
FIŞĂ DE EVALUARE A ALINIAMENTULUI CORPULUI, ÎN VEDEREA 

STABILIRII DIAGNOSTICULUI FUNCŢIONAL 

 

Evaluarea poziţiei aliniamentului ortostatic se realizează prin metode subiective şi 

obiective. 

Metodele subiective (somatoscopia generală şi segmentară) constau în examinarea 

vizuală a aliniamentului ortostatic şi segmentar al corpului din faţă, spate şi profil, în stare 

statică şi dinamică, fără instrumente de măsură. Aceste metode apreciază statura, atitudinea 

globală a corpului, starea de nutriţie, concordanţa dintre vârsta biologică şi cronologică, 

tegumentele şi fanerele, muşchii, oasele şi articulaţiile, motricitatea spontană şi provocată, 

atitudinea în timpul examinării, se analizează deasemenea părţile şi segmentele corpului, 

metodic, de sus în jos: cap, faţă, gât, torace, abdomen, membre superioare, spate, bazin, 

membre inferioare. 

Metodele obiective constau în examen clinic general, examen radiologic, examen cinetic 

şi în examinarea somatoscopică instrumentală a aliniamentului corpului, care se realizează cu 

firul cu plumb, la care raportările se fac doar pe verticală, sau cu cadrul antropometric de 

simetrie (CAS), la care raportările se realizează atât pe verticală cât şi pe orizontală. 

Cadrul antropometric de simetrie este un dispozitiv cu o înălţime de 2 metri şi o lăţime 

de 1 metru. Gradarea se realizează pe orizontală de la mijloc (punctul 0) spre stânga şi spre 

dreapta, din 10 în 10 centimetri, iar pe verticală de jos în sus, de la 0 până la 200 centimetri, 

cadrul fiind astfel împărţit în pătrate cu latura de 10 centimetri. Verticala din mijloc, de la 

punctele zero (00) se suprapune liniei mediane a corpului. 

Examinarea somatoscopică instrumentală se realizează din faţă, spate şi profil. 

În examinarea din faţă, aliniamentul ideal al corpului este când verticala liniei de 

simetrie a corpului coincide cu verticala zero (00) a CAS, care trece prin mijlocul frunţii, al 

buzelor, bărbiei, sternului, ombilicului, simfizei pubiene, printre condilii femurali interni şi 

maleolele tibiale şi se proiectează în mijlocul bazei de susţinere. La această verticală se 

raportează o serie de linii orizontale, care trebuie să fie perpendiculare pe verticala zero şi 

paralele între ele şi cu orizontala CAS: bisprâncenoasă, biacromială, bicretă, bispinoasă, 

bitrohanteriană, bimaleolară. 

În examinarea din spate, aliniamentul corpului este ideal când linia mediană a CAS 

coincide cu axa de simetrie a corpului care trece prin vertex, protuberanţa occipitală externă, 

apofizele spinoase ale vertebrelor cervicale, toracale, lombare, pliul interfesier, printre 

epicondilii femurali interni, maleolele tibiale şi se proiectează în mijlocul bazei de susţinere. 

La această verticală se raportează următoarele linii orizontale, care unesc marginea inferioară 



a lobilor urechilor, linia biacromială, bispinoasă, vârfurile scapulelor şi trece prin apofiza 

spinoasă a vertebrei T7, bicretă, linia bitrohanteriană şi bimaleolară. Toate aceste linii trebuie 

să fie paralele între ele, şi cu orizontala CAS şi perpendiculare pe verticala zero (00). 

În examinarea din profil, aliniamentul corpului este ideal când verticala zero a CAS 

coincide cu axa de simetrie a corpului care trece prin vertex, lobul urechii, articulaţia 

umărului, uşor anterior de mediana genunchiului, de maleola externă, la nivelul proiecţiei 

cutanate a interliniei articulaţiei mediotarsiene. Paralelă cu verticala axei de simetrie trebuie 

să fie şi verticala tangentă în punctele cu cifoză fiziologică, dorsal şi sacral. Din concavittea 

maximă a regiunilor cu lordoză fiziologică, respectiv cervicală şi lombară se duc 

perpendiculare pe verticala zero (00), care au dimensiuni egale şi poartă numele de săgeţi. 

Acestea au valoare de aproximativ 30 mm, nefiind însă standard, variind în raport cu talia şi 

vîrsta. Astfel, la un adult de talie medie au dimensiuni de 20-30 mm, la unul de talie mare 

ating 40-50 mm, iar în cazul copiilor sunt de 20-25 mm şi 30-35 mm, în raport cu vârsta şi 

talia. În momentul în care punctele de tangenţă se modifică, iar aceste săgeţi depăşesc 

dimnsiunile normale în raport cu talia şi vârsta se produc deficienţe în plan sagital. 

În continuare, vă prezint o fişă de evaluare pentru stabilirea diagnosticului funcţional, 

la elevii cu cerinţe educaţionale speciale, disciplina kinetoterapie, realizată pe baza 

examenului clinic general şi cu ajutorul cadrului antropometric de simetrie. 

 

FIŞĂ DE  EVALUARE 

 

 

I Date personale Data  Clasa  

 Vârstă  

 Sex  

 Diagnostic  

 QI  

II Evaluarea clinică  

 Greutate  

 Înălţime  

 Perimetrul toracic     Inspir   

                                   Expir  

 IMC  

 Evaluarea posturii  

 Examinarea din faţă  

 - Cap, gât (aliniat, înclinat stg\dr)  

 - Umeri (asimetrici, ridicaţi, coborâţi)  

 - Torace (simetric, asimetric)  

 - Pelvis (simetric, asimetric, 

lateroversie) 

 

 - Şolduri (simetrice, asimetrice)  



 - Membre inferioare (egale, inegale)  

 - Genunchi ( aliniaţi, varum, valgum)  

 - Picioare (aliniate, abduse, adduse, 

varus, valgus) 

 

 Examinarea din profil  

 - Cap, gât (aliniat, înclinat 

anterior/posterior) 

 

 - Umeri (proiectaţi anterior/posterior)  

 
- Curbura toracală (accentuată/ redusă) 

 

 
- Curbura lombară (accentuată/ redusă) 

 

 
- Pelvis (proiectat anterior/posterior) 

 

 
- Genunchi (flectaţi/hiperextenie) 

 

 Examinarea din spate  

 - Cap, gat (aliniat, inclinat stg\dr)  

 - Umeri (asimetrici, ridicaţi, coborâţi)  

 - Scapule (simetrice bilateral/asimetrice, 

abduse) 

 

 - „Triunghiurile” taliei (egale/inegale)  

 - Pliurile subfesiere 

(simetrice/asimetrice) 

 

 - Pelvis (simetric, asimetric, în 

lateroversie) 

 

 - Membre inferioare (egale, inegale)  

 - Genunchi ( aliniaţi, varum, valgum)  

 - Picioare (aliniate, abduse, adduse, 

varus, valgus) 

 

III Evaluarea funcţională  

 Mobilitate - coloana cervico-dorsală:  

 - Menton - stern (flexie)  

 - Occiput - perete (extensie)  

 Mobilitate – coloana dorso-lombară:  

       - Distanţa degete-sol  

   

 Diagnostic somato-funcţional  

   

   

 

 


