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Causas

A hérnia de disco lombar, pode ser causada

por degeneração do disco devido

envelhecimento e doenças, acidentes
causando compressão nos discos,

alterações posturais graves, excesso no
esporte, fatores hereditários, etc.

Sintomas

O sintoma inicial da hérnia de disco lombar é quase sempre de dor lombar. A dor pode ser forte e até incapacitante,

gerar espasmo muscular, piorar com o movimento e localizar-se em região específica, mas pode também ser

difusa, leve e imprecisa. Na maioria das vezes ela melhora com o repouso.
Em geral, a pessoa experimenta algum alívio depois de alguns dias ou semanas. Posteriormente, pode surgir uma

dor quase que constante com irradiação para uma ou para as duas pernas. Essa dor tem o nome de dor ciática
porque ela aparece quando há algum comprometimento do nervo ciático. Entretanto, a dor ciática não aparece

apenas quando há hérnia lombar; ela pode resultar de outras patologias da coluna vertebral. Em geral, a dor ciática

causada por hérnia de disco lombar é mais forte quando a pessoa se senta, anda, fica de pé, ou ainda, quando
aumenta a pressão intra-abdominal (ao evacuar, tossir, espirrar). Eventualmente a pessoa também pode sentir

câimbras na perna. Na maioria das vezes a dor melhora quando a pessoa fica deitada.

..

Tratamento

As hérnias de disco localizadas na coluna lombar,

em geral, respondem bem ao tratamento clínico

conservador. O quadro reverte com o uso de
analgésicos e anti-inflamatórios, se a pessoa fizer

um pouco de repouso e sessões de fisioterapia
postural e manipulativa, hidroterapia e

eletrotermoterapia, acupuntura, massoterapia e

tração lombar. A escolha do tratamento, se
cirúrgico ou não cirúrgico, considera a gravidade

dos sintomas e o déficit motor. A cirurgia só é
indicada quando o paciente não responde ao

tratamento conservador e nos casos de

compressão do nervo exercida por parte do disco
que extravasou, pois corrigido esse defeito

mecânico a dor desaparece completamente.


