
Hérnia de disco ou Protusão discal, e agora? 

 

 A coluna vertebral, também chamada de espinha dorsal, estende-se do crânio até 

a pelve, ela é responsável por dois quintos do peso corporal total, sendo composta de 

tecido conjuntivo e por uma série de ossos (vértebras). É constituída por vinte e quatro 

vértebras + sacro + cóccix; é dividida em quatro regiões: Cervical, Torácica, Lombar e 

Sacrococcígea. 

 

 

 Entre os corpos de duas vértebras iniciando da segunda vértebra cervical indo 

até o sacro existem os discos intervertebrais. Os discos formam fortes articulações, 

permitem vários movimentos da coluna vertebral e absorvem os impactos. 

 As lesões discais podem ocorrer por traumas graves, esforços agudos sobre o 

tronco e também ao longo de sua vida por pequenas lesões sobre os discos vertebrais, 

onde a nutrição destes discos ficam mais reduzida levando a desnutrição progressiva dos 

mesmos. Devido a isto o disco fica menos maleável e seu tamanho vai diminuindo 

progressivamente desequilibrando a unidade funcional (vértebra/disco/vértebra) 

aumentando assim o atrito entre as estruturas, por este motivo é que ocorrem as lesões 

discais agudas ou crônicas. 

 Quem pode desenvolver uma Protusão ou hérnia de disco? 

 Pessoas sedentárias que normalmente não possuem boa postura e acabam 

provocando excesso de tensões em regiões específicas do corpo; 

 Trabalhadores que ficam sentados o dia inteiro; 

 Pessoas obesas que aumentam a carga direta sobre a coluna vertebral; 

 Pessoas que não dormem ou descansam o necessário, pois ao dormir o disco se 

reidrata; 

 Fumantes crônicos, o cigarro afeta a microcirculação corporal dificultando a 

nutrição dos discos; 

 Pessoas que realizam exercícios e/ou atividade física de forma incorreta e sem 

orientação profissional, comprometendo a integridade da coluna vertebral; 

 Outros. 



       A protusão discal precede a hérnia de disco, a evolução da protusão discal se não     

for tratada corretamente provavelmente evoluirá para uma hérnia de disco. 

“A hérnia é uma protusão discal, porém a protusão não é uma hérnia”. 

 

 

 

 Os sintomas de ambos os casos são semelhantes, quando agredido o organismo 

tende a responder criando uma reação inflamatória, aumentando a dor local e a 

compressão do disco pelo edema (inchaço), neste momento o tratamento mais indicado 

é o clínico, procure um médico, pois o tratamento medicamentoso será de extrema 

importância nesta fase (chamada de aguda). Após a diminuição do quadro clínico 

busque tratamento fisioterapêutico que irá consistir de eletroterapia, fototerapia, 

termoterapia, cinesioterapia e massagem, bem tratamento com acupuntura, hidroterapia, 

hidroginástica, osteopatia, etc. 

 A prevenção das hérnias de discais deve ser realizada com reeducação de sua 

postura em seu cotidiano, por exemplo: saber se abaixar corretamente, levantar da cama, 

praticar exercícios de maneira correta em suas atividades físicas regulares. 

 Enfim bons hábitos posturais proporcionará a você uma coluna vertebral bem 

mais saudável. 
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