statism. Pentru exerci¡iile generale ac¡ionând
asupra întregului corp, cea mai recomandatå
pozi¡ie este clinostatismul. În privin¡a facilitårii
men¡inerii verticale a corpului sunt indicate
pozi¡iile ¿ezând sau ortostatism.

Contrac¡iile musculare cu rezisten¡å

Utilizarea constantå a musculaturii determinå
hipertrofie ¿i cre¿te capacitatea func¡ionalå, în
timp ce lipsa acesteia produce atrofie muscularå.
Fibrele musculare de tip II råspund unor tehnici
care folosesc rezisten¡a crescutå ¿i pu¡ine repetåri.
În hipertrofie are loc cre¿terea în diametru a
acestor fibre. Se impune ca rezisten¡a så fie apli-
catå cu aten¡ie. Rezisten¡a izometricå manualå în
stadiile subacute transformatå în contrac¡ie izo-
tonicå este mai avantajoaså decât rezisten¡a
mecanicå. Mai exact, asistentul poate face urmå-
toarele manevre:

• apucarea cu aten¡ie a membrului afectat,
evitând regiunile dureroase;

• controlarea ¿i verificarea rezisten¡ei pe care
pacientul o poate suporta de-a lungul mi¿-
cårii fårå solicitarea extremå a articula¡iilor;

• acordarea pacientului a posibilitå¡ii de a
renun¡a la exerci¡iu atunci când nu-l poate
executa;

• varia¡ia punctului în care se aplicå rezis-
ten¡a;

• aplicarea rezisten¡ei mai mult pe mu¿chii
antagoni¿ti în timpul mi¿cårilor reciproce
sau în timpul stabilizårii posturale;

• folosirea tehnicilor de facilitare cum ar fi
presiunea pe mu¿chi, trac¡iunea ¿i urmå-
rirea råspunsului la întindere.

În cele mai multe situa¡ii, punctul de rezisten¡å
nu trebuie så traverseze o articula¡ie, ci så fie
aplicat chiar pe articula¡ie. Intensitatea rezisten¡ei
manuale din timpul exerci¡iului izometric n-ar
trebui så depå¿eascå capacitatea pacientului de
a men¡ine pozi¡ia, iar în stadiile subacute trebuie
så fie submaximalå. Pacien¡ii cu articula¡ii
inflamate acut trebuie så practice exerci¡ii
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izometrice active fårå sau cu minimå rezisten¡å
externå. Pentru a avea eficien¡å antrenamentul,
rezisten¡a din exerci¡iile izotonice nu trebuie så
depå¿eascå 80% din efortul maximal al
pacien¡ilor, ¿i în toate cazurile, mi¿carea nu trebuie
så fie împiedicatå. Rezisten¡a mecanicå poate fi
sub forma greutå¡ilor sau a materialelor cu
proprietå¡i elastice. Greutå¡ile au dezavantajul de
a conferi rezisten¡å constantå pe tot parcursul
exerci¡iului izotonic, punând mu¿chiul sub un
stres mecanic la schimbarea unghiului de
trac¡iune. Materialele elastice ca arcuri, benzi de
cauciuc oferå o rezisten¡å mai mare cu cât sunt
mai întinse, punând mu¿chiul sub tensiune în
momentul în care se scurteazå, tensiune datoratå
scåderii unghiului de trac¡iune ¿i scurtårii fibrei
musculare. Greutå¡ile ¿i rezisten¡a elasticå se
indicå în special la mu¿chiul a cårui capacitate
atinge jumåtate din cea maximå fiziologicå.

Exerci¡ii pentru condi¡ionare

Acest tip de exerci¡ii, în cadrul antrenårii rezis-
ten¡ei, au douå scopuri principale:

– îmbunåtå¡irea capacitå¡ii aerobice maxi-
male (puterea mecanicå maximå care
poate fi ob¡inutå prin gimnasticå aerobicå)

– cre¿terea capacitå¡ii aerobice (capacitatea
de-a sus¡ine o încårcåturå datå pentru mai
mult timp).

Pacien¡ii cu PR adesea î¿i limiteazå activitå¡ile
din cauza durerii, a dizabilitå¡ii, oboselii ¿i gândului
cå eforturile fizice trebuie evitate. Aceste limitåri
duc la scåderea capacitå¡ii de muncå fizicå, a for¡ei
musculare, a func¡iei cardio-vasculare. Valoarea
repausului ca o modalitate de control a bolii ¿i
de prevenire a deformårilor a fost modificatå,
punându-se accent pe începerea activitå¡ii pre-
coce ¿i pe instituirea unui program sus¡inut de
gimnasticå. Aceasta tendin¡å se remarcå ¿i în alte
afec¡iuni cum ar fi cele cardio-vasculare ¿i respira-
torii, fiind o parte importantå a recuperårii. La
acest trend au contribuit factori cum ar fi: a)
controlul activitå¡ii bolii prin terapie medica-
mentoaså agresivå, neglijând nevoia pacientului
de repaus sau mijloace de protejare articularå,
b) costurile de spitalizare crescute, c) preocu-
parea publicå tot mai mare pentru desfå¿urarea
activitåtii fizice (7).

Terapia manualå

Tehnicile de terapie manualå pe articula¡iile
mici, ca cele recomandate de Maitland, Kaltenborn
¿i al¡ii, au un rol limitat în managementul PR.
Deoarece majoritatea articula¡iilor în PR sunt
instabile din cauza laxitå¡ii ligamentare, mi¿cårile

pasive pot cre¿te riscul de agravare a deformårii.
O excep¡ie ar fi articula¡ia umårului, unde pot fi
încercate mobilizåri de gradul I sau II. Tehnicile
de manipulare nu sunt indicate pentru articula¡iile
periferice sau vertebrale în PR, din cauza laxitå¡ii
ligamentare, în special la nivelul coloanei cervicale,
în timpul unei manipulåri bru¿te putându-se pro-
duce complica¡ii grave – subluxa¡ia sau disloca¡ia
articula¡iei atlanto-axiale.

Reeducarea mersului

Mobilitatea ¿i activitå¡ile ce presupun mi¿care
la pacien¡ii cu PR sunt împiedicate de durere,
efectele inflama¡iei ¿i distruc¡iei articulare. Res-
tric¡iile nu sunt limitate doar la membrul inferior,
ci implicå toate articula¡iile care suportå greutå¡i,
incluzând cele de la membrul superior, când
mersul este ajutat de baston, cârjå sau se folose¿te
scaunul cu rotile. În cursul antrenårii mersului,
pacien¡ii trebuie så poarte încål¡åminte potrivitå.

O revizualizare a statusului biomecanic ¿i fizio-
patologic al articula¡iilor ar trebui så stabileascå
dacå pacientul se poate deplasa singur, cu ajutor
sau într-un scaun cu rotile. Articula¡iile cu încår-
care corporalå, inflamate acut, nu trebuie supuse
unui stres prea mare, iar articula¡iile degradate,
instabile nu oferå suficientå stabilitate pentru mers
independent. În astfel de situa¡ii se impune folo-
sirea de mijloace ajutåtoare pentru mers. La cei
cu afectare severå articularå poate fi nevoie de
un scaun cu rotile. Altora le sunt utile cârjele cu
sprijin pentru antebra¡, din aluminiu sau bastoa-
nele (e de preferat så fie douå în loc de unul).
Pentru cei care nu se pot ridica existå motoreta
cu trei ro¡i (scooter).

Tehnicile de stabilizare ritmicå sunt foarte utile
în reeducarea ortostatismului ¿i a echilibrului
corporal. Înclinårile trunchiului înainte –  înapoi
¿i pe lateral sunt ini¡iate sub supravegherea unui
fizioterapeut, fiind executate de cåtre pacient în
mod activ, cu sau fårå rezisten¡å. Mersul va pro-
gresa de la bare paralele la cârje, apoi bastoane,
în final ob¡inându-se mersul liber.

Postura

Pacien¡ii cu PR au frecvent dificultå¡i în men-
¡inerea posturii corecte în timpul clinostatismului,
a pozi¡iei ¿ezânde, a ortostatismului, a mersului
sau în timpul desfå¿urårii diverselor activitå¡i.
Posturile incorecte pot determina contractura
¡esuturilor moi, dezechilibru corporal ¿i consum
crescut de energie, toate acestea fiind în detri-
mentul recuperårii.

Corectarea posturii în fa¡a oglinzii în pozi¡iile
enumerate mai sus (cu excep¡ia clinostatismului)
este utilå, deoarece îmbunåtå¡e¿te percep¡ia
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pacientului în privin¡a pozi¡iei corpului în spa¡iu.
Educarea echilibrului ¿i a posturii corecte se fac
prin aplicarea unor tehnici de stabilizare ritmicå
pentru toate pozi¡iile men¡ionate.

În timpul perioadelor lungi de imobilizare în
pozi¡ie clinostaticå sau ¿ezândå, trebuie acordatå
aten¡ie specialå posturii pentru a evita contrac-
turile ¿i deformårile. Pozi¡ionarea corectå se adap-
teazå în func¡ie de confortul pacientului. De
exemplu, insistarea asupra extensiei totale a unui
genunchi inflamat determinå durere ¿i discomfort.
Genunchiul este men¡inut cel mai frecvent la o
flexie de 30 de grade, pozi¡ie care permite
articula¡iei så suporte o cantitate maximå de
lichid. Într-adevår, este de dorit ca genunchiul cu
inflama¡ie acutå så fie pozi¡ionat în flexie pentru
påstrarea integritå¡ii ligamentelor colaterale,
acestea fiind vulnerabile din cauza laxitå¡ii crescute
în PR. Ob¡inerea unei flexii de 0 grade (adicå
extensie maximå) este un obiectiv important,
deoarece contractura genunchiului în flexie
presupune o energie måritå în timpul mersului ¿i
determinå totodatå contractura la nivelul ¿oldului.

Indiferent dacå pacientul stå în ¿ezut sau este
întins, principiul de baza este instituirea unor
pozi¡ii bine suportate din punct de vedere func-
¡ional, confortabile ¿i schimbarea frecventå a
posturilor. Deformårile rezultate pe parcursul evo-
lu¡iei bolii pot limita func¡ia articularå (8). Prezer-
varea func¡iei articulare este vitalå pentru pås-
trarea independen¡ei pacientului. Ortezele pot
face efectuarea activitå¡ilor zilnice mai u¿oarå, pot
oferi un grad crescut de independen¡å.

Restaurarea func¡iei

Pacien¡ii cu boalå inflamatorie articularå cum
e PR, au grade variate de limitåri func¡ionale,
comparativ cu persoanele sånåtoase. Simptome
ca durerea, fatigabilitatea, redoarea ¿i scåderea
for¡ei musculare interfereazå cu activitå¡ile zilnice:
îmbråcat, aranjat, gåtit, spålat, cumpåråturi, ser-
viciu ¿i divertisment. De aceea consecin¡ele fizice,
personale, familiale, sociale ¿i voca¡ionale în PR
sunt importante. În aceste condi¡ii, terapia ocupa-
¡ionalå (OT) este cheia managementului PR.

Strategiile de restaurare a func¡iei sunt con-
cepute pentru a ajuta oamenii în activitå¡ile lor
zilnice (ADL), depå¿irea barierelor impuse de
boalå prin men¡inerea sau îmbunåtå¡irea abili-
tå¡ilor sau prin compensarea scåderii capacitå¡ii
de exercitare a profesiei. Cele mai importante
moduri prin care ac¡ioneazå OT sunt: antrenarea
abilitå¡ilor personale, consilierea, educarea privind
protec¡ia articularå, recomandarea folosirii unor
dispozitive ajutåtoare ¿i adaptarea încål¡åmintei.

O evaluare sistematicå a OT în PR a aråtat
eficien¡a acesteia în ce prive¿te exersarea abilitå¡ii
func¡ionale ¿i reducerea durerii. Totu¿i, unele stu-
dii au aråtat cå rezultatele privind ameliorarea
durerii sunt superioare celor care se referå la îm-
bunåtå¡irea func¡iei. Aceste rezultate au înregistrat
un progres u¿or în ultima decadå, fapt încurajator
care face ca OT så constituie o parte importantå
în terapia PR. Alte obiective ale OT, în afara celor
douå men¡ionate mai sus, cum ar fi antrenarea
diverselor abilitå¡i ¿i utilizarea dispozitivelor aju-
tåtoare, sunt în curs de cercetare (9).

Suportul psihosocial

Consilierea psihologicå ¿i asisten¡a socialå
pentru pacientul cu PR constituie al treilea unghi
al triunghiului strategic de reabilitare, care mai
cuprinde PT (physical therapy) ¿i OT (occupational
therapy). Asisten¡ii sociali antrena¡i în reuma-
tologie împreunå cu asistentele de specialitate pot
ajuta pacien¡ii cu PR care au nevoie de consiliere.
Asisten¡ii sociali ajutå pacien¡ii så-¿i adapteze
modul de via¡å la boala cronicå progresivå pe
care o au, iar efectele benefice se råsfrâng ¿i asu-
pra familiei pacien¡ilor. De asemenea, ei faciliteazå
reîncadrarea pacientului la locul de muncå.
Asisten¡ii sociali se ocupå ¿i cu formalitå¡ile nece-
sare pentru ob¡inerea anumitor beneficii de cåtre
ace¿ti pacien¡i: pensii de handicap, suport finan-
ciar în ob¡inerea echipamentului ajutåtor special
sau facilitarea reîncadrårii în muncå în sistem part-
time. Este necesarå atât consilierea pacientului,
cât ¿i a familiei acestuia, pentru o abordare mai
bunå a dizabilitå¡ilor date de boalå. 
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Simple doctor’s exam may predict stroke risk: study

Revista presei medicaleRevista presei medicaleRevista presei medicaleRevista presei medicaleRevista presei medicale

A simple doctor’s examination for
subtle problems such as reduced reflexes
or unstable posture could help predict
which healthy elderly people are at the
highest risk of death or stroke, resear-
chers said on Monday.

Those with more than three of these
abnormalities, which include tremors
and differences in hand strength, were
more likely to die, according to an
Italian study conducted over an eight-
year period.

“A simple neurological examina-
tion seems to be an additional prognos-
ticator of hard outcomes, particularly
death above and beyond other measures
used in clinical practice,” Marco Inzi-
tari of the University of Florence and
colleagues wrote in the Archives of
Internal Medicine.

“It is likely that the neurological
examination might capture additional

information about the integrity of the
nervous system in apparently healthy
older adults.”

Minor mental problems often spur
doctors to send older, apparently
healthy patients for brain tests to
check for atrophy, tumors, strokes or
other neurological problems.

Previous research has linked some
of these to physical problems and the
latest findings may provide another
tool to treat mental decline in an
ageing population, Inzitari said.

“Our data support the hypothesis
that subtle neurological abnormalities
in elderly individuals are a manifes-
tation of early brain damage, a finding
that may have important implications
in research studies on the prevention
of age-related cognitive and functional
decline,” he wrote.

The Italian team studied 506
people with an average age of about
73 who had no signs of neurological
disease when the research began in
1995.

The researchers conducted neuro-
logical exams at the beginning of the
study and again four years later. They
also tracked deaths and strokes for an
average of eight years.

After taking account of age, sex
and other factors, they found people
with fewer than three abnormalities
were less likely to die or suffer a stroke
over the eight years. When the study
began, 59 percent of the volunteers had
at least one abnormality.

“Understanding the nature of
dysfunctions underlying the decline
in physical performance and disability
contributes to planning specific pre-
ventive interventions,” they wrote.

Source: REUTERS/HEALTH, London


