
O Que é Hérnia de Disco? 

Aproximadamente 80% da população mundial sofrerá uma crise de lombalgia ao longo 
da vida. Dentre as várias causas de lombalgia, a mais comum é a doença discal 
degenerativa que pode resultar numa hérnia de disco. 


 
O que acontece com o disco intervertebral? 

O disco intervertebral é formado por uma camada mais 
externa, chamada de ânulo fibroso, preenchido por um outro 
tecido chamado núcleo pulposo. 


O núcleo pulposo secreta colágeno e contém vários tipos de 
proteoglicanos, que facilitam a retenção de água criando 
uma pressão hidrostática capaz de resistir as compressões 
axiais na coluna. 

O núcleo pulposo é primordialmente composto de colágeno 
do tipo II, correspondendo a 20% do peso seco do disco. Em contrapartida, o ânulo 
fibroso possui aproximadamente 70% de fibras de colágeno do tipo I.

Ao longo do tempo, várias eventos podem diminuir a capacidade de retenção de água 
pelo disco intervertebral, aumento da concentração de colágeno tipo I no núcleo pulposo 
e ânulo fibroso, degradação do colágeno e dos componentes da matriz extracelular, 
aumento da expressão dos sistemas de degradação como apoptose , expressão de 
matriz de metaloproteinase e vias inflamatórias. 
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O que é ciática? 

A ciática é o nome popular dado a qualquer queixa de dor com origem na coluna lombar 
ou glúteo e que se extende pela face posterior da coxa e perna, podendo chegar ao pé. 

A dor pode ocorrer por compressão das raízes lombares e por inflamação local.


O disco intervertebral pode comprimir as estruturas nervosas e causar a ciática de 
formas diferente : 

1. Pode haver um abaulamento do disco intervertebral sem que haja lesão do ânulo 

fibroso;

2. Pode haver uma ruptura do ânulo fibroso e conseqüente extravasamento do conteúdo 

do núcleo pulposo em direção às estruturas nervosas porém mantendo ou não 
continuidade com o espaço discal.


O processo inflamatório local também pode causar uma irritação das estruturas nervosas 
resultando na ciática. O conteúdo do núcleo pulposo é imunoreativo caso tenha sua 
concentração aumentada. Quando ocorre a extrusão do núcleo pulposo dentro do 
espaço epidural, as alterações nas células do endotélio vascular desencadeiam um 
aumento da permeabilidade vascular, vasodilatação, adesão e migração de células 
imunológicas ao local acometido e sinalização de citocinas inflamatórias. Ocorre um 
aumento de mediadores inflamatórios como COX-2 e TNF-alpha de forma local e 
sistêmica.


A hérnia de disco é uma doença genética? 

Vários genes estão envolvidos de forma separada nos processos que levam à hérnia de 
disco. Estima-se que 75% de hérnia de disco tem origem hereditária (genética). 

Os genes que aumentam de forma significativa o risco de desenvolvimento de hérnia de 
disco incluem aqueles que codificam proteínas estruturais, fatores de crescimento e um 
polimorfismo único no nucleotídeo dos genes de receptores de vitamina D que resultam 
num desbalanço das citocinas inflamatórias


Sobrecarga axial 



Nem todas as hérnias de disco ocorrem em discos degenerados. Uma parte dos 
pacientes pode desenvolver uma hérnia de disco em discos sem indícios de alterações, 
em conseqüência de sobrecarga axial. 

A sobrecarga axial é qualquer aumento de carga que ocorra no disco de cima para baixo, 
fazendo com que o disco tenha que carregar mais peso. 


Quais são os sintomas de hérnia de disco? 

- Dor lombar com irradiação para uma ou ambas as pernas. Esta dor pode piorar ao 
espirrar ou tossir


- Alterações de sensibilidade ao toque e temperatura

- Formigamentos nas pernas

- Perda de força muscular nas pernas e pés

- Piora da dor sentado. Esta posição aumenta a pressão na região do disco 

intervertebral em aproximadamente 40%


Como saber se tenho uma hérnia de disco? 

A Sociedade de Coluna da América do Norte (NASS) define como padrão ouro para o 
diagnóstico clínico de hérnia disco a realização dos testes de força muscular manual, 
sensibilidade e  elevação da perna reta na posição deitada.


Uma meta-análise recente concluiu que a avaliação inicial realizada pelo teste de 
elevação da perna reta em conjunto com ao menos 3 sintomas - dor em dermátomo 
definido, alteração sensitiva, déficit de reflexos e/ou fraqueza muscular - seria suficiente 
para realizar o diagnóstico clínico de hérnia de disco.


Quais são os exames necessários para o diagnóstico da hérnia de disco? 

Radiografias 



A radiografia simples é o primeiro exame realizado para os casos de lombalgia. Deve ser 
realizada apenas após 6-12 semanas do início da dor, se não houve comprometimento 
neurológico (alteração de sensibilidade ou força muscular). Pode ser necessário realizar 
um estudo dinâmico. Neste estudo, realiza-se a radiografia nas incidências de Frente e 
Perfil estático e em flexo-extensão da coluna lombar. Este estudo permite identificar 
instabilidades da coluna, ou seja, movimentos anormais que ocorrem por falha de 
funcionamento nos mecanismos de estabilização da coluna. 


Ressonância Magnética 

A Ressonância Magnética é o exame de eleição para o diagnóstico de hérnia de 
disco, com uma acurácia de 97% e grande confiabilidade entre observadores. 


Tomografia Computadorizada 

A tomografia possui limitações quando comparado à ressonância magnética para o 
diagnóstico de hérnia de disco. A injeção de contraste para a realização de 
mielotomografia pode ser utilizada em casos selecionados como por exemplo na 
indisponibilidade de ressonância magnética, nos portadores de marca-passo e implantes 
cocleares e nos pacientes com claustrofobia. 

A mielotomografia é um exame invasivo e possui riscos incluindo cefaléia pós punção 
dural, exposição à radiação e meningite. 
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