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XVIII. MASAJ PE REGIUNEA ŞI ZONA ARTICULAȚIEI COATELOR
ȘI KINETOTERAPIA COMPLEMENTARĂ

Delimitarea anatomică a zonei articulaţiei cotului, indicată pentru prelucrarea ţesuturilor de
pe aceasta cu masaj zonal
a) În partea distală
– de extremitatea proximală a osului cubitus;
b) În partea proximală
– de extremitatea distală a osului humerus.

Delimitarea regională pentru zona articulaţiei cotului, indicată pentru prelucrarea
ţesuturilor de pe aceasta cu masaj regional
a) În partea distală
– de articulaţia pumnului;
b) În partea proximală
– de articulaţia umărului.


Descrierea anatomică a articulaţiei cotului

Oasele care participă la formarea articulaţiei:
– humerus – cu extremitatea distală;
– cubitus – cu extremitatea proximală.
Articulaţii (fig. III.170 şi III.171):
– articulaţia cotului (humeroulnară): mobilă, uniaxială sau în balama;
– articulaţia radioulnară, mobilă, uniaxială (care se află în partea inferioară a articulaţiei cotului, din care se
efectuează mobilizările de pronaţie şi supinaţie ale antebraţului).

Fig. III.170 – Articulaţia cotului
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Fig. III.171 – Ligamentele cotului

Muşchii ( fig. III.172 şi III.173) care mobilizează segmentul din articulaţia cotului (antebraţul)
(vezi tabelul III.XVII):

Fig. III.172 – Muşchi zona dorsală

Fig. III.173 – Muşchi zona anterioară
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PRELUCRAREA ŢESUTURILOR DE PE REGIUNEA
ŞI DE PE ZONA ARTICULAȚIILOR COATELOR CU MANEVRELE MASAJULUI
Poziţia pacientului poate fi:
- pe pat, în decubit dorsal, lateral (dreapta sau stânga), în decubit ventral sau în şezut.
Poziţia maseurului poate fi:
- în ortostatism sau în şezut, în faţa mâinii pacientului sau în lateral.
Poziţia pacientului, precum şi cea a maseurului, nu se descriu la efectuarea fiecărei manevre, ci numai
atunci când acestea se schimbă.
Ordinea şi modul de prelucrare a ţesuturilor cu fiecare manevră a masajului:
Tratamentul pe regiunea articulaţiilor coatelor se începe cu prelucrarea ţesuturilor cu toate manevrele
masajului pe articulaţia cotului drept, apoi pe a celui stâng.
Prelucrarea ţesuturilor cu fiecare manevră (cu formele ei) a masajului se repetă de 3-5 ori pe aceeaşi linie şi
în cadrul aceloraşi limite, în funcţie de diagnostic.
Masajul zonal se efectuează pe articulaţiile coatelor. Țesuturile se prelucrează pe şi printre
tendoane, pe liniile articulaţiei şi pe şi printre elementele articulare, cu manevrele: netezirea, geluirea,
fricţiunea şi vibrațiile.
I. TEHNICA DE EFECTUARE A FIECĂREI MANEVRE A MASAJULUI ŞI MODUL DE
PRELUCRARE A ŢESUTURILOR DE PE REGIUNEA ARTICULAŢIEI COTULUI DREPT
Poziţia pacientului: în şezut, pe scaun.
Poziţia maseurului: în ortostatism, în lateral faţă de pacient.
A. MANEVRELE PRINCIPALE
1. NETEZIREA
a) Netezirea cu o mână (se efectuează pe trei linii)
Linia 1 – Maseurul susţine mâna dreaptă a pacientului în supinaţie cu mâna stângă şi poziţionează mâna
dreaptă (pe partea cubitală a articulaţiei pumnului) cu policele pe şanţul dintre grupele de muşchi de pe partea
anterioară, iar cu indexul – pe şanţul dintre grupa de muşchi cubitală şi muchia cubitală.
Apoi – cu mâna dreaptă – efectuează netezirea începând de la nivelul articulaţiei pumnului, urmărind
șanțurile indicate și prelucrând țesuturile de pe partea antero-cubitală a antebrațului, din aproape în aproape,
până la articulaţia cotului. Se continuă pe partea anterioară a braţului (cu policele pe şanţul latero-extern dintre
grupa de muşchi anterioară şi cea posterioară, iar cu indexul şi celelalte degete – pe şanţul latero-intern),
urmărind șanțurile indicate şi prelucrând țesuturile din aproape în aproape, până pe articulaţia umărului.
Se revine şi se reia.
Linia 2 – Maseurul susţine cu mâna dreaptă mâna pacientului în uşoară pronaţie şi poziţionează mâna
stângă (pe partea radială a articulaţiei pumnului) cu policele pe şanţul dintre grupele de muşchi de pe partea
anterioară a antebraţului, iar cu indexul – pe şanţul dintre grupa de muşchi radială şi muchia radială.
Apoi – cu mâna stângă – efectuează netezirea începând de pe articulaţia pumnului, urmărind șanțurile
indicate și prelucrând ţesuturile de pe partea antero-radială a antebrațului, din aproape în aproape, până la
articulaţia cotului.
Netezirea se continuă pe partea posterioară a braţului (cu policele pe şanţul latero-extern dintre grupa de
muşchi anterioară şi cea posterioară, iar cu indexul şi cu celelalte degete – pe şanţul latero-intern), urmărind
șanțurile indicate şi prelucrând țesuturile din aproape în aproape, până pe articulaţia umărului.
Se revine şi se reia.
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Linia 3 – Maseurul susţine mâna pacientului în pronaţie cu mâna dreaptă şi poziţionează mâna stângă (pe
partea posterioară a articulaţiei pumnului) cu policele pe şanţul dintre muchia anterioară a radiusului şi grupa de
muşchi posterioară, iar cu indexul – pe şanţul dintre muchia cubitală şi grupa de muşchi posterioară.
Apoi – cu mâna stângă – efectuează netezirea începând de pe articulaţia pumnului, urmărind șanțurile
indicate și prelucrând țesuturile de pe partea posterioară a antebraţului, din aproape în aproape, până pe
articulaţia cotului.
Se revine şi se reia.
b) Netezirea cu degetele 1-5 şi/sau 2-5 (se efectuează pe două linii)
Linia 1 – Maseurul susţine mâna pacientului în supinaţie cu mâna stângă, apoi suspendă mâna dreaptă şi
poziţionează d.1 pe şanţul dintre muchia radială şi grupa de muşchi radială (la nivelul articulaţiei pumnului),
degetele 2, 3 și 4 pe şanţurile dintre muşchii şi grupele de muşchi de pe partea anterioară a antebraţului, iar d.5 –
pe şanţul dintre muchia cubitală şi grupa de muşchi cubitală.
Apoi mâna dreaptă – cu degetele 1-5 – efectuează netezirea începând de pe articulaţia pumnului, prelucrând
țesuturile dintre tendoane şi muşchii grupelor anterioare ale antebraţului, din aproape în aproape, până pe
articulaţia cotului.
Se continuă pe partea anterioară a braţului (cu d.2 pe şanţul latero-extern dintre grupa de muşchi anterioară şi
cea posterioară, cu d.3 şi 4 pe şanţurile dintre muşchii şi fasciile grupei anterioare a braţului, iar d.5 – pe şanţul
latero-intern dintre grupa de muşchi anterioară şi cea posterioară) prelucrând țesuturile dintre tendoane şi
muşchii grupei anterioare, până la articulaţia umărului.
Se revine şi se reia.
Linia 2 – Maseurul susţine mâna pacientului în uşoară pronaţie cu mâna dreaptă, suspendă mâna stângă şi
poziţionează d.1 pe şanţul dintre muchia radială şi grupa de muşchi posterioară (la nivelul articulaţiei pumnului),
d.2-4 pe şanţurile dintre muşchii grupei posterioare, iar d.5 – pe şanţul dintre muchia cubitală şi grupa de muşchi
posterioară.
Apoi mâna stângă – cu degetele 1-5 – efectuează netezirea începând de pe articulaţia pumnului, prelucrând
țesuturile dintre tendoane şi muşchii grupei posterioare a antebraţului, din aproape în aproape, până pe articulaţia
cotului.
Se continuă pe partea posterioară a braţului (cu d.2 pe şanţul latero-extern dintre grupa de muşchi anterioară
şi cea posterioară, d.3 şi 4 pe şanţurile dintre muşchii şi fasciile muşchiului grupei posterioare, iar d.5 – pe şanţul
latero-intern dintre grupa de muşchi anterioară şi cea posterioară), prelucrând țesuturile dintre tendoane şi
muşchii grupei posterioare, până pe articulaţia umărului.
Se revine şi se reia.
Apoi se intercalează netezirea cu o mână şi se trece la frământatul cu o mână.
2. FRĂMÂNTATUL
a) Frământatul cu o mână (se efectuează pe trei linii)
Linia 1 – Maseurul susţine mâna pacientului în supinaţie cu mâna stângă şi poziţionează mâna dreaptă (pe
partea cubitală a articulaţiei pumnului) cu policele pe şanţul dintre grupele de muşchi de pe partea anterioară a
antebraţului, iar cu indexul – pe şanţul dintre grupa de muşchi cubitală şi muchia cubitală.
Apoi mâna dreaptă – cu podul palmei, cu indexul şi cu policele – efectuează frământatul începând de
deasupra articulaţiei pumnului, urmărind şanţurile indicate şi prelucrând grupa de muşchi cubitală a antebraţului,
din aproape în aproape, până la articulaţia cotului (peste care se păşeşte).
Se continuă pe partea anterioară a braţului, cu podul palmei, cu policele (poziţionat pe şanţul latero-extern
dintre grupa de muşchi anterioară şi cea posterioară) şi cu indexul (poziţionat pe şanţul latero-intern), urmărind
şanţurile indicate şi prelucrând grupa de muşchi anterioară, din aproape în aproape, până la articulaţia umărului.
Se revine şi se reia.
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Linia 2 – Maseurul susţine mâna pacientului în supinaţie cu mâna dreaptă şi poziţionează mâna stângă (pe
partea radială a articulaţiei pumnului) cu policele pe şanţul dintre grupele de muşchi de pe partea anterioară a
antebraţului, iar cu indexul – pe şanţul dintre radius şi grupa de muşchi radială.
Apoi mâna stângă – cu podul palmei, cu indexul şi cu policele – efectuează frământatul începând de
deasupra articulaţiei pumnului, urmărind şanţurile indicate şi prelucrând grupa de muşchi radială, din aproape în
aproape, până la articulaţia cotului (peste care se păşeşte).
Se continuă pe partea posterioară a braţului cu podul palmei, cu policele (care este poziţionat pe şanţul
latero-extern dintre grupa de muşchi anterioară şi cea posterioară) şi cu indexul (care este poziţionat pe şanţul
latero-intern), urmărind şanţurile indicate şi prelucrând grupa de muşchi posterioară, din aproape în aproape, până la
articulaţia umărului.
Se revine şi se reia.
Linia 3 – Maseurul susţine mâna pacientului în uşoară pronaţie cu mâna dreaptă şi poziţionează mâna
stângă (pe partea posterioară a articulaţiei pumnului) cu policele pe şanţul dintre muchia radiusului şi grupa de
muşchi posterioară, iar cu indexul – pe şanţul dintre muchia cubitală şi grupa de muşchi posterioară.
Apoi mâna stângă – cu podul palmei, cu indexul şi cu policele – efectuează frământatul începând de
deasupra articulaţiei pumnului, urmărind şanţurile indicate şi prelucrând grupa de muşchi posterioară a
antebraţului, din aproape în aproape, până la articulaţia cotului.
Se revine şi se reia.
Apoi se intercalează netezirea cu o mână şi se trece la frământatul cu ambele mâini.
b) Frământatul cu ambele mâini (se efectuează pe trei linii)
Poziţia mâinii pacientului: pe coapsă, în supinaţie.
Linia 1 – Maseurul poziţionează mâna dreaptă (pe partea cubitală a articulaţiei pumnului) cu policele pe
şanţul dintre grupele de muşchi de pe partea anterioară a antebraţului şi cu indexul pe şanţul dintre grupa de
muşchi cubitală şi muchia cubitală, mâna stângă fiind oglinda mâinii drepte.
Apoi – cu podul palmelor, cu indexurile şi cu policele – efectuează frământatul începând de deasupra
articulaţiei pumnului, urmărind şanţurile indicate şi prelucrând grupa de muşchi cubitală a antebraţului, din
aproape în aproape, până la articulaţia cotului (peste care se păşeşte).
Se continuă pe partea anterioară a braţului cu podul palmelor, cu policele (care sunt poziţionate pe şanţul
latero-extern dintre grupa de muşchi anterioară şi cea posterioară) şi cu indexurile (care sunt poziţionate pe
şanţul latero-intern), urmărind şanţurile indicate şi prelucrând grupa de muşchi anterioară, din aproape în
aproape, până la articulaţia umărului.
Se revine şi se reia.
Linia 2 – Maseurul poziţionează mâna dreaptă (pe partea radială a articulaţiei pumnului) cu indexul pe
şanţul dintre grupele de muşchi de pe partea anterioară a antebraţului şi cu policele pe şanţul dintre radius şi
grupa de muşchi radială, mâna stângă fiind oglinda mâinii drepte.
Apoi – cu podul palmelor, cu indexurile şi cu policele – efectuează frământatul începând de deasupra
articulaţiei pumnului, urmărind şanţurile indicate şi prelucrând grupa de muşchi radială, din aproape în aproape,
până la articulaţia cotului (peste care se păşeşte).
Se continuă pe partea posterioară a braţului (unde mâinile se inversează, mâna stângă poziţionând policele
pe şanţul latero-extern dintre grupa de muşchi anterioară şi cea posterioară şi indexul – ajutat de degetele 3-5 –
pe şanţul latero-intern, mâna dreaptă fiind oglinda mâinii stângi), urmărind şanţurile indicate şi prelucrând grupa
de muşchi posterioară, din aproape în aproape, până la articulaţia umărului.
Se revine şi se reia.
Linia 3 – Mâna pacientului este în pronaţie pe coapsă.
Maseurul poziţionează mâna dreaptă pe partea posterioară a articulaţiei pumnului, cu indexul pe şanţul
dintre muchia radiusului şi grupa de muşchi posterioară, iar cu policele – pe şanţul dintre muchia cubitală şi
grupa de muşchi posterioară, mâna stângă fiind oglinda mâinii drepte.
Apoi – cu podul palmelor, cu indexurile şi cu policele – efectuează frământatul începând de deasupra
articulaţiei pumnului, urmărind şanţurile indicate şi prelucrând grupa de muşchi posterioară a antebraţului, din
aproape în aproape, până la articulaţia cotului.
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