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Rezumat: Noile tipuri de activități impuse de dezvoltarea economică, cu grad variabil și divers de 
solicitări fizice și psihice, au indus o explozie a patologiei de suprasolicitare MOA și neuro-psiho-
senzorială, ceea ce impune implementarea conduitelor profilactice și terapeutice adecvate, ca raporturi: 
eficiență/timp, necesar/costuri. Obiective: evaluarea suprasolicitărilor MOA ocupaționale ale trenului 
superior și cuantificarea consecințelor asupra calității vieții. Material și metodă: Studiul s-a desfăşurat 
pe 3 ani, lotul de 144 de lucrători cu diferite profesii, toate cu suprasolicitări MOA pe trenul superior, 
fiind subîmpărțit în 3 subloturi, în funcție de intensitatea durerii. Lucrătorilor li s-au aplicat scala VAS 
și chestionarul SF-36, în trei etape; inițial, după 10 zile de terapie de recuperare și la 6 luni. Rezultatele 
au arătat corelații negative între intensitatea durerii și nivelul calității vieții. Concluzii: programul de 
recuperare, întărit de kinetoterapia la locul de muncă au fost eficiente. 
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Abstract: New types of activities imposed by the economic development with variable and diverse degree 
of physical and psychical strain have led to an increase in the number of work-related musculo-skeletal 
disorders (WMSDs) and possible psychological impairment that both require adequate and efficient 
preventive measurements. The aim of the study was to assess the work-related upper limb musculo-
skeletal symptoms and their influence on the quality of life. Material and method: The study covered 
three years; the group of patients included 144 workers with different professions, all with musculo-
skeletal exposures on the upper limb, who was divided into three groups according to pain intensity. The 
patients were evaluated using the VAS scale and the SF-36 form in three stages: initially, after 10 days 
of therapy and 6 months later. The results showed negative correlations between pain intensity and 
quality of life. Conclusions: The rehabilitation programme strengthened by kinesiotherapy at the work 
place was efficient. 
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INTRODUCERE 
Pe plan mondial este de notorietate faptul că patologia 

profesională prin suprasolicitare musculo-osteo-articulară 
(MOA), se află pe locul al doilea în clasamentul afecțiunilor 
profesionale. Evoluția socio-economică a dus la noi tipuri de 
activități, cu un grad ridicat de solicitări fizice și psihice. De 
aceea, studiul conduitelor profilactice și terapeutice, adaptate 
acestui tip de suprasolicitări contribuie la identificarea acelor 
metode care sunt cele mai potrivite ca raporturi: eficiență/timp 
necesar/costuri. 
 

SCOP 
Evaluarea suprasolicitărilor MOA datorate unor 

profesii care în mod caracteristic solicită trenul superior cât și 
cuantificarea consecințelor asupra calității vieții, atât 
profesionale, cât și neprofesionale. 
 

MATERIAL ȘI METODĂ DE LUCRU 
Studiul s-a desfăşurat în ambulatorul din judeţul Bihor 

în perioada 2010 – 2013 pe un lot de 144 de lucrători cu diferite 
profesii, dar care toate au suprasolicitări MOA pe trenul 
superior: 35 persoane care utilizează calculatorul în activitatea 
zilnică, peste 80% din timpul de lucru, 25 persoane – contabili, 
funcționari administrativi etc., lucrători în confecții 19 persoane, 
conducători auto, 16 muncitori necalificați în construcții, 8 
manipulanți marfă, 6 lucrători în patiserie, 6 medici stomatologi, 

5 infirmieri, 5 lăcătuși, 5 casieri, 5 tinichigii, 4 maseuri, 2 
cameriste, 2 operatori subansamble, 2 stivuitoriști, 1 lucrător în 
depozit. 

Criterii de includere: vechime de peste 10 ani în 
aceeași ocupație, complianța la protocolul impus timp de 6 luni, 
neîntreruperea activității profesionale pe tot parcursul studiului 
(lipsa concediului medical, neschimbarea locului de muncă). 
Criterii de excludere: alte activități care suprasolicită trenul 
superior (grădinărit, condus mașină timp îndelungat într-o 
repriză, în scop personal), traumatisme și/sau afecțiuni 
congenitale cu dizabilități restante severe, boli cronice 
invalidante. 

Au fost respectate principiile privind acordul de 
participare, confidențialitatea datelor și accesul la date, conform 
procedurilor actuale. 

Evaluarea a cuprins examen clinic, funcțional, 
investigații paraclinice și administrarea scalei VAS și a 
chestionarului SF-36. 

Scala analog vizuală VAS este un instrument de 
evaluare a durerii valid și fiabil.(1,2) Chestionarul SF-36 
reprezintă un instrument frecvent folosit pentru investigarea 
calității vieții, este compus din 36 de întrebări, grupate pe cele 
mai frecvente 8 domenii de activitate. Sunt determinate 
procentual valori ale dimensiunii fizice (PCS) și psihice (MCS) 
ale subiectului investigat, considerându-se o calitate bună a 
vieții valori apropiate de 100.(3) 
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Lotul inițial a fost subîmpărțit în trei grupe: LOT 1 
cuprinde 64 subiecţi fără modificări anatomice, funcţionale, cu 
acuze sporadice, nesistematizate, de tip dureros și la care se face 
ușor conexiunea între condițiile de apariție a durerii și 
solicitările ocupaționale; LOT 2 cuprinde 43 de subiecţi cu 
modificări funcționale, cu durere intermitentă, ușoară limitare a 
mişcărilor (ROM) pe trenul superior, fără a impiedica 
desfăşurarea activităţii profesionale; LOT 3 format din 37 de 
subiecţi cu episoade dureroase mai frecvente, corelate cu 
suprasolicitarea profesională anamnestic şi prin natura sarcinilor 
de lucru, la care se asociază aproape sistematic contracturi 
musculare, uneori parestezii, limitarea amplitudinii maxime de 
mișcare (ROM= Range of Motion). În mod specific, la acest 
grup s-au identificat şi modificări anatomice evidenţiate 
radiografic, de tip: tendinite calcare, spondiloze cervicale etc. 

Toate cele 3 loturi au efectuat tratament de recuperare, 
individualizat pe o perioadă de 10 zile. Subiecţii au fost evaluaţi 
clinic-funcţional la intarea în studiu, după terminarea 
tratamentului și la 6 luni. Procedura terapeutică a constat în: 
kinetoterapie, electroterapie, masaj. După încheierea 
tratamentului au fost instruiţi să urmeze un program de 
kinetoterapie la domiciliu sau la locul de muncă, unde a fost 
posibil, conform unui protocol învăţat, de 2 ori pe săptămână.  

Analiza statistică a fost efectuată cu pachetul SPSS19, 
constând în analiză descriptivă, utilizarea testului Kolmogorov-
Smirnov pentru testarea distribuţiei normale, a testului Student 
pentru compararea mediilor în cazul a două eşantioane 
independente, ”senzitivitatea la schimbare” evaluată prin 
calculul taliei efectului cu următoarea interpretare: ES mic = 
0,20; ES moderat = 0,50; ES mare ≥ 0,80. 
 

REZULTATE 
Rezultatele pe care le-am obținut în urma examinărilor 

și testelor aplicate le-am introdus pentru a facilita compararea în 
următoarele tabele separate pentru fiecare parametru studiat și 
fiecare lot. Pentru LOT1, alcătuit din 32 de subiecți, cu vârsta 
medie 38,3±2,71 am obținut următoarele valori: 
 
Tabelul nr. 1. Valori scala VAS pentru durere la LOTul 1 

Dimensiune Număr 
subiecți 

Valoarea 
medie 
inițială 

Valoarea 
medie la 10 

zile 

Valoarea 
medie la 

6 luni 
Durere 
(Scala VAS) 

32 1,8 
(a.s.=1,31) 

1,5 
(a.s.=1,22) 

1,6 
(a.s.=1,15) 

Se observă o scădere la valorii medii a durerii la finele 
tratamentului, nesemnificativă statistic (p<0,05), valoare ce se 
menține în platou și la evaluarea de la 6 luni, ceea ce se 
regăsește într-o talie mică a efectului. 
 
Tabelul nr. 2. Valorile componentei fizice (PCS) și psihice 
(MCS) ale scalei SF-36 la LOTul 1  
Dimensiune Număr 

subiecți 
Valoare medie 

inițială 
Valoare 
medie la 
10 zile 

Valoare medie 
la 6 luni 

PCS 32 71,1(a.s.=1,32) 71,2 
(a.s.=1,12) 

71,2(a.s.=1,63) 

MCS 32 71,8( a.s.=1,14) 71,9 
(a.s.=1,64) 

71,9(a.s.=1,24) 

Talia efectului obținută comparând scorul pentru 
funcția fizică inițială, cu cel de la finele tratamentului a fost de 
0,04, ceea ce estimează un efect minim al tratamentului. Această 
valoare s-a menținut prin comparație cu valoarea funcției fizice 
la 6 luni. Pentru componenta psihică, talia efectului, calculată în 
același mod a fost de 0,03, valoare ce se menține în platou și la 6 
luni. 

LOTul 2, format din 43 de subiecți care în urma 
examinărilor cuprinse în protocol prezentau durere, discretă 

limitare a mobilității, semne de discretă inflamație evidențiabile 
ecografic a avut următoarele rezultate: 

Talia efectului pentru durere, la terminarea 
tratamentului a fost de 0,44, ceea ce semnifică o talie medie, iar 
la evaluarea de la 6 luni am obținut o valoare de 0,09 ( deci tot o 
menținere în platou a efectului). 
 
Tabelul nr. 3. Valori medii ale scalei VAS pentru durere la 
LOTul 2 
Dimensiune Număr 

subiecți 
Valoarea 

medie 
inițială 

Valoarea 
medie la 10 

zile 

Valoarea 
medie la 6 

luni 
Durere 
(Scala VAS) 

43 3,8 
(a.s.=1,19) 

2,1 
(a.s.=2,10) 

2,5 
(a.s.=1,95) 

 
Tabelul nr. 4. Valorile medii ale componentei fizice (PCS) și 
psihice (MCS) ale scalei SF-36 la LOTul 2  
Dimensiune Număr 

subiecți 
Valoare medie 

inițială 
Valoare 

medie la 10 
zile 

Valoare 
medie la 6 

luni 
PCS 43 63,1(a.s.=2,44) 65,9 

(a.s.=2,04) 
65,8(a.s.=2,16) 

MCS 43 64,3 
(a.s.=2,15) 

65,8 
(a.s.=1,13) 

65.9(a.s.=2,33) 

Pentru componenta fizică, după 10 zile de tratament 
este de 0,52, ceea ce sugerează o valoare medie a efectului. La 6 
luni după tratament, valoarea a fost de 0,02, ceea ce înseamnă o 
menținere în platou. Pentru componenta psihică, talia efectului 
la sfârșitul celor 10 zile de tratament a fost 0,40, iar la sfârșitul 
perioadei de studiu a fost de 0,02. Prin urmare, efectul se 
menține în platou. Cel de-al treilea lot (LOT 3), constituit din 37 
de subiecți, cu vârsta medie 49±3,15 a prezentat valori ale 
scorului VAS și ale chestionarului SF-36, sintetizate în tabelele 
de mai jos: 
 
Tabelul nr. 5. Valori medii pe scala VAS pentru durere la 
LOTul 3 

Dimensiune Număr 
subiecți 

Valoarea 
medie 
inițială 

Valoarea 
medie la 10 
zile 

Valoarea 
medie la 6 
luni 

Durere 
(Scala VAS) 

37 5,3 
(a.s.=2,19) 

3,2 
(a.s.=2,10) 

3,6 
(a.s.=1,34) 

 
Tabelul nr. 6. Valorile medii ale componentei fizice și psihice 
ale scalei SF-36 la LOTul3    
  Număr 

subiecți 
Valoare 
medie 
inițială 

Valoare 
medie la 10 

zile 

Valoare 
medie la 6 

luni 
PCS 37 51,3 

(a.s.=1,29) 
53,7 
(a.s.=2,51) 

56,6 
(a.s.=3,17) 

MCS 37 51,1 
(a.s.=2,27) 

52,9 
(a.s.=3,12) 

55,1 
(a.s.=2,63) 

Am evaluat talia efectului la finalul tratamentului și 
am obținut pentru durere o valoare de 0,43 (deci o valoare 
medie), pentru componenta fizică de 0,51 (tot o valoare medie), 
iar pentru componenta psihică o valoare de 0,31. Talia efectului 
la 6 luni de la tratament a avut o valoare de 0,11 pentru durerea 
pe scala VAS, deci efectul s-a menținut în platou. Pentru 
componenta fizică am obținut 0,45 (o valoare medie care 
evidențiază o continuare a îmbunătățirii obținute prin tratament). 
Pentru componenta psihică, talia efectului la finalul studiului a 
fost de 0,35, ceea ce sugerează menținerea în platou a efectului 
benefic al terapiei. 
 

DISCUȚII 
Explozia de boli profesionale prin suprasolicitare 

MOA a atras atenția specialiștilor în medicină ocupațională și nu 
numai, declanșându-se treptat o serie de acțiuni de instituire a 
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ghidurilor de bună practică, cu rol în prevenire, identificare 
precoce și tratament adecvat.(4,5,6) Există un interes crescând 
pentru această temă și în România, studiul nostru aparținând 
aceleiași arii de preocupări, întrucât am sesizat ca primă 
manifestare a disconfortului provenit din suprasolicitarea MOA, 
durerea. 

Curentul actual pune accent din ce în ce mai mare pe 
corelația între durere (ca prim și frecvent simptom care atrage 
atenția lucrătorului și îl face să se adreseze medicului), 
intensitatea ei și activitatea desfășurată (7), fapt concordant și cu 
studiul nostru, care a urmărit subiecți de diverse categorii 
profesionale, cu expunere la suprasolicitări MOA. În studiul 
nostru, modificările percepției dureroase ale primului lot, în cele 
trei etape au arătat că scăderea durerii a fost nesemnificativă 
statistic, valorile fiind apropiate (p>0,05). De asemenea, valorile 
pentru dimensiunea fizică și psihică comparate în cele trei 
momente de investigare nu au arătat diferențe semnificative 
statistic ( p>0,05). Van den Heuvel susține că încărcătura psiho-
emoțională și factorii sociali necorespunzători de la locul de 
muncă afectează starea fizică.(8) În lotul al doilea, modificările 
percepției dureroase la sfârșitul tratamentului au fost 
semnificative statistic (p<0,05), la 6 luni de la tratament, 
menținându-se în platou, valorile fiind apropiate (p>0,05). 
Pentru PCS, la terminarea tratamentului am obținut o diferență 
semnificativă statistic (p<0,05), iar la 6 luni o valoare medie 
apropiată de cea obținută la terminarea tratamentului, diferența 
între ele nefiind semnificativă statistic (p>0,05). Pentru MCS, 
comparând valorile medii de la intrarea în studiu cu cele 
obținute la terminarea terapiei, s-a obținut o diferență 
semnificativă statistic (p<0,05), ca și diferența între valorile 
medii de la finalizarea tratamentului și cele de la 6 luni. 
(p<0,05). Și alte studii cu obiectiv evaluarea calității vieții 
pentru suprasolicitările profesionale de tip MOA au arătat că 
aceasta scade și că între calitatea vieții și ceilalți parametri 
investigați, inclusiv durerea, există corelații puternice.(9) La al 
treilea lot am constatat că modificările percepției dureroase la 
sfârșitul tratamentului au fost semnificative statistic (p<0,05), la 
6 luni de la tratament menținându-se în platou, valorile fiind 
apropiate (p>0,05). Între valoarea medie a PCS inițial și la finele 
tratamentului există o diferență semnificativă statistic (p<0,05). 
Similar, 6 luni am obținut o diferență semnificativă statistic față 
de evaluarea de la finele tratamentului (p<0,05), aceasta 
însemnând de fapt, menținerea efectului benefic al 
tratamentului. Pentru componenta MCS, compararea valorii 
medii inițiale cu cea de la finalul terapiei am obținut o diferență 
semnificativă statistic (p<0.05). Valoarea medie obținută la 
cuantificarea de la 6 luni a fost semnificativ statistic mai mare și 
decât cea obținută la terminarea tratamentului (p<0,05). În 
literatură există studii care au arătat că exercițiile fizice au o 
eficiență moderată în cazul suprasolicitărilor musculo-osteo-
articulare de etiologie profesională. Sunt necesare cercetări 
ulterioare pentru investigarea menținerii efectelor benefice ale 
exercițiilor în timp, cât și determinarea atributelor esențiale ale 
exercițiilor fizice (intensitate, durată, frecvență).(10) Educația 
adecvată a subiecților la risc de îmbolnăviri profesionale ale 
membrelor superioare și coloanei și stimularea exercițiului fizic, 
a executării unor anumitor activități, pot reprezenta strategii 
importante pentru prevenirea poverii pe care aceste afecțiuni o 
vor reprezenta(11) și de a menține atât capacitatea de muncă la 
parametri normali cât mai mult timp, astfel menținându-se și o 
cât mai bună calitate a vieții. 
 

CONCLUZII 
Programul de recuperare și-a dovedit eficiența asupra 

subiecților supuși solicitărilor profesionale prin îmbunătățirea 
calității vieții, atât a dimensiunii fizice, cât și psihice, inclusiv 

asupra celor care prezentau modificări exclusiv clinico-
funcționale nesistematizate, de scurtă durată și cu remisie 
spontană. Continuarea unui program de kinetoterapie constant a 
dus la menținerea efectelor în timp. Sunt necesare studii 
aprofundate pentru elucidarea tuturor aspectelor legate de 
efectul benefic al programelor profilactice. Spre exemplu, 
eficiența sau dimpotrivă a unui anumit tip de exerciții în 
profilaxia anumitor tipuri de suprasolicitări. 
 

REFERINŢE 
1. Sengupta N, Nichol MB, Wu J, Globe D. Mapping the SF-12 

to the HUI3 and VAS in a managed care population. Med 
Care 2004;42:927-937 

2. Emshoff R, Bertram S, Emshoff I. Clinically important 
difference thresholds of the visual analog scale: A conceptual 
model for identifying meaningful intraindividual changes for 
pain intensity. Pain 2011;152:2277-2282  

3. Antonio C Santos, Markus Bredemeier, Karen F Rosa, 
Vinicius A Amantéa, and Ricardo M Xavier. Impact on the 
Quality of Life of an Educational Program for the Prevention 
of Work-Related Musculoskeletal Disorders: a randomized 
controlled trial, BMC Public Health. 2011;11:60. Published 
online Jan 28, 2011. doi:10.1186/1471-2458-11-60. 

4. Douwes M, Blatter BM, Thé KH, Miedema MC. Measures 
during VDU work against RSI [Maatregelen RSI bij 
beeldschermwerk]. The Ministry of Social Affairs and Work, 
The Hague; 2001. 

5. Practice guideline occupational physicians complaints of 
arm, shoulder or neck. [Handelen van de bedrijfsarts bij 
werknemers met Klachten aan arm, shoulder of neck.] 
NVAB. ISBN 90 76721068; 2003. 

6. Blatter BM, Bongers PM, Dieën JH van, Kempen PM van, 
Kraker H de, Miedema H, Reijneveld CN, Vet HCW de. RSI 
measures: prevention, treatment and return to work. [RSI-
maatregelen: preventie, behandeling en reïntegratie]. Dutch 
Ministry of Social Affairs and Work, The Hague; 2002. 

7. Pietrobon R, Coeytaux RR, Carey TS, Richardson WJ, 
DeVellis RF. Standard scales for measurement of functional 
outcome for cervical pain or dysfunction: a systematic 
review. Spine; 27:515–522. doi: 10.1097/00007632-
200203010-00012; 2002. 

8. Van den Heuvel SG, van der Beek AJ, Blatter BM, 
Hoogendoorn WE, Bongers PM. Psychosocial work 
characteristics in relation to neck and upper limb symptoms. 
Pain 2005;114:47-53. 

9. J Occup Rehabil. 2009 Mar;19(1):64-80. doi: 
10.1007/s10926-008-9159-7. Epub 2008 Dec 12.  

10. Shaw WS1, van der Windt DA, Main CJ, Loisel P, Linton 
SJ; Decade of the Flags Working Group. Early patient 
screening and intervention to address individual-level 
occupational factors (“blue flags”) in back disability.  

11. Verhagen AP, Kards CC, Bierma-Zeinster SM, Burdorf LL 
și colab. Cochrane Database Syst Rev Jul 
2006;19;(3):CD003471. 

12. Marjon DF, van Eijsden-Besseling D, van Attekum A, Rob 
AJ, Stall B. Pain Catastrophizing and Lower Physical Fitness 
in a Sample of Computer Screen Workers with Early Non-
specific Upper Limb Disorders: A Case-control Study. 
Industrial Health 2010;48(6):818-823. 

13. Rheumatol Int; 2013;33(12):2975-2983. 
http://link.springer.com/article. 

14. Bugajska J, Żołnierczyk-Zreda D, Jędryka-Góral A, Gasik R, 
Hildt-Ciupińska K, Malińska M, and Bedyńska S. 
Psychological factors at work and musculoskeletal disorders: 
a one year prospective study. 


