
Caracterizada por dores no pescoço, que pode irradiar para os braços. A
hérnia de disco cervical pode ser atendida como parte ou etapa no processo
evolutivo da degeneração discal.

Hérnia cervical ocorre quando o disco intervertebral sofre uma ruptura na sua
parte externa com o extravasamento do conteúdo interno causando dores
nas raízes nervosas. Provocando a perda da capacidade do disco em
distribuir cargas adequadamente. A distribuição anormal da carga em
porções do ânulo fibroso pode levar à formação de fissuras por onde o
material do núcleo pulposo pode progressivamente se insinuar, formando
uma hérnia discal. A dor cervical é uma situação frequente que afeta adultos
de todas as idades e ambos os sexos praticamente de modo igual.
Diferentemente da dor lombar que é mais prevalente nos indivíduos que
estão envolvidos com alguma atividade física.

Diversos fatores estão relacionados e influenciam o processo natural de
envelhecimento da coluna cervical (neste incluído a doença degenerativa
discal).

A questão genética perece ter relação com o surgimento da patologia discal,
tendo em vista que em algumas famílias observa-se o surgimento de
alterações degenerativas dolorosas mais precocemente que em outros
grupos familiares.

O tabagismo está bem documentado como um dos principais fatores de risco
para dor cervical. Ele parece acelerar o processo de envelhecimento dos
discos bem como dos tecidos conectivos do resto da coluna.

Obesidade parece estar relacionada com uma maior taxa de deterioração
dos discos cervicais além dos lombares.

Ocupações profissionais que requeiram excesso de movimentação cervical
ou que causem excesso de carga sobre os discos e facetas também podem
apresentar relação com maior índice de problemas discais. Efeito deletério
também é observado em atividades com excesso de carga vibratória sobre a
coluna.

Desempenham papel importante na gênese dos sintomas associados com a
hérnia de disco cervical os fatores de cunho psicológico, tais como ansiedade
e depressão.

Problemas na coluna podem ser descobertos através de exames, como a
ressonância magnética e a tomografia. Cerca de 90% dos casos sintomáticos
não precisam de intervenção cirúrgica.

O tratamento cirúrgico de urgência raramente é indicado. Entre as medidas e
tratamentos não-cirúrgicos empregados com maior frequência, é possível
citar alguns medicamentos, envolvendo uso de anti-inflamatórios não
hormonais, corticoides, opioides, relaxantes musculares e antidepressivos;
repouso que deve ser recomendado com parcimônia, sendo limitado a 48 ou
72 horas. Métodos fisioterápicos, sejam eles modalidades passivas como
gelo, calor e ultrassom, bem como tração, exercícios isométricos e exercícios
trabalhando a flexibilidade; condicionamento aeróbico; exercícios de
resistência; programas de fisioterapia domiciliar; e manipulação cuidadosa. A
maioria dos pacientes irá apresentar melhora com estas medidas. Assim
sendo possível levar uma vida sem dores.
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