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Abstract:
The back pains are commun pain which affect 75-85 percent of the population at least once in a lifetime. The
Williams Program is a popular non-surgical treatment for low-back pain. The Williams exercises are based on the
flexions in order to reduce the pain and increase lower trunk stability.
The aim of this paper is to presents the exercises of Williams program and the benefits of this type of exercises for
the three back pain stages.
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1. Introducere
Programul Williams este de mulţi ani tratamentul standard nechirurgical al durerilor
lombare. ,,Durerea lombară de cauză mecanică afectează 70-85% din populaţie, cel puţin o dată
în viaţă. Se estimează că se pierd 1,3 bilioane de zile într-un an de către salariaţii din Statele
Unite prin neprezentare la servici din cauza durerilor lombare. Acestea reprezintă a doua cauză
majoră a absenteismului angajaţilor după problemele respiratorii. Deasemenea durerile de spate
reprezintă o afecţiune comună a pacieţilor mai tineri de 40 de ani.” [BROZBAN B. 2012].
Tipuri de dureri de spate:
• Durerea acută de tip mecanic – durerea apare odată cu activitatea fizică şi este localizată
în regiunea lombosacrală, coapse şi şolduri, fără a radia în picior şi în degetele de la
picioare.
• Durerea sciatică sau de nerv apare datorită herniei de disc, stenozei spinale sau
postoperatori. Acest tip de durere iradiază pe picior în jos.
• Hernia de disc este descrisă de ieşirea nucleului pulpos (substanţa gelatinoasă) din inelul
fibros.
2. Istoricul programului Williams
Programul Williams este denumit în literatura de specialitate ca şi flexiile lombare
Williams sau exerciţiile Williams. Programul a fost propus de dr. Paul Williams. Acesta a
publicat în 1937 programul pentru pacieţii cu dureri cornice de spate, ca urmare a observaţiei
clinice conform căreia majoritatea pacienţilor aveau durerile datorate afecţiunilor la nivelul
discurilor vertebrale. Exerciţiile au fost destinate bărbaţilor sub 50 de ani şi femeilor sub 40 de
ani cu lordoze lombare, şi cu radiografii ce arătau un spaţiu exagerat între vertebrele L1-S1, şi cu
uşoare simptome cronice. Obiectivul exerciţiilor era reprezentat de reducerea durerilor şi de
dezvoltarea stabilităţii la nivelul trunchiului inferior prin ,, dezvoltarea musculaturii abdominale,
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a flexorilor şoldului şi a musculaturii lombare (muşchii sacrospinali)”. Williams afirma
„Exerciţiile propuse stabilesc un echilibru propice între flexorii şi extensorii musculaturii
posturale.” [ Williams 1965].
Exerciţiile Williams au reprezentat o piatră de temelie în terapia durerilor de spate timp
de mulţi ani, tratând o mulţime de probleme ale coloanei vertebrale lombare, indiferent de
diagnostic sau de opinii contrare. În multe cazuri se folosesc atunci când afecţiunea are o cauză
sau caracteristici neclare pentru doctor sau kinetoterapeut.
3. Programul Williams în cele trei stadii
Exerciţiile Williams reprezintă un set de exerciţii fizice care se bazează pe flexii lombare
şi evită extensia lombară, tonifiind musculatura abdominală şi gluteală, în scopul tratării durerii
de spate lombare printr-o metoda non-invazivă. Exerciţiile se efectuează din decubit dorsal pe o
suprafaţă plată sau pe podea.
PRIMUL STADIU
Programul se recomandă din stadiul subacut, când pe lângă metodele de relaxare, se
aplică o serie de tehnici de creştere a forţei trunchiului inferior, pacientului i se recomandă un
tratament kinetic, doar din poziţie de decubit dorsal, pentru reducerea încărcării trunchiului
datorată propriei greutăţi corporale.
Ex. 1: Subiectul în decubit dorsal cu ambele membre inferioare extinse, execută:
T1. Flexie din articulaţia genunchiului;
T2. Extensie din articulaţia genunchiului – apoi revine în poziţia iniţială. Exerciţiul se
efectuează cu ambele membre simultan.
Ex. 2:. Subiectul în decubit dorsal cu ambele membre inferioare extinse, execută:
T1. Flexie maximă din articulaţia genunchiului şi şoldului. Genunchiul ajuns la nivelul
umerilor, se menţine 5 până la 10 secunde.
T 2. Se revine în poziţia iniţială. Se repetă pentru membrul inferior opus.
Ex. 3: Idem 2 cu membrele inferioare simultan.
Ex. 4:. Subiectul în decubit dorsal cu ambele membre inferioare extinse şi mâinile sub cap:
T1. Flexie din membru inferior drept, cu genunchiul la nivelul umărului;
T2. Revenire;
T3. Flexie din membru inferior stâng, cu genunchiul la nivelul umărului;
T4. Revenire;
T5. Flexie simultană cu ambele membre inferioare, cu genunchii la nivelul umărului;
T6. Revenire prin extensie simultană.
Ex. 5: Subiectul în decubit dorsal cu membrele inferioare flectate şi tălpile fixate pe sol, braţele
extinse de-a lungul corpului.
T1. Ridică şezutul;
T2. Coboară şezutul.
Ex. 6: Subiectul în şezând pe un scaun cu genunchii depărtaţi.
T 1-8. Flecteză uşor trunchiul, până când mâinile ating podeaua. Menţine poziţia 5-10
secunde.
Revine în poziţia iniţială şi repetă exerciţiul.
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STADIUL II
În cel de-al doile stadiu al programului exerciţiile urmăresc pregătirea coloanei vertebrale
pentru a susţine o greutate mai mare în poziţie verticală. Exerciţiile stadiului precedent devin
program de încălzire în această etapă.
Ex 7: Subiectul în decubit dorsal cu membrele inferioare flectate şi tălpile fixate pe sol, braţele
extinse de-a lungul corpului:
T1. Apleacă ambii genunchi spre dreapta;
T 2. Revine;
T 3. Apleacă ambii genunchi spre stânga;
T 4. Revine.
Ex. 8: Subiectul în decubit dorsal cu ambele membre inferioare extinse.
T1. Atinge cu călcâiul drept genunchiul stâng;
T 2-3. Abducţie internă a şoldului drept până când atinge solul cu genunchiul;
T 4. Revine.
Se repetă pentru membrul inferior opus.
Ex. 9: Subiectul în decubit dorsal cu ambele membere inferioare extinse.
T 1. Ridică membrul inferior drept cu genunchiul extins;
T 2. Revine.
Ex. 10. Subiectul în stand execută genuflexiuni cu sprijin pe spătarul scaunului . Trunchiul este
drept şi tălpile rămân în contact permanent cu solul.
În aceast etapă se recomandă exerciţii din atârnat.
Ex. 11: Subiectul în atârnat la spalier.
T 1. Flectează ambele membre inferioare la piept;
T 2 Revine.
Ex. 12: Subiectul în atârnat la spalier, ambele membre inferioare flectate la piept.
T 1. Rotare spre dreapta;
T 2. Rotare spre stânga.
Ex 13: Subiectul în atârnat la spalier, cu faţa la spalier.
T 1. Pendularea bazinului şi membrelor inferioare spre dreapta;.
T 2. Pendularea bazinului şi membrelor inferioare spre stânga
Ex.14: Subiectul în atârnat la spalier, cu faţa la spalier şi cu membrele inferioare fixate pe prima
şipcă.
T 1. Flexie din articulaţia şoldului (cifozări lombare);
T 2. Revenire.
STADIUL III
În stadiul III durerile sunt atenuate şi programul urmăreşte prevenţia şi îmbunătăţirea
controlului postural. Terapia fizică continuă pentru tonifierea zonei lombare prin obţinerea unei
poziţii neutre pelvine şi prin crearea unei presiuni abdominale care să preia presiunea din
discurile intervertebrale lombare.
Ex.15: Subiectul în decubit dorsal cu membrele inferioare flectate şi tălpile fixate pe sol.
T 1. Se împinge lomba spre pat, se basculează în sus sacrul (lomba rămâne mereu în
contact cu patul) se contractă peretele abdominal;
T 2. Revenire.
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Treptat se execută aceleaşi mişcări lombare şi ale bazinului, dar cu genunchii tot mai puţin
flectaţi, până ajung să fie complet extinşi.
Ex. 16: În ortostatism, la perete, taloanele la 25-30 centimetrii de acesta; se aplică sacrul şi
lomba (aplatizate) pe perete; se apropie treptat călcâiele de perete, menţinând contactul
lombei cu acesta.
Ex. 17. În decubit dorsal, se execută bicicleta, cu pelvisul mult basculat înainte.
4. Beneficii
Beneficiile acestui program terapeutic sunt:
• deschiderea canalului intervertebral;
• întinderea structurilor ligamentare;
• eliberarea apofizelor articulare;
• exerciţiile abdominale accentuează flexia lombară prin tonifierea musculaturii abdominal;
• reduce durerea;
• musculatura flectoare a şoldului poate fi tonifiată prin flexia musculaturii lombare.
5. Concluzii
•
•

•

Dacă aveţi dureri de spate recurente făcând aceste simple exerciţii zilnic veţi preveni
apariţia lor.
Dacă urmaţi programul terapeutic, iniţial efectuaţi exerciţile la un nivel scăzut, urmând ca
în fiecare zi să creşteţi intensitatea contracţiei. Începeţi să le efectuaţi de 3 ori pe zi până
când devin o rutină. Astfel puteţi afirma că aţi obţinut un bun obicei. Dacă vă treziţi cu
dureri de spate, efectuaţi programul înainte să coborâţi din pat.
O îngrijorare în privinţa acestei metode este reprezentatî de faptul că unele flexi cresc
presiunea între discurile vertebrale putând agrava hernia. După Nachemson (1981),
primle 3 din exerciţiile Williams cresc presiunea vertebrala cu 210%, faţă de o postură
de stand. Acestea sunt contraindicate pacienţilor cu hernie de disc. [Brozban B 2012]
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