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AQUATIC PHYSICAL THERAPY IN CEPHALIC EXTREMITY MUSCLE RELAXATION (Abstract):  

Muscular relaxation offers the possibility of muscular reconditioning by methods of aquatic physical kinetic 

therapy with the establishment of new neural-muscular engrams and, implicitly, of new patterns of mandible 

dynamics, the aim of this study being the study of different methods of treatment through physical factors, the 

assessment of action and efficiency, along with the integration of these methods within a treatment algorithm 

that will, finally, lead to stomatognatic system and cephalic musculature equilibrium. 
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INTRODUCERE 

Muşchii sistemului stomatognat sunt 

deseori implicaţi în producerea disfuncţiei  

fie ca factor etiologic, fie ca factor 

favorizant, prin deformarea informaţiei 

proprioceptive cu rol în reglarea contracţiei 

musculare. Toate teoriile moderne 

etiopatogenice incriminează muşchii 

sistemului stomatognat în producerea 

disfuncţiei, indiferent dacă agentul cauzal 

acţionează la nivel sistemic sau 

suprasistemic. 

Metodele de balneo-fizioterapie utilizate 

în stomatologie au reprezentat un domeniu 

necunoscut şi puţin apreciat pentru o lungă 

perioadă de timp, sistematizarea acestora 

fiind realizată de V. Burlui în volumul 

„Gnatologie clinică” în 1979. Publicarea a 

numeroase studii ulterior, a determinat 

reconsiderarea acestor tehnici de balneo-

fizioterapie şi ca urmare a indicaţiilor 

precise s-a reuşit utilizarea cu succes a lor în 

terapia de reabilitare complexă a sistemului 

stomatognat. 

Balneo-fizio- kineto-terapia este o ramură 

a medicinii ce utilizează factorii fizici, 

naturali şi artificiali, în scop terapeutic.  

Numărul mare al acestor factori a 

determinat diferenţierea unor ramuri 

terapeutice speciale în funcţie de agentul 

utilizat: balneoterapie, hidroterapie, 

electroterapia, termoterapia, masoterapia, 

kinetoterapie, etc. 

Relaxarea musculară oferă posibilitatea 

recondiţionării musculare prin metodele de 

balneo-fizio-kineto-terapie cu stabilirii unor 

noi engrame neuro-musculare şi implicit a 

unor noi tipare de dinamică mandibulară, 

scopul studiului de faţă fiind studiul 

diferitelor metode de tratament prin factori 

fizici, a acţiunii şi eficienţei acestora, alături 

de integrarea metodelor într-un algoritm de 

tratament care la final să ducă la echilibrarea 

sistemului stomatognat şi a musculaturii 

extremităţii cefalice.  

Incidenţa crescută a disfuncţiiilor 

musculare la nivelul sistemului stomatognat, 

demonstrată de studiile epidemiologice stau 

la baza stabilirii programelor de balneo-

fizio-kineto-terapie  obligatoriu de aplicat în 

reabilitarea complexă a sistemului 

stomatognat.  

mailto:mobylyz@yahoo.com


Romanian Journal of Medical and Dental Education 

Vol. 3, Issue 1, January - June 2014 

 

34 

MATERIAL ŞI METODE 

Studiul de tip experiment clinic s-a 

efectuat pe un eşantion de 63 de pacienţi ce 

prezentau afectarea activităţii musculare ca 

urmare a scăderii sau creşterii tonusului 

muscular, sau modificări ale contracţiei 

musculare din totalul celor 81 persoane ce 

au fost luate în studiu şi investigate din 

punct de vedere paraclinic electromiografic, 

în perioada 1 octombrie 2004-1 martie 2007, 

evaluarea din punct de vedere al obiectivelor 

studiului fiind efectuată atât pe durata 

tratamentului stomatologic şi pe perioada de 

dispensarizare. 

Distribuţia pe sexe a acestui lot de studiu 

34 femei şi 29 bărbaţi, cu vârsta cuprinsă 

între 18 şi 67 ani, care prezentau semne 

clinice de disfuncţie musculară, în sensul 

scăderii sau creşterii tonusului muscular, ce 

aveau interesul crescut faţă de afectarea 

sistemului stomatognat şi preocuparea 

pentru refacerea funcţiilor afectate ale 

acestuia. Alegerea aceasta a fost deliberată 

pentru a evita renunţările ulterioare din 

partea pacienţilor la participarea la studiu. 

Criteriile de includere al pacienţilor în 

acest lot de studiu au fost reprezentate de 

prezenţa modificărilor de tonus muscular şi 

a contracţiei musculare, decelabile clinic şi 

paraclinic pe baza examenului 

electromiografic şi a analizei T-scan. De 

asemenea, au fost incluşi şi subiecţi ce 

prezentau semne şi simptome ale disfuncţiei 

musculare, cum ar fi: durere la nivelul 

musculaturii sistemului stomatognat şi a 

extremităţii cefalice, hipertonie musculară, 

hipertrofie musculară, limitarea deschiderii 

cavităţii orale şi devierea mandibulei de la 

linia mediană în timpul deschiderii, oboseala 

musculaturii extremităţii cefalice şi 

afectarea funcţională a sistemului 

stomatognat. 

Criteriile de excludere al pacienţilor au 

fost reprezentate de prezenţa afectării 

articulare, a patologiei molarului trei, 

osteoartrite, neoplasme, pacienţi ce 

prezentau semne. 

Am aplicat în terapie unică sau multiplă 

diferite metode de tratament prin factori 

fizici, adresându-ne atât musculaturii 

sistemului stomatognat şi a extremităţii 

cefalice, cât şi celorlalte elemente sistemice, 

ca urmare a interconexiunilor ce se 

realizează la nivel sistemic şi suprasistemic. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Hidroterapia presupune aplicarea 

metodică a apei la diferite temperaturi şi 

diferite stări de agregare (solidă, lichidă, 

gazoasă) în scop profilactic şi curativ. 

Metodă uşor de înţeles şi de aplicat de 

către pacient, cu eficienţă uşor sesizabilă, 

hidrotemoterapia a fost printre tehnica pe 

care am indicat-o la toţi cei 61 de subiecţi ai 

lotului. 

Metoda are acţiune spasmolitică pe 

musculatura striată prin acţiune 

miorelaxantă directă şi indirectă şi efecte 

antialgice secundare, indirecte şi nespecifice 

(prin acţiunile complexe asupra diferitelor 

mecanisme aplicaţiile de hidrotermoterapie 

le-am indicat în şedinţe de peste 20 minute, 

în 10-12 şedinţe, la 1-3 zile interval). 

În aprecierea rezultatelor clinice am 

utilizat clasificarea prezentată în tabelul 

următor: 

Eficienţa asupra 

spasmului 

Bună 2 

Medie 1 

Nulă 0 

Eficienţa asupra 

tonusului 

muscular 

Bună 2 

Medie 1 

Nulă 0 

Durată eficienţei >3 zile 2 

1-3 zile 1 

<3 zile 0 

Efecte secundare Da 0 

Nu 1 

Evoluţie (după 

mai multe 

aplicări) 

Ameliorare 1 

Agravare sau fără 

ameliorare 

0 
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Durerea  Suprimare totală 2 

Suprimare parţială 

sau ameliorare  

1 

Lipsa eficienţei  0 

Rezultatele la nivelul lotului de studiu 

obţinute în urma evaluării după aplicarea 

procedurilor de hidrotermoterapie au fost 

următoarele: 

Nr. pacienţi Scor (scala 0-10) 

8 9 

24 8 

18 7 

11 6 

Am constat astfel că cel mai bun scor de 

evaluare l-am obţinut atunci când metoda a 

fost asociată şi cu alte tehnici de tratament, 

durata eficienţei nu depăşeşte 3 zile, durerea 

a fost ameliorată, ceea ce le conferă 

pacienţilor confort psihic şi fizic.  

Nu am înregistrat nici un efect secundar.  

Masajul muşchilor scheletici are o mare 

pondere în cadrul masajului medical, fiind 

foarte des aplicat şi solicitat, având o reală 

importanţă anatomo-funcţională şi o 

evidentă eficienţă terapeutică, profilactică, 

curativă şi recuperatorie. 

Masajul muşchilor extremităţii cefalice 

este frecvent realizat bilateral, simetric 

folosind ambele mâini, şi poate fi uscat sau 

umed. Masajul uscat presupune utilizarea 

pudrei de talc pentru a facilita executare a 

mişcărilor, iar masajul umed permite 

aplicarea unor unguente pe suprafaţa 

tegumentară cu acţiune farmacologică mio-

relaxantă, analgezică, antiinflamatorie, 

vasodilatatorie sau pur mecanică 

Tehnică neinvazivă şi fără efecte 

secundare când este corect aplicată, masajul 

a fost indicat ca metodă terapeutică la 53 de 

pacienţi, în şedinţe de 15-20 minute, la 1-3 

zile interval. 

Rezultatele la nivelul lotului de studiu 

obţinute în urma evaluării după aplicarea 

procedurilor de masaj prin diferite tehnici au 

fost următoarele: 

Nr. pacienţi Scor (scala 0-10) 

8 10 

24 9 

17 8 

4 7 

Eficienţa terapeutică a tehnicilor de 

masaj aplicate celor 53 subiecţi a fost redusă 

pe termen scurt în aplicaţii monoterapice, 

dar cu eficienţă crescută în asociere cu 

terapia medicamentoasă de relaxare, 

eficienţă bună observată şi pe termen lung, 

de obicei prin asocierea masajului cu diferite 

tehnici de hidrotermoterapie.  

Kinetoterapia este ramura terapeuticii ce 

foloseşte diferitele forme de mişcare în 

scopul menţinerii restabilirii sau stimulării 

funcţiei unui segment, elementul definitoriu 

fiind reprezentat de mişcarea şi/sau 

contracţia musculară 

Un criteriu de clasificare pe care l-am 

luat în studiu îl constituie intensitatea 

efortului fizic, din acest punct de vedere 

exerciţiile recomandate pentru kinetoterapia 

la nivelul extremităţii cefalice fiind grupate 

în: 

• Exerciţii bazate pe creşterea efortului 

fizic. Pentru stimularea creşterii forţei, 

elasticităţii şi volumului muscular se 

folosesc exerciţii cu interpunerea unei forţe 

de rezistenţă din ce în ce mai mare. 

• Exerciţii bazate pe scăderea efortului 

fizic - solicită un efort muscular minim sau 

nul, mişcările fiind facilitate şi dirijate prin 

utilizarea unor contracţii şi relaxări 

musculare voluntare fără deplasarea 

segmentelor articulare. 

Rezultatele la nivelul lotului de studiu 

obţinute în urma evaluării după aplicarea 

procedurilor de masaj prin diferite tehnici au 

fost următoarele: 

Nr. pacienţi Scor (scala 0-10) 

13 9 

24 8 

8 7 

2 6 
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În urma aplicări terapiei de tonifiere şi 

relaxare musculară am constat o normalizare 

a tonusului muscular susţinută prin aspectul 

electromiografic şi valorile tonusului 

muscular înregistrate prin tonometrie.  2 

pacienţi au prezentat la terminarea 

programului de tonifiere musculară valori 

parţial nemodificate ale tonusului muscular, 

cauza acestui fapt fiind legată de 

nerespectarea programului de exerciţii şi a 

condiţiilor de efectuare a tratamentului.  

Eficienţa metodelor de tonifiere este în 

strânsă legătură cu perioada de aplicare a 

tehnicilor, pe termen scurt, modificările la 

nivelul tonusului muscular fiind puţin 

vizibile, dar reevaluarea clinică şi mai ales 

paraclinică a pacienţilor la 2, 3 şi 6 luni 

demonstrează modificarea valorilor 

electromiografice (absenţa activităţii 

electrice în repaus, activitate electrică 

normală în intercuspidare maximă). 

 

 

CONCLUZII 

• Realizarea funcţiilor sistemului 

stomatognat se fundamentează în principal 

pe activitatea neuromusculară ce asigură 

statica şi dinamica mandibulară, relaxarea, 

reechilibrarea şi reeducarea funcţională fiind 

obligatorie pentru o reabilitarea complexă a 

sistemului stomatognat. Metodele de balneo-

fizio-kinetoterapie au ca obiectiv relaxarea 

musculară, tonifierea sau reducerea 

tonusului muscular, îmbunătăţirea 

funcţionalităţii mandibulei, îmbunătăţirea 

funcţionalităţii la nivelul articulaţiilor 

temporo-mandibulare şi îmbunătăţirea 

circulaţiei locale. 

• Gravarea la nivelul sistemului nervos 

a unor noi imagini reflexe pentru o nouă 

coordonare a mişcărilor mandibulare şi a 

poziţiei posturale la nivelul extremităţii 

cefalice se realizează printr-o serie de 

tehnici facile ce constau în utilizarea 

efortului muscular propriu în vederea 

obţinerii rezultatului scontat. 
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