Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% da população
mundial sofrerá ao menos um episódio de dor nas costas (dorsalgias).
A recorrência também é bastante comum. Isso faz desse problema
um dos três motivos mais frequentes de visita ao médico.
No entanto, a maior parte dos casos de dor nas costas não representa
uma doença grave. Geralmente, são dores de curso benigno, com
rápida recuperação e melhora com tratamentos e medidas simples.
Cirurgias ou tratamentos mais complexos são uma exceção.
Nesse e-book, que preparei especialmente para você, reuni todas as
orientações necessárias sobre a estrutura da coluna e como mantê-la
protegida de lesões e sobrecarga nas mais variadas situações do dia
a dia, pois a prevenção é o caminho mais seguro a seguir.
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O que é coluna vertebral
A coluna vertebral é um pilar de sustentação, constituído
de elementos individuais unidos entre si por articulações,
conectados por fortes ligamentos e suportados dinamicamente
por uma poderosa massa musculotendinosa que dá sustentação
ao nosso corpo e permite nos movimentarmos.
A coluna é constituída de 24 vértebras móveis pré-sacrais
(7 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares).

Causas da dor
Os seguintes fatores aumentam os riscos de surgirem dores nas costas:
Obesidade

Má postura

Tabagismo

Sedentarismo

Problemas psicológicos,
como ansiedade
e depressão

Idade avançada

Falta de
condicionamento
físico

Trabalho
fisicamente
pesado

A dor na coluna pode indicar
um problema sério quando:
• Ultrapassa quatro semanas
• Ocorre após um trauma
• É forte a ponto de
despertar a pessoa do sono
• Atinge crianças ou idosos
• É acompanhada de febre,
perda de peso, alteração de
força ou sensibilidade
• Espalha para a perna e é
acompanhada de fraqueza
• A pessoa apresenta
histórico de câncer, sistema
imunológico enfraquecido,
osteoporose, ou tiver
utilizado corticosteroides
(por exemplo, prednisona)
durante um período
prolongado de tempo.

Se você apresenta alguma dessas características, procure ajuda médica.
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Quando a cirurgia de coluna é indicada
A cirurgia da coluna está indicada resumidamente em duas situações:

1

Presença de
alterações
neurológicas,
especialmente a
perda motora

2

Fracasso do
tratamento
clínico ou
conservador
da doença em
questão

Vale ressaltar que o fracasso do tratamento conservador é definido por um período que varia de
seis semanas a três meses dependendo da intensidade dos sintomas e das tentativas empregadas,
não havendo um consenso rígido quanto ao tempo de tratamento. Isso geralmente é discutido
caso a caso entre o médico e o paciente.
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Prevenção de dores no dia a dia
Boa parte das dores na coluna podem ser prevenidas com simples mudanças de postura durante
as tarefas do dia a dia e com a prática regular de exercícios físicos que fortalecem os músculos dos
quadris e tronco.
Também é imprescindível evitar atividades de alto impacto, que incluem torção de coluna e sobrecarga,
além de buscar formas de gerenciar o estresse.
Conheça a seguir quais são as posturas corretas e incorretas na realização de atividades do cotidiano:

Atividades domésticas

Arrumando as gavetas
Errado
Curvar o tronco resulta
em uma sobrecarga na
coluna lombar, gerando
dores imediatas.
Dependendo do tempo
dedicado a essa atividade,
as dores se agravam.

Certo
A forma correta de
realizar essa atividade
é sentar-se em um
banquinho, com a
coluna ereta e os
músculos do abdômen
levemente contraídos.

Cozinhando
Errado

Curvar a coluna
para a frente
sobrecarrega tanto
a região lombar
quanto a cervical.
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Certo

Durante o preparo dos
alimentos mantenha a
coluna sempre ereta,
o abdômen contraído
e um dos pés apoiados
em um banquinho,
conforme a figura.

Varrendo a casa
Errado

Evite curvar a coluna para
frente e usar um cabo de
vassoura curto.

Certo
Verifique se o cabo da
vassoura corresponde a sua
altura. Mantenha a coluna
mais ereta possível, os pés
afastados e evite movimentos
rotacionais. Ao realizar
os movimentos de varrer,
procure usar o corpo todo.

Afastando móveis
Errado

O peso dos móveis
gera sobrecarga
na coluna e leva a
dores imediatas.

Certo
Sempre peça ajuda
de outra pessoa
para carregar os
móveis. Mantenha
a coluna ereta, o
abdômen contraído,
os joelhos
semiflexionados e
os pés afastados.

Lavando roupas ou louça
Errado

Evite inclinar o tronco
para a frente, pois esta
posição gera sobrecarga
em toda a coluna.

Certo

Mantenha a coluna reta e
um dos pés apoiados em
um banquinho.

Estendendo roupas no varal
Errado

Elevar muito os braços para
alcançar o varal sobrecarrega
a região cervical.

Certo
Coloque o varal em uma
altura compatível com
a sua, de modo que o
movimento dos seus
braços não ultrapasse a
altura dos seus ombros.
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Hábitos cotidianos

Ao dormir
Errado

Evite dormir nessa
posição, principalmente,
se você já tem dores nas
costas que irradiam para
as pernas

Certo

Essa é a posição ideal para
dormir. Utilize um travesseiro
sob a cabeça e outro entre os
joelhos preservando o perfeito
alinhamento da coluna.

Ao se deitar
Errado

Evite deitar-se de uma vez
só e de costas.

O primeiro passo é
sentar-se na borda da
cama. Depois, deite-se
de lado com a ajuda do
cotovelo e da mão. Neste
momento, faça com
que as pernas venham
também para a cama.

Certo

Ao se levantar
Errado

Essa posição ao se levantar
gera muito esforço nos
músculos do abdômen
e sobrecarrega a coluna
lombar.

Certo

Levante-se de lado com a ajuda
do cotovelo e da mão.

` boql

NR
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Ao escovar os dentes
Errado

Essa posição
sobrecarrega o
pescoço
e a lombar.

Certo
Incline o corpo um pouco
para frente, mantendo a
coluna reta. Apoie uma
das mãos na pia e um dos
pés em um banquinho.

Ao calçar os sapatos
Errado

Essa é uma posição
de risco para a
coluna, assim como
calçar os sapatos
de pé.

Certo

Sente-se em uma
cadeira ou banco, de
modo que você consiga
alcançar o seu pé sem
curvar a coluna.

Fazendo as malas
Errado

Fazer as malas em
cima da cama gera
bastante sobrecarga à
coluna. A cada objeto
colocado na mala
você estará gerando
uma sobrecarga
muito grande nos
músculos e discos das
costas.

Certo

Escolha uma
superfície compatível
com a sua altura.
Geralmente, uma
mesa é uma boa
opção. Mantenha
a mala próxima ao
seu corpo e a coluna
ereta. Evite curvar-se
para frente.

Carregando as malas
Errado
Essa posição irá
sobrecarregar todas as
estruturas nobres da
sua coluna vertebral e
poderá causar muitas
dores.

Certo
Procure ficar de lado para
apanhar a mala. Dessa
forma, você poderá colocar
um pé para frente e outro
para trás, fazendo uma
base necessária para
dobrar os joelhos e alcançar
a mala.
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Dirigindo
Errado

Certo

Nesta imagem, você pode observar que a coluna
está afastada do assento, a cabeça não está na
altura adequada, as mãos estão muito elevadas e
os pés estão muito próximos dos pedais.

A posição correta ao
dirigir envolve apoiar bem
o corpo no assento e no
encosto do banco (o mais
próximo possível de um
ângulo de 90º). Os joelhos devem estar alinhados
com os quadris. A distância dos pedais deve permitir
que os pés possam alcançá-los e os joelhos fiquem
levemente flexionados. Evite apoiar a cabeça no
encosto, mas mantenha-o na mesma direção. Os
cotovelos devem estar levemente flexionados.

Posturas corretas com o bebê

Amamentando
Errado

Ao analisar essa
imagem, você pode
perceber que a
cabeça da mãe
está inclinada e a
criança está com
todo seu peso nos
braços da mãe,
sobrecarregando
ombros e pescoço.
Essa posição, por
longos períodos,
pode gerar tensão
nos músculos e
levar a fortes dores
nas costas.
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Certo

Coloque um apoio
para os braços e
pescoço e procure
não inclinar muito
a cabeça. Alterne
os braços nas
próximas mamadas.

Banhando o bebê
Errado
Essa posição é bastante
desconfortável para a
mãe e gera bastante
sobrecarga para na
coluna e nos joelhos.

Certo
Posicione a banheira em um
suporte, de acordo com a
sua altura e permaneça com
a coluna reta. Movimente
as pernas, posicionando
uma na frente da outra,
oferecendo, assim, uma
base necessária para que o
joelho dobre.

Ao retirar ou colocar o bebê no berço
Errado
Nessa posição, o
corpo está bastante
inclinado, gerando
sobrecarga à coluna.

Certo
Se possível, opte por um berço
com grades que tenham altura
regulável. Dessa forma, você
não precisará inclinar tanto o
seu corpo. Ao retirar ou colocar
o bebê no berço, mantenha-o
próximo do seu corpo, evitando
sobrecarregar ombros e
braços. Utilize o movimento
das pernas, colocando uma na
frente da outra e posicione-se
lateralmente ao berço, sem
curvar a coluna. Contraia o
abdômen.

Ergonomia no trabalho
No escritório:
Para pessoas que trabalham sentadas é importante:
• Manter a coluna ereta, com altura adequada dos braços durante a
digitação. Os cotovelos e mãos devem estar alinhados e os punhos
e antebraços apoiados.
• Manter os pés completamente apoiados no chão para sustentar o corpo
• Manter o monitor 50 cm distante dos olhos
• Evitar sentar-se na ponta do assento ou em posição semi sentada
• O encosto da cadeira deve ficar sempre em contato com a região lombar
• Faça pausas: não fique longos períodos de tempo sentado na mesma posição. Procure levantar a
cada uma hora e caminhar por cerca de 2 a 3 minutos no escritório. Isso irá ajudar a prevenir dores.
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Em pé:
Quem trabalha nessa posição deve:
• Manter a coluna ereta, mas ficar relaxado
• Colocar um dos pés em um descanso (uma banqueta ou
caixa). Alternar um pé com o outro em intervalos regulares
• Usar sapatos confortáveis, com solas macias
• Se possível, ter uma banqueta ou cadeira alta para se
sentar por curtos períodos de tempo

Principais problemas de coluna
Lombalgia
O que é: a dor na região lombar das costas, chamada
tecnicamente de lombalgia, é uma das queixas mais
comuns da população. Vale ressaltar que lombalgia
é um sintoma e não uma doença propriamente. A
Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que
aproximadamente 80% dos adultos sofrerão pelo
menos uma crise aguda de dor nas costas (lombalgia
aguda) durante a vida, e que 90% dessas pessoas
apresentarão mais de uma crise. A maioria dos casos
de lombalgia é autolimitada sem que seja necessário
a realização de exames ou de um tratamento
específico.
Por meio de uma boa anamnese (entrevista com o
paciente) e de um bom exame físico, o médico é capaz
de identificar e separar os pacientes que apresentam
uma lombalgia simples dos pacientes que apresentam
alguma peculiaridade que merece maior investigação.
As causas de lombalgia simples são as mais
diversas, como distensões musculares, má postura,
ergonomia inadequado do ambiente de trabalho,
condicionamento físico inadequado, traumas, entre
outras.
A utilização de medicação analgésica e antiinflamatória, medidas fisioterápicas como o calor
local e profundo e até mesmo a acupuntura fazem
parte desse arsenal. Tão importante ou até mesmo
mais importante que o tratamento da crise de
lombalgia aguda é a prevenção de novas crises. Por
isso, manter as posturas adequadas no dia a dia, uma
boa ergonomia no trabalho e condicionamento físico
são muito importantes.
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Hérnia de disco
O que é: os discos suportam e amortecem as vértebras.
Quando o revestimento externo (mais resistente) de
um disco está danificado, o centro (macio e gelatinoso)
do disco pode vazar e passar a comprimir os nervos que
estão próximos. Esse pinçamento produz uma dor que
se irradia pelo trajeto do nervo. O nervo ciático é o mais
frequentemente acometido e daí sua popularidade.
A maioria dos casos de hérnia de disco lombar e cervical
podem ser tratados efetivamente com métodos não
cirúrgicos que envolvem medicação, fisioterapia e
tratamento percutâneo da dor.
Quando não obtemos melhora, utilizamos técnicas de cirurgia que visam a remoção da hérnia e
com isso a descompressão da raiz e consequente alivio dos sintomas.

Estenose espinhal

normal

O que é: o canal espinhal, por onde passam as raízes nervosas se
torna estreito, comprimindo os nervos. Essa condição provoca dor e
dormência nas pernas que pioram durante a marcha. O paciente pode
apresentar fraqueza nos membros inferiores durante o caminhar e,
para essa característica, damos o nome de claudicação neurogênica.
Com frequência encontro pacientes que deixam de andar pequenas
distâncias devido a esse quadro e acabam limitando muito suas vidas.
O tratamento pode ser medicamentoso e fisioterápico. No entanto,
nesses casos, a melhora não é mantida por um longo período.
Sendo assim, o tratamento cirúrgico com descompressão das raízes
nervosas e ampliação do canal vertebral consiste em uma ótima
alternativa, permitindo que o paciente volte a andar com maior
liberdade e independência.
cervical
torácica
lombar

Articulação
facetária

disco

canal
espinhal

estenose
espinhal

Espondilolistese
O que é: a espondilolistese é uma condição na qual uma das
vértebras da coluna anterior desliza para frente em relação
a outra. Com isso, os nervos também são pinçados e podem
trazer quadros semelhantes aos de hérnia de disco ou ao de
estenose espinhal. Procedimentos simples também podem
reestabelecer a qualidade de vida desses pacientes.
O tratamento inicial consiste em anti-inflamatórios não
esteroides, além de fisioterapia, com objetivo de fortalecer
os músculos e estabilizar a região afetada. Em alguns casos, é
possível a utilizar injeções espinhais.

espondilolistese

normal
sacro

cóccix

O tratamento cirúrgico, quando indicado, consiste na
artrodese do segmento doente. A artodrese é uma cirurgia
que visa conectar permanentemente duas ou mais vértebras
para eliminar a movimentação dolorosa local e/ou substituir o
disco intervertebral doente ou degenerado. Essa fusão lombar
também pode ser realizada de maneira minimamente invasiva.
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Cervicalgia
O que é: dor no pescoço, nos
ombros, na cabeça e dificuldade
de movimentar o pescoço para
os lados, ou para frente e para
trás são sintomas clássicos
da cervicalgia, conhecida
popularmente como torcicolo,
uma das queixas mais comuns
de dor na coluna.
A má postura é a principal
causa das dores na região do
pescoço. Entretanto, desgaste
nas articulações como a
osteoartrose, problemas na
mandíbula, lesões causadas
por acidentes e hérnias de
disco também podem causar
cervicalgia.

Principais tratamentos para
dores na coluna
Medicamentos
Alguns medicamentos como analgésicos,
anti-inflamatórios e relaxantes
musculares, que nao requerem prescrição
médica, podem ser administrados entre
três a cinco dias seguidos. Mas, se mesmo
assim as dores não passarem, os médicos
podem recomendar remédios mais fortes.

Fisioterapia
Dentro da fisioterapia encontramos
medidas de controle da dor (analgesia)
e medidas de prevenção de novos
quadros. Calor local, massagem,
manipulações da coluna e alongamentos
estão entre as medidas analgésicas.
Os exercícios de fortalecimento da
musculatura do tronco são importantes
na prevenção de novas crises de dor.
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RPG
A Reeducação Postural Global, ou RPG, é uma
técnica de fisioterapia desenvolvida para o
tratamento das dores com origem em desvios
posturais. A consciência corporal, correção de
vícios posturais e o fortalecimento de grupos
musculares específicos constituem as bases
dessa modalidade.

Acupuntura
A acupuntura é uma técnica tradicional
da medicina oriental. Ela envolve
a inserção de agulhas muito finas
em pontos específicos, conforme
determinado pelos mapas tradicionais
chineses do fluxo de energia do corpo.
É uma técnica muito utilizada no
tratamento de diversos tipos de dor.

Exercícios físicos
Muitas pessoas que sofrem de dores na coluna
acreditam que, ao se movimentarem, irão
prejudicar a coluna ou atrasar a recuperação.
Porém, permanecer ativo é uma das melhores
recomendações existentes para prevenir um
quadro de dor relacionado à coluna. Durante
uma crise de dor intensa é necessário fazer uma
pausa nos exercícios. Mas o retorno às atividades
de baixo impacto deve ser encorajado assim
que possível. Um programa de exercícios pode
ajudar na flexibilidade da coluna e a fortalecer
os músculos que a suportam. Atividades que
envolvem torções e flexões excessivas, bem como
atividades de alto impacto devem ser evitadas.

Infiltrações
Atualmente, as infiltrações são uma ótima ferramenta no arsenal
diagnóstico e terapêutico de dores relacionadas à coluna.
Oferecem poucos efeitos adversos e podem trazer ótimos
resultados em situações específicas.
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Cirurgia
A cirurgia da coluna constitui uma excessão no
tratamento das dores relacionadas à coluna. Entretanto,
sua popularidade vem crescendo graças à melhora nos
resultados e a procedimentos mais seguros.
As técnicas minimamente invasivas buscam obter
resultados tão bons ou melhores que os já obtidos por
meio das técnicas cirúrgicas tradicionais, mas com uma
agressão muito menor ao paciente, com menor dano aos
tecidos saudáveis do nosso corpo e ótimos resultados.
As cirurgias minimamente invasivas constituem uma filosofia e não uma técnica específica.
Os princípios que norteiam as cirurgias minimamente invasivas (CMI) são:

2

1
Preservação
do tecido
saudável

4

3
Tratamento
direcionado
ao alvo
dos sintomas

Uso inteligente
da tecnologia

Incisões
menores e mais
cosméticas

Referências
Sociedade Brasileira de Coluna:
http://www.coluna.com.br/
Associação Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva da Coluna:
http://abcmic.com
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia:
https://portalsbot.org.br/
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