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Porção Anterior

! Os corpos vertebrais são desenhados para sustentar principalmente cargas

compressivas

! O disco intervertebral: sustenta, distribui a carga e restringe o movimento

Porção Posterior

! Tal porção guia os movimentos

! O tipo de movimento é determinado pela orientação das facetas em relação

aos planos transverso ou frontal

! As cargas nas facetas são maiores (30% da carga total) quando a coluna é

hiperestendida !!!

Nordin & Frankel, 2003



  

 

Hérnia de Disco e Protusão Discal

! 1 – 5% dos casos de dor nas costas é por disco herniado

! Sua causa pode ser traumática ou relacionada ao estresse

! Normalmente se encontram na região posterior ou póstero-lateral do

disco

! A sensação de dor é ocasionada pelos nervos sensoriais que

inervam os ligamentos longitudinais

! A hérnia pode exercer pressão sobre a medula ou nervo raquidiano,

resultando em dor ou dormência

Etiologia da Hérnia de Disco

! O disco é totalmente aneural (assintomáticas)

! Os sintomas de dor surgem devido a pressão da protusão

contra estruturas sensíveis a dor (ligamentos, dura-máter,

vasos ao redor das raízes nervosas)

! Sinais neurológicos: fraqueza motora e alterações sensoriais

Kisner & Colby, 1992

Sintomatologia da Hérnia de Disco

(Protusão Posterior)
! Protusão Pequena

! Pressão no ligamento longitudinal da coluna

! Pressão contra a dura-máter ou ao redor das raízes nervosas

! Dor na linha média da coluna

! Dor da coluna para o glúteo e coxa

! Protusão Extensa

! Perda de controle urinário e anestesia

Kisner & Colby, 1992



  

 

Sintomatologia da Hérnia de Disco

(Protusão Póstero-Lateral)

! Dor parcial advinda de medula ou raiz nervosa

(Protusão Anterior)

! Dor na coluna sem sinais neurológicos por pressão no ligamento

longitudinal anterior

Kisner & Colby, 1992

 - Diminuição da força dos mm. Eretores da Espinha (EE) lombares

Mayer, 1985 e 1989; Cassini 1993.

 - Atrofia e maior porcentagem de gordura de EE lombares

Mattila, 1986; Hultman, 1993; Parkkola,1993.

 - Excessiva fadiga em EE lombares

Roy, 1989 e 1995; Peach e Mc Gill, 1998.

Hérnia de disco intervertebral

- Atraso no recrutamento do músculo transverso do abdômen

- Atraso no recrutamento dos músculos estabilizadores

    locais (TA, OI, MF)

Hodges e Richardson, 1996

Hérnia de disco intervertebral



  

 

Redução das Protusões
! Posterior ou póstero-lateral

! Indicado repouso no leito com períodos curtos de caminhada

– caso grave

! Evitar a flexão de coluna

! Enfatizar extensões de coluna

! Anterior

! Evitar a extensão de coluna

! Enfatizar a flexão de coluna

! Tração

! Menos de 15 minutos intermitentes

! Menos de 10 minutos mantidos

Kisner & Colby, 1992

Coluna vertebral 



  

 

Cargas Impostas à Coluna Vertebral

! Peso Corporal

! Tensão nos ligamentos

! Tensão muscular

! Pressão intra-abdominal

! Cargas externas

Pesos:

Cabeça =58 N

Tronco = 328 N

Braços = 81 N

Caixa = 111 N 

Torque (L5-S1) =

(328N. 10cm) + (81N. 20 cm) + (58N. 25 cm) +

(111N. 40 cm) = 10.790 N.cm


