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PARALIZII CEREBRALE NEPROGRESIVE
LA SUGAR ªI COPIL

P. Mihancea, F. Potrovi¡å
Facultatea de Medicinå ¿i Farmacie, Oradea

REZUMAT
Paraliziile cerebrale neprogresive (PCN) sunt un amplu spectru de incapacitå¡i motorii neprogresive ¿i neereditare, cauzate de leziuni
la nivelul sistemului nervos central induse copilului prenatal, perinatal sau postnatal precoce. Sunt afec¡iuni cu simptomatologie
predominant motorie cu o frecven¡å destul de ridicatå. Pe lângå afectarea activitå¡ii motorii, pot fi ¿i alte afec¡iuni asociate. Se trec în
revistå clasificårile cele mai folosite. Foarte important în PCN este diagnosticul precoce, prin descoperirea unor semne precoce, pe
care BOBATH le considerå edificatoare. Importante sunt examenele paraclinice ¿i diagnosticul diferen¡ial. Tratamentul este foarte
complex, constând în terapii medicamentoase, terapie ortopedicå, chirurgicalå, fizioterapia ¿i kinetoterapia. Se descriu pe larg
metodele fiziokinetoterapeutice, fårå de care nu ne putem a¿tepta la o reeducare completå a PCN, la copil.
Cuvinte cheie: Paralizie cerebralå neprogresivå; tulburåri motorii; fiziokinetoterapie

ABSTRACT
The unprogressive cerebral palsies (UCP) are a large group of unprogressive motor disabilities, non-hereditary, caused by lesions
of the central nervous system induced in children in early postnatal, natal or prenatal period. These are diseases with a clinical picture
containing motor troubles, with a high frequency. In addition, there can exist other associated affections. We tried to note the most
used classifications. Very important in UCP is the early diagnosis, by discovering some early signs, considered by BOBATH very
significant. The most important are the clinical and paraclinical examinations. The treatment is very complex, and is constituted by a
combination between drug therapy, orthopedic, surgical and physio-kineto-therapy. We tried to describe completely all the physio-
kineto-therapeutic therapies, because without these methods we cannot expect a complete re-education of UCP in children.
Key words: Unprogressive cerebral palsy; motor disorders; physio-kineto-therapy

REFERATE GENERALE

DEFINIºIE, PREVALENºÅ ªI INCIDENºÅ

Paraliziile cerebrale neprogresive (PCN) sunt un
amplu spectru de incapacitå¡i motorii neprogresive ¿i
neereditare, cauzate de leziuni la nivelul sistemului
nervos central (SNC), induse copilului prenatal, perina-
tal sau postnatal precoce. Simptomatologia neurolo-
gicå este de regulå predominantå, afectând în special
activitatea motorie voluntarå.

O estimare ra¡ionalå a prevalen¡ei paraliziei cere-
brale la vârsta ¿colarå este de 2 la 1000 de nåscu¡i vii
în ¡årile industrializate. Inciden¡a este de 1,5-5 la 1000
de nåscu¡i vii, fiind afecta¡i îndeosebi cei cu greutate
micå la na¿tere. Cifrele inciden¡ei tind så fie în¿elåtoare
datoritå mortalitå¡ii ridicate în rândul copiilor cu greu-
tate micå. Etiologiile PCN sunt: prematuritatea, asfixia
la na¿tere, traumatismul în timpul na¿terii, icterul se-
ver, hipoglicemia, infec¡ii virale intrauterine, menin-
gita neonatalå ¿i unele cauze vasculare (ocluzia caroti-
dei interne sau a arterelor cerebrale anterioare ¿i
mijlocii).

AFECºIUNI ASOCIATE

Datoritå faptului cå leziunea cerebralå poate så fie
extinså sau generalizatå, pe lângå afectarea activitå¡ii
motorii voluntare pot fi prezente ¿i alte afec¡iuni
asociate ca:

A. Afec¡iuni oftalmologice. Acestea se datoresc
atrofiei nervului optic care duce la deficien¡e
vizuale sau leziuni ale cåilor optice ¿i corte-
xului optic, care produce cecitate. De aseme-
nea, pot apårea strabismul ¿i retinopatia pre-
maturilor;

B. Afec¡iuni auditive care constau în surditatea ner-
voaså sau pierderi în sesizarea frecven¡elor
înalte în Kernicterus;

C. Tulburåri de vorbire. Pot apårea alteråri ale
articulårii ca în paralizia bulbarå, alteråri ale
mi¿cårii care afecteazå vorbirea ca în atetozå
sau în ataxie;

D. Tulburåri mentale ca tulburåri de memorie sau
ale procesului învå¡årii;

E. Probleme emo¡ionale ca instabilitate maximå,
tulburåri de somn ¿i alimenta¡ie defectuoaså.
Copilul spastic poate så fie hipersensibil ¿i foarte
anxios. Copiii grav afecta¡i sunt predispu¿i pe
viitor la depresie. Retardul mintal poate fi întâlnit
la 50% dintre copiii cu tulburåri emo¡ionale,
sau pot apårea în 30% din cazuri, tulburåri de
comportament;

F. Epilepsia apare la 60% dintre cazuri ¿i poate
îmbråca toate tipurile;

G. Alte anomalii ca tulburåri de cre¿tere, manifeståri
cutanate sau osoase etc.
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CLASIFICÅRI

Cea mai cunoscutå clasificare a PCN este:
A. Forme spastice (aproximativ 75%):

1. Tetraplegia
2. Diplegia (boala Little)
3. Hemiplegia
4. Paraplegia
5. Triplegia
6. Monoplegia

B. Forme dischinetice (20%)
1. Coreoatetoza (atetoza dublå)
2. Distonia (sindromul rigid)

C. Forme ataxice (5%)
1. Ataxia cerebeloaså congenitalå
2. Diplegia ataxicå
Dupå Mc Carthy G.T. ¿i Cork M. se disting trei

tipuri de PCN:
A. Paralizia cerebralå neprogresivå spasticå.

Mu¿chii spastici sunt contracta¡i constant ¿i apare
o debilitate aparentå a antagoni¿tilor care determinå
pozi¡ii anormale ale articula¡iilor asupra cårora
activeazå. Apar deformåri ale articula¡iilor, care
pot deveni contracturi fixe cu timpul.

B. Paralizia cerebralå neprogresiv coreoatetozicå
distonicå. Mi¿cårile involuntare se combinå frec-
vent cu posturå distonicå. Leziunea este focalizatå
în ganglionii bazali. La coreoatetozå se întâlne¿te
mai frecvent leziunea nucleului caudat, iar la dis-
tonie, leziunea globului palid. Mi¿cårile voluntare
sunt par¡ial sau total dezorganizate în tot corpul,
incluzând buzele ¿i limba.

C. Paralizia cerebralå neprogresivå ataxicå. Ataxia
este provocatå de prejudicii aduse cerebelului sau
cåilor sale. Semnele sunt hipotonia, alterarea echili-
brului, tulburåri de coordonare, tremur inten¡ional,
dizartrie ¿i de multe ori nistagmus. Aceasta este o
formå relativ rarå de PCN ¿i poate så facå parte
dintr-un sindrom dismorfic asociat cu infec¡ia
intrauterinå. În PCN ataxicå apare ¿i retardul mintal.

FORMELE CLINICE

Formele clinice sunt împår¡ite dupå sindroamele
neurologice dominante. Astfel, când sindromul domi-
nant este sindromul piramidal avem urmåtoarele forme
clinice:

1. Hemiplegia spasticå infantilå
2. Diplegia spasticå
3. Paraplegia spasticå
Formele cu sindrom dischinetic (extrapiramidal)

sunt:
1. Atetoza
2. Coreea

Existå forme clinice în care sindromul piramidal
este înso¡it de sindromul extrapiramidal. VOGT
descrie o formå clinicå de PCN numitå status mar-
moratus sau sindromul rigiditå¡ii cerebrale.

Descrierea lui VOGT aratå cå membrele inferioare
se gåsesc în extensie cu hipertonie totalå, relaxarea
fåcându-se cu mare dificultate, de obicei brusc în lamå
de briceag, în timp ce membrele superioare, la început
contractate în flexie, trec treptat într-o stare atetozicå,
de tip hemibalistic cu mi¿cåri bru¿te, fårå adreså, cu
dificultå¡i de relaxare.

Când sindromul dominant este sindromul ataxic
Tm Ingram descrie:

1. Ataxia cerebeloaså congenitalå care nu face
parte din PCN ¿i

2. Diplegia ataxicå care este o asociere semiolo-
gicå între sindromul cerebelos ¿i sindromul
piramidal. În aceastå formå interesarea psiho-
intelectualå este gravå ¿i foarte frecventå, iar
din punct de vedere motor evolu¡ia este mult
mai bunå, semnele neurologice se pot ¿terge
între 5-9 ani.

DIAGNOSTICUL PRECOCE

Foarte important în PCN este diagnosticul precoce.
Pentru a avea un diagnostic precoce este nevoie de o
examinare atentå a copilului, printr-o muncå de co-
laborare între specialistul în obstetricå-ginecologie,
pediatru, neurolog ¿i fiziokinetoterapeut. Se începe
cu o interpretare corectå a APGAR-ului în maternitate.
Se cautå apoi reflexele primitive. Prezen¡a acestor
reflexe dupå 2-3 luni reprezintå semne de PCN.

Bobath accentueazå asupra unor semne precoce
pe care le considerå edificatoare Acestea sunt:

1. Extensia totalå în decubitus dorsal;
2. Imposibilitatea de a-¿i ridica capul atunci când

copilul este ridicat de mâini în decubitus dorsal;
3. Dacå întoarcerea capului de o parte nu este

urmatå de întoarcerea trunchiului de acea parte;
4. Copilul a¿ezat în decubitus ventral (de la 2-3

luni în sus), ridicarea în ¿ezând, produce, în loc
de extensia membrelor superioare, flexia lor;

5. Absen¡a reflexului pregåtirea pentru såriturå
dupå 9 luni;

6. Persisten¡a reflexului Moro peste 7 luni.
Acest diagnostic precoce are deosebitå importan¡å,

mai ales când el poate så fie stabilit înainte de 6-7
luni. La aceastå vârstå centrii motorii nu sunt încå
dezvolta¡i. În acest stadiu, creierul are mai multå
neuroplasticitate, iar func¡iile sale pot fi influen¡ate
u¿or. S. Kulakowski citeazå lucrårile lui Gastaux, care
a demonstrat cå o localizare occipitalå, constantå, în
primii ani de via¡å, devine temporalå spre vârsta
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pubertå¡ii, sugerând ideea unei remanieri profunde a
topografiei celulare.

EXAMENELE PARACLINICE

Examenele paraclinice nu sunt indispensabile în
stabilirea diagnosticului. Se poate apela totu¿i la:
radiografia cranianå, radiografia bazinului, electro-
encefalograma, electromiograma, tomografia cere-
bralå, RMN cerebralå, laringoscopia cu fibre optice ¿i
fluoroscopia (care pot eviden¡ia tulburårile de deglu-
ti¡ie, disfagie, datorate disfunc¡iilor neurologice ale
mu¿chilor implica¡i), consulta¡ia oftalmologicå ¿i testul
QI.

DIAGNOSTICUL DIFERENºIAL

Diagnosticul diferen¡ial al PCN se face cu:

I. Degenerescen¡a substan¡ei cenu¿ii

A. Boli neurologice de stocare neuronalå:
1. Boli de stocare a gangliozidelor:

a. Boala Tay-Sacks (rigiditate de decerebrare,
convulsii, letalå la 2-3 ani)

b. Gangliozidoza generalizatå unde avem o
deficien¡å de betagalactozidozå (hipotonie,
eventual spasticitate, convulsii, letalå în pri-
mii ani)

2. Boli de stocare cu acumulare de sfingolipide
(altele decât gangliozide):
a. Boala Gaucher (rigiditate de decerebrare,

deces la 6 luni)
b. Boala Niemann–Pick (spasticitate, ocazional

semne extrapiramidale, hiperlipidemie, de-
calcifiere, deces la 35 ani)

c. Boala Faber (hipogranulomatozå)
3. Alte boli de stocare neuronalå:

a. Boala de stocare a glicogenului
b. Degenerescen¡a cerebro-macularå infantilå

tardivå ¿i juvenilå. Bielsckowschy, Spiel-
meger-Vogt, Batten (ataxie cu spasticitate
în primul caz: mioclonii, deficien¡e vizuale
¿i auditive, degradare intelectualå, deces 3-
15 ani)

B. Degenerescen¡a substan¡ei cenu¿ii fårå stocare
neuronalå:
1. Boala Alper sau polidistrofia cerebralå pro-

gresivå (convulsii, paralizii, deces la maxim 2
ani)

2. Boala Leigh sau encefalopatia necrozantå (pare-
ze, ataxie, deces în câteva luni, rar câ¡iva ani).

3. Boala Menkes sau panencefalita sclerozantå
subacutå (deces în 1-2 ani)

II. Degenerescen¡a substan¡ei cerebrale albe

A. Leucodistrofii:
1. Leucodistrofia melocromaticå – lipidozå cu

subfaticle (ataxie, convulsii, atrofie opticå, deces
la 3-13 ani)

2. Boala Krabbe – lipidozå cu cerebrozide (micro-
cefalie, atrofie, spasticitate, convulsii, deces la
1-2 ani).

3. Leucodistrofia sudanofilicå (ataxie, spasticitate,
atrofie opticå, deces la 2-3 ani)

4. Boala Canavan (degenerescen¡å spongioaså,
hipotonie cu trecere spre spasticitate, convulsii,
atrofie opticå);

B. Boli demielinizante:
1. Boala Schilder – demielinizare globalå (spasti-

citate, surditate, demen¡å, asociere cu boala
Addison)

2. Neuromielitå opticå (asocierea cecitå¡ii cu para-
plegia datoratå unei mielite transverse).

III. Degenerescen¡a generalizatå

A. Degenerescen¡e spino-cerebeloase
1. Ataxia Friedreick (debut tardiv, dupå 4 ani);
2. Sindromul Marinescu-Sjögren;
3. Sindromul Franchescatti;
4. Boala Hartnup;
5. Ataxia telengiectazicå (leziune cerebeloaså cu

malignitate limforeticularå, involu¡ie mintalå);
6. Sindromul Basgen-Koruzweig-betalipoprotei-

nemia (ataxie progresivå);
7. Boala Refsum (ataxie, deteriorare mintalå, tul-

buråri oculare ¿i auditive);
B. Degenerescen¡e ale ganglionilor bazali

1. Boala Wilson – degenerescen¡å hepatolenticu-
larå;

2. Distonia muscularå deformantå;
3. Coreea Hunttington (mi¿cåri coreice, demen¡å

cu debut dupå 4 ani, rigiditate progresivå).

TRATAMENTUL PCN

Tratamentul PCN este foarte complex incluzând
terapii medicamentoase ¿i fiziokinetoterapeutice.
Acesta trebuie instituit cât mai repede posibil pentru a
ob¡ine rezultate bune.

I. Tratamentul medicamentos

Include:
A. Medica¡ia decontracturantå. Aici intrå:

1. Baclofenul, care este utilizat pentru spasmele
musculare cu efecte mai ales pe musculatura
spasticå a mâinilor ¿i picioarelor. Ac¡ioneazå în
special pe receptorii GABA B spinali. Mu¿chii
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devin flexibili ¿i råspund u¿or la terapiile kine-
tice ulterioare. Se administreazå 3 tablete pe zi.

2. Midocalmul se administreazå în doze de 2-3
tablete pe zi, la copii peste trei ani. Este ¿i
analgezic.

3. Clorpromazina se poate administra în doze mici,
întrucât produce ¿i sedare.

4. Flexeril este un alt relaxant muscular cu proprie-
tå¡i analgezice asupra contracturilor musculare
dureroase. Efecte deosebite se ob¡in în inhiba-
rea durerii, ameliorarea motorie ¿i asupra comba-
terii spasticitå¡ii.

5. Dantriumul (Sildalurd) se poate folosi când ce-
lelalte medicamente nu au efect.

B. Medica¡ia tranchilizantå
1. Diazepamul este cel mai folosit în dozå de încår-

care de 0,1-0,3 mg/kg corp i.v., în dilu¡ie foarte
mare (0,2 ml din fiola diluatå cu 0,8 ml ser
fiziologic). Se administreazå foarte lent i.v.;

2. Lorazepamul 0,5 mg/kg corp, dozå i.v.;
3. Midazolam 0,02-0,1 mg/kg corp i.v.

Toate aceste medicamente sunt benzodiazepine
cu un efect relaxant muscular ac¡ionând asupra
receptorilor GABA cerebrali, ajutând la elibera-
rea neurotransmi¡åtorilor GABA, care produc
sedare, calmare ¿i relaxare.

C. Medica¡ia anticonvulsivantå
1. Fenobarbitalul este cel mai folosit, în doze de

încårcare de 15-20 mg/kg corp (doza ini¡ialå),
care se repetå la 60 de minute în caz de insucces
terapeutic (10 mg/kg corp dozå). Administrarea
repetatå în bolus duce uneori la acumularea
unei doze totale de 60 mg/kg corp cu nivel seric
de 30-45 µg/ml. Este surprinzåtor cât de mul¡i
nou nåscu¡i tolereazå aceste doze foarte mari
de fenobarbital, fårå så prezinte efecte adverse.

2. Fenitoina i.v. se administreazå în dozå de încår-
care de 15-25 mg/kg corp, foarte lent (1 mg/kg
corp/minut). Doza de între¡inere este de 4-8
mg/kg corp/zi, iar nivelurile serice eficiente sunt
de 10-20 mg/ml la o orå de la administrare.

3. Valproatul se administreazå în dozå de încårcare
de 30-50 mg/kg corp/dozå, doza de între¡inere
este de 20-30 mg/kg corp/zi în 4 prize, nivelul
seric eficient fiind 60-80 µg/ml.

4. Toatå medica¡ia tranchilizantå descriså are ¿i
efecte anticonvulsivante.

5. Alte medicamente anticonvulsivante recente
care stopeazå crizele epileptice ¿i ale cåror
efecte asupra nou nåscutului ¿i copilului mai
sunt în studiu sunt: lamictal, topamax, neurotin,
trileptal ¿i zonegran.

D. Medica¡ia neurolepticå recomandatå este: Clorde-
lazina, Levomepromazina, Lyogen, Romergan

(acesta din urmå nu este de utilizat în sindroame
atetozice).

E. Medica¡ia neurotroficå constå în administrare de:
1. Vitamina B1 fiole 25 mg câte 10 pe lunå;
2. Vitamina B6 fiole 50 mg câte 10 pe lunå;
3. Lecitina con¡ine fosfolipide din floarea soarelui

¿i fosfatidilcolinå cu rol structural, energetic ¿i
transportator de ioni;

4. Cerebrolizinul pentru ameliorarea metabolis-
mului cerebral, câte 10 fiole pe lunå;

5. Alte medicamente neuroprotectoare ca: me-
clofenoxatul, piritinolul ¿i piracetamul.

II. Tratamentul cu oxigen hiperbar

Este un tratament nou, se administreazå oxigen
100% sub presiune controlatå timp de 60 pânå la 90
minute, concentra¡ia sanguinå ajungând pânå la 2000%,
astfel acest tratament reduce edemul cerebral ¿i com-
bate moartea celulei nervoase.

Se administreazå la nou nåscu¡i cu suferin¡å fetalå,
hipoxici câte 1 orå de 2 ori pe zi, 5-6 zile pe såptåmânå.
Un studiu brazilian aratå 50% reducerea spasticitå¡ii
la 94% din 224 pacien¡i trata¡i. Se observå ameliorarea
våzului, auzului, limbajului, rezultatele variind de la
un pacient la altul.

III. Tratament prin infiltra¡ii alcoolice
sau a altor substan¡e, cum ar fi toxina botulinicå

A. În hemiplagii spastice se poate infiltra alcool în
plexul brahial, dupå tehnica anesteziei locoregio-
nale Kulankampf;

B. În contracturile în extensie ale membrului superior
se infiltreazå punctele motorii ale tricepsului.

C. Infiltrarea flexorilor degetelor
D. La copii mici sub 2 ani, infiltrarea nervilor obtura-

tori, imediat sub spina pubianå pentru reducerea
spasmului adductorilor;

E. Infiltrarea cvadricepsului anterior;
F. Infiltrarea dreptului intern;
G. Infiltrarea punctelor motorii ale tricepsului sural;
H. În spasmul în flexie al membrelor inferioare, în

ultimul timp se administreazå intratecal baclofen
sau alcool ¿i fenol. Administrarea intratecalå cronicå
a baclofenului se face prin utilizarea unei pompe
implantate ¿i programate a unui sistem de cateter,
adaptat unui ac introdus ¿i fixat definitiv intrarahi-
dian.

IV. Tratamentul ortopedic

Constå în montarea de orteze mobile pentru mem-
brele inferioare. Se pun la nivelul membrelor inferioare
deblocate, iar în ortostatism se blocheazå la nivelul
genunchiului. Pentru utilizarea lor, pacientul are nevoie
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de un bun echilibru ¿i stare motrice bunå la nivelul
membrelor superioare pentru utilizarea cârjelor cana-
diene asociate. Se folosesc diferite mijloace de loco-
mo¡ie ca: fotoliul rulant, cårucior electronic pentru
tetraplegici ¿i cei cu retard mental asociat.

V. Tratamentul chirurgical

Înainte de a apela la acest tip de tratament trebuie
fåcute câteva recomandåri:
1. Este inutil de operat un copil cu sechele psihice cu

QI sub 50;
2. Nu trebuie operat copilul cu nivel func¡ional global

mult mai mic decât cel corespunzåtor nivelurilor
de dezvoltare ale vârstei respective;

3. Nu se face alinierea membrelor inferioare la un
copil care nu se poate servi de membrele supe-
rioare;

4. Este indicat la un copil pânå la 4-5 ani så se observe
evolu¡ia ¿i rezultatele în urma tratamentului de
kinetoterapie, în lipsa acestor date nu se poate
indica o interven¡ie chirurgicalå judicioaså;

5. Nu trebuie opera¡i copii cu stare biologicå precarå.
Dacå pacientul poate fi operat se apeleazå la
rizotomie selectivå dorsalå, singura procedurå chi-
rurgicalå care poate reduce definitiv spasticitatea.
Este o metodå nouå ¿i laborioaså. În timpul opera¡iei
neurochirurgul va divide fiecare rådåcinå ¿i cale
de transmitere nervoaså, fiecare fiind stimulatå pe
rând electronic. Cåile anormale sunt tåiate, låsând
doar pe cele normale. Astfel, se reduc mesajele
anormale transmise mu¿chilor, reducând spastici-
tatea.
Rizotomia selectivå dorsalå reduce riscul deformå-

rilor coloanei în urmåtorii ani de via¡å, reduce spasti-
citatea flexoare a ¿oldurilor, fårå dureri ulterioare la
nivelul coloanei ¿i då o refacere bunå dupå recuperare.

VI. Fizioterapia

Fizioterapia apeleazå la mai multe metode:
A. Helioterapia se face cu mare pruden¡å cu expuneri

gradate ¿i nu de lungå duratå, obligatoriu cu
protejarea copilului sub o pålårie sau umbrelå.

B. Hidroterapia utilizeazå:
1. Ape acatoterme slab radioactive;
2. Ape sårate slab concentrate;
3. Ape sulfuroase calde.

Se pot face båi calde generale în colac la tem-
peratura de 25-30°, cårora lise pot adåuga
Camomilla, sau båi segmentare. Acestea din
urmå sunt indicate la copilul mare dupå imobi-
lizåri în aparate gipsate ¿i postchirurgical.

C. Ionizårile longitudinale sunt indicate pentru membre,
pentru a împiedica atrofierea mu¿chilor.

D. Galvanizarea decontracturantå se folose¿te pentru
relaxarea ischiogambierilor (aplicarea electrozilor
pe masa cvadricepsului); pentru relaxarea flexo-
rilor ¿oldului ¿i adductorilor coapsei (aplicarea
electrozilor se face pe masa musculaturii fesiere).
Se utilizeazå electrozi pla¡i, mici de 3-4 mA, 6-10
minute, schimbând polaritatea la 1-2 minute.

E. Faradizarea måre¿te capacitatea de contrac¡ie a
gambierului anterior, a cvadricepsului, a peronie-
rilor, iar la membrele superioare a extensorilor dege-
telor ¿i pumnului. Se folose¿te un curent de 50 Hz
de formå triunghiularå, 4-6 mA, 8-10 minute, cu
o frecven¡å de 6-8 impulsuri pe minut.

F. Câmpurile electromagnetice au indica¡ie în sindroa-
mele atetozice. Câmpurile electromagnetice de re-
gim continuu, cu selfuri a¿ezate în jurul gâtului,
au o ac¡iune depresoare asupra sistemului nervos.

G. Împachetarea cu parafinå este indicatå în retrac¡iile
musculare incipiente. Parafina topitå la 37° este
întinså pe piele cu ajutorul unei pensule de vopsitor,
pânå se formeazå un strat gros de 0,5-1 cm.

VII. Kinetoterapia

Se folose¿te pentru recuperare: relaxarea, mi¿carea
pasivå, rostogolirea, postura påpu¿ii, târârea, ¿ederea,
educarea echilibrului, pozi¡ia în patru labe, educarea
ortostatismului ¿i educarea mersului.
A. Relaxarea se ob¡ine prin urmåtoarele probe:

1. Provocarea reflexului Moro pentru a ob¡ine
extensia membrelor ¿i trunchiului la copilul cu
PCN în formå predominant piramidalå.

2. Prinderea copilului de glezne, ridicarea lui cu
capul în jos ¿i legånarea sa de câteva ori. Se
ob¡ine diminuarea spasmului flexor.

3. În formele cu componentå extrapiramidalå,
pozi¡ia este de extensie a corpului ¿i gâtului,
imprimând rota¡ia pe o parte a capului cu accen-
tuarea hipertoniei în extensie a mu¿chilor de
partea unde este întors capul ¿i flexia mu¿chilor
de partea cefei.

4. Pozi¡ia fetalå. Capul este adus în pozi¡ie simetri-
cå ¿i puternic flectat înainte, bra¡ele sunt încru-
ci¿ate pe piept astfel ca mâinile så apuce umerii
opu¿i, membrele inferioare sunt flectate din ¿ol-
duri ¿i genunchi. Se poate utiliza un pat moale
sau un hamac. În aceastå pozi¡ie fetalå se va
realiza o legånare de câteva ori.

B. Mi¿carea pasivå se va executa de 10-20 ori, numai
în condi¡ii de relaxare. Pentru executarea mi¿cårilor
la membrele inferioare se va imprima o flexie a
capului, eventual fixarea membrelor superioare
flectate pe piept. Pentru relaxarea membrelor supe-
rioare se vor flecta puternic membrele inferioare.
Aceastå pozi¡ie putem så o men¡inem fixând
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membrele inferioare flectate pe abdomenul nostru.
Dacå membrul inferior drept prezintå un spasm în
flexie se va roti capul spre partea dreaptå, dacå
spasmul este în extensie; capul va fi rotat de partea
opuså. Dacå membrul superior stâng rezistå la
încercarea de a-l extinde (pozi¡ia purtåtor de
secure), vom roti capul flectat de partea stângå.
Membrele inferioare sunt mai întâi flectate ¿i extinse

simultan, verificând ¿i gradul de rezisten¡å opus mi¿-
cårii (spasticitate). Apoi membrele inferioare sunt
mobilizate alternativ, în momentul flectårii unui mem-
bru, celålalt se extinde într-un ritm lent, respectând
mai întâi riguros axul fiziologic al mi¿cårii, combinând
rota¡ii ¿i abduc¡ii. Glezna va fi prinså între index ¿i
medius, policele sprijinind planta. Cu mâna stângå a
terapeutului se prinde piciorul stâng, iar cu dreapta
piciorul drept. Se executå flexia membrului inferior
în toate articula¡iile sale. Policele imprimå flexia dor-
salå a piciorului (întinde tendonul achilian) în momen-
tul în care genunchiul ajunge în jur de 90°. Dupå
Bobath, relaxarea flexiei membrelor inferioare se pro-
duce ¿i prin extensia halucelui la copilul mic, aceastå
extensie putând fi men¡inutå de cåtre policele care
sprijinå planta.

Pentru hemiplegie se recomandå mi¿carea recipro-
cå, ce începe cu membrul inferior sånåtos, care executå
o mi¿care de flexie totalå ¿i apoi extensia, fiind urmatå
de aceea¿i mi¿care a membrului inferior lezat. Se
repetå de 10-20 ori.

Mi¿carea de abduc¡ie a coapselor are ca scop învin-
gerea contracturii adductorilor coapselor. Se executå
prin flexia accentuatå a ambelor membre inferioare,
abduc¡ia coapselor ¿i apoi extensie.

Membrele superioare se mobilizeazå alternativ,
pasiv. La copilul sub 6 luni nu trebuie fåcutå extensie
cotului. Copilul normal extinde cotul la 2-3 luni. În
cursul mi¿cårilor se vor imprima mi¿cåri de supina¡ie
¿i prona¡ie a antebra¡ului.
C. Rostogolirea este primul act motor reflex pe care

îl executå copilul. La început rostogolirea se
executå cu întregul trunchi, ca un volum cilindric,
dintr-o bucatå. Desolidarizarea mi¿cårii centurii
scapulare ¿i trunchiului de mi¿carea pelvisului se
realizeazå mult mai târziu la unii copii normali,
chiar dupå 1 an. Se flecteazå capul ¿i se rote¿te de
o parte. Prin interven¡ia reflexului tonic cervical
asimetric membrul inferior de partea unde se ro-
te¿te capul, se extinde, iar cel opus se flecteazå.
Continuând rota¡ia noastrå, trunchiul va urma
mi¿carea capului ¿i copilul va ajunge în decubit
pronativ. Din decubit pronativ se flecteazå un
membru inferior ¿i se roteazå intens astfel încât el
så antreneze rota¡ia bazinului ¿i apoi a trunchiului.
Se flecteazå membrul inferior de partea opuså

sensului de rostogolire pe care vrem så-l imprimåm.
Se roteazå în afarå, se împinge u¿or de el, astfel
încât så antreneze rota¡ia inverså a întregului corp.
În decubit lateral, copilul este prins cu mâinile
noastre de umår ¿i bazin ¿i se executå mi¿cåri în
sens invers, ca ¿i cum am stoarce o rufå. Împingem
umårul înainte ¿i bazinul înapoi, apoi invers, pe o
parte ¿i pe cealaltå. Aceastå mi¿care desolidarizeazå
mi¿carea trunchiului de aceea a bazinului ¿i va da
posibilitate copilului så se ridice singur din acest
decubit în ¿ezând, fårå ajutor.

D. Postura påpu¿ii. Copilul cu PCN are dificultå¡i în
men¡inerea acestei posturi. Vom ajuta men¡inerea
capului printr-un u¿or tamponament sub bårbie.
Pozi¡ia capului poate fi ajutatå ¿i prin stimularea
vizualå. Dacå ¿oldurile nu sunt extinse vom permite
la început o u¿oarå rota¡ie externå a coapselor ¿i
flexia genunchilor. Deschiderea palmelor va fi
ajutatå de noi, în mod pasiv. Este bine ca aceastå
posturå så fie men¡inutå cât mai mult posibil. Astfel
copilul se men¡ine pe antebra¡e cu palmele ¿i dege-
tele extinse, cu ¿oldurile în extensie, capul ridicat,
urmårind obiectele din jur (atitudinea copilului
normal la 3 luni).

E. Târârea. Dupå ce copilul este capabil så men¡inå
postura påpu¿ii câteva secunde, din pozi¡ia de
decubit pronativ, copilul este apt så se mobilizeze,
så doreascå så înainteze pentru a atinge un obiect
dorit. Se flecteazå ¿i se rote¿te în afarå un membru
inferior în timp ce împingem u¿or celålalt membru
inferior, a¿a încât copilul så înainteze târându-se
pe burtå. Apoi îndoim celålalt membru inferior
parcurgând astfel de 5-6 ori lungimea mesei de
tratament sau a saltelei. Dacå spasticitatea este mare
¿i copilul nu-¿i poate mobiliza membrele supe-
rioare va fi necesarå sus¡inerea axilarå.

F. ªederea. Copilul se ridicå activ în ¿ezut prin rotarea
trunchiului, fie din decubit dorsal, fie din decubit
ventral. Pentru aceasta este necesar ca el så ajungå
la stadiul de dezvoltare în care rota¡ia umerilor så
fie independentå de rota¡ia centurii pelviene. Vom
face ridicåri ale copilului în ¿ezând prinzându-i
mâinile ¿i trågându-l spre noi, apoi îl împingem
u¿or pe spate pânå ajunge în decubit dorsal, fårå
så se loveascå. În cazul în care copilul începe så
participe activ la aceastå mi¿care vom opune o
u¿oarå rezisten¡å atât la ridicare cât ¿i la låsarea în
culcat. Rezisten¡a va fi gradatå fårå a descuraja
mi¿carea copilului. În adoptarea acestei pozi¡ii
apare spasmul ischiogambierilor, astfel copilul
spastic adoptå mai întâi ¿i mai u¿or pozi¡ia ¿ezândå
pe un scaun sau la marginea mesei de tratament.

G. Echilibrul. Educarea echilibrului începe din postura
påpu¿ii. Prin presiuni nea¿teptate, dar nu bru¿te,
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în sens antero-posterior ¿i lateral, copilul este
învå¡at så se apere de cådere ¿i så revinå în pozi¡ie
corectå. Reeducarea echilibrului în ¿ezând începe
la marginea mesei. Vom aplica presiuni u¿oare
înainte, înapoi, într-o parte ¿i alta. Este important
ca în cadrul acestor mi¿cåri membrele superioare
så reac¡ioneze corect, în mod reflex. Astfel, în mo-
mentul când împingem copilul pe spate el trebuie
mai întâi så se opunå acestei tendin¡e, prin contrac-
tura musculaturii abdominale, încercând så-¿i men-
¡inå echilibrul prin greutatea membrelor superioare.
Exerci¡iile de echilibrare sunt necesare ¿i în pozi¡ia
în genunchi ¿i ortostatism.
Sprijinul în patru labe, ortostatismul ¿i locomo¡ia
independentå sunt imposibile în absen¡a reflexului
pregåtirea pentru såriturå. Reeducarea echilibrului
în ¿ezând reprezintå stadii pregåtitoare pentru insta-
larea acestui reflex. Se folosesc douå procedee:
1. Copilul în picioare pe maså, cu spatele la tera-

peut în timp ce terapeutul men¡ine ferm extensia
genunchilor ¿i obligå copilul så cadå în fa¡å, så
se aplece din ¿olduri, picioarele fiind în pozi¡ie
func¡ionalå cu toatå planta pe sol. Din aceastå
pozi¡ie, ridicarea în ortostatism se face activ, aju-
tatå sau stimulatå prin sprijin sau tamponament
pe stern. În momentul cåderii copilul va întinde
bra¡ele încercând så se sprijine pe ele. La un an
copilul poate executa de 5-8 ori acest exerci¡iu.

2. Prindem copilul în pozi¡ie pronatå sub torace ¿i
abdomen, de la oarecare înål¡ime, îl proiectåm
în fa¡å ca un avion în picaj, obligându-l så se
apere cu mâinile, pentru a nu cådea în fa¡å.

H. Pozi¡ia în patru labe. Aceastå pozi¡ie apare dupå
ce reflexul pregåtirea pentru såriturå este bine con-
solidat. Mersul în patru labe se stimuleazå la fel ca
târârea, rotind toracele când într-o parte, când în
alta. Când se va deplasa singur, mersul trebuie så
se facå alternativ ¿i nu sårind, cu amândouå mem-
brele inferioare deodatå ca broasca. Trecerea spre
patru labe se face introducând sub toracele copilului
un sul de dimensiuni din ce în ce mai groase. Dupå
ce copilul a achizi¡ionat ferm aceastå posturå în
patru labe se va face urmåtorul exerci¡iu: sprijin pe
un singur bra¡, apoi så întindå pe celålalt în lungul
trunchiului, sau så prindå un obiect cu el.
Din pozi¡ia în patru labe copilul se va sprijini even-
tual, se va agå¡a cu mâinile sale de antebra¡ul nostru
drept. Ridicåm antebra¡ul cât mai sus, astfel încât
copilul så se ridice. Ajutåm cu mâna stângå fundul
pentru ca så se ridice de pe cålcâie cât mai sus,
pânå la pozi¡ia idealå în care axul corpului se con-
tinuå cu axul coapselor. Dacå ridicåm mâna cu
20-30° ¿i o îndepårtåm u¿or, copilul va flecta ¿oldul
stâng ¿i va înainta un pas, apoi ridicåm cotul ¿i

coborâm mâna, abducând bra¡ul ¿i ducând în
adduc¡ie mâna, astfel copilul va flecta ¿oldul drept
înaintând alternativ. Putem stimula copilul så par-
curgå de câteva ori lungimea mesei.

I. Ridicarea în picioare se face din ¿ezând pe bancå
sau din pozi¡ia în genunchi. Din pozi¡ia ¿ezândå
pe bancå copilul ridicå mâinile pe umeri sau bra¡ele
terapeutului, care stå în fa¡a sa. Copilul se va ridica
în genunchi ¿i ajutat de noi se va ridica în picioare.
Din pozi¡ia în genunchi va flecta mai întâi un membru
inferior, fandat, men¡inând aceastå posturå cunos-
cutå sub numele de postura de cavaler. Extensia
piciorului fandat trebuie ajutatå, deoarece la copiii
spastici contractura adductorilor ¿i flexorilor ¿ol-
dului permite greu acest lucru. Postura se realizeazå
pe rând cu ambele membre inferioare. Din aceastå
posturå de cavaler se trece la ridicarea în picioare.

J. Mersul. În cazul în care copilul la încercarea de
pozi¡ionare în ortostatism î¿i flecteazå membrele
inferioare ¿i refuzå så se sprijine pe ele, el se gåse¿te
în faza de astazie. Un copil nu se poate men¡ine în
picioare dacå nu are un timp de extensie al coloanei
suficient de bun. Pânå la 5 ani, copilul nu va merge
independent dacå nu prezintå reflexul pregåtirea
pentru såriturå. La copilul mare se utilizeazå: Meto-
da Kabat, metoda Bobath ¿i metoda Frenkel.

VIII. Masajul homovertebral

Se face pentru a realiza extensia membrelor supe-
rioare ¿i desfacerea pumnului. Copilul se ¡ine în pozi¡ie
ghemuit men¡inut de la spate de umeri. Se trage înapoi
de un umår, extingând musculatura sterno-cleido-mas-
toidianå ¿i scaleni. Se face un masaj puternic cu policele
aceleia¿i mâini de la vârful intern al omoplatului spre
coloana cervicalå. Copilul va întinde membrul supe-
rior ¿i va deschide palma.

IX. Terapia cu delfini

Psihologul americal David E. Nathanson a dezvoltat
terapia cu delfini începând cu anul 1981. Delfinii, ma-
mifere inteligente, recunosc copilul cu P.C.N. Copilul
împreunå cu familia este antrenat în anumite jocuri
cu delfinii la bazin. Se observå rezultate asupra rela-
xårii, se ob¡ine o mai mare disponibilitate a copilului
pentru a învå¡a. Progresele sunt atât în dezvoltarea
motrice cât ¿i intelectualå. La ora actualå sunt aseme-
nea centre în Florida (Key Lango), Israel (Eliat) ¿i
Spania (Mundomar, Benidorm).

X. Hipoterapia

Este o metodå terapeuticå cu succes în Germania,
existând un centru de hipoterapie ¿i la Cluj-Napoca.
Se utilizeazå cai dresa¡i. Mi¿carea realizatå de cal ¿i
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propagatå pacientului este o mi¿care în 2 planuri: frontal
¿i orizontal. Aceastå mi¿care inhibå spasticitatea pa-
cientului mai ales de la nivelul adductorilor coapsei,
cu efecte benefice asupra relaxårii generale ¿i îmbu-
nåtå¡irii experien¡ei de locomo¡ie, mai ales la pacien¡ii
cu paraparezå ¿i tetraparezå.

XI. Ergoterapia

Ergoterapia recreativå se folose¿te la copilul mic.
Se folosesc jucårii, jocuri, activitå¡i de lucru la scarå
reduså: traforaj, cusut, montaj electronic, montåri de
construc¡ii sau mecanicå. Jucåriile ¿i uneltele vor avea
un caracter educativ (psihic ¿i motor). Modelajul în
plastilinå este un mijloc pentru a cre¿te for¡a ¿i dexte-

ritatea degetelor. Mozaicurile, cuburile, cusutul contri-
buie la precizia ¿i fine¡ea mi¿cårilor. Capacitatea respi-
ratorie va fi dezvoltatå printr-un joc, în care o minge de
tenis este deplasatå cu ajutorul aerului suflat printr-un
pai. Se reeducå activitå¡ile din via¡a de toate zilele ca
alimentarea, spålarea, îmbråcarea, toaleta. Se folosesc
diferite utilaje cu adoptårile necesare folosirii de cåtre
copii cu PCN. În cele din urmå se pregåte¿te copilul
pentru activitatea ¿colarå. Pentru acest studiu copilul
trebuie så fie capabil så umble, så se ridice ¿i så se
a¿eze, så-¿i ducå singur ghiozdanul, så-¿i poatå face
necesitå¡ile, så ¡inå în mânå stiloul ¿i så poatå desena
sumar, chiar dacå pentru aceste activitå¡i mai are încå
nevoie de dispozitive speciale care så-l ajute.
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