Dicas de prevenção para
Hérnia de Disco
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Apresentação

Olá, esse conteúdo é a realização de uma parceria entre a Cefig e a

Fisioterapia Integrativa.
Nesse E-book vamos abordar algumas dicas para prevenção das hérnias de
disco tanto lombares como cervicais.
Vale lembrar que essas são dicas básicas, que cada caso clínico necessita

de um tipo de cuidado ou medida preventiva, e que você sempre deve
ser acompanhado pela avaliação de seu Fisioterapeuta tudo bem?!?!
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Posicionamento Adequado
Já é um fato que a forma como nos posicionamos no dia a dia influencia
diretamente sobre a nossa postura e nos diz muito sobre nossas alterações posturais.
Isso parece ser uma questão muito simples, quando sempre somos orientados a
permanecer em uma posição correta durante o período de trabalho, ou quando

estamos no sofá, ou até mesmo durante uma atividade doméstica.

Mas será que existe uma posição correta para tudo???

&

Podemos afirmar que existe um posição padrão para diversas atividades, Posicionamento adequado
porém o tempo de permanência em uma posição é que deve ser mensurado
se está causando fadiga e dores musculares ou não. Nós fisioterapeutas,
sempre sugerimos que você altere de posição e não permaneça por longos
períodos, mesmo que seja em uma postura correta, a não ser que você tenha
estabilidade muscular e articular suficiente para suportar essa permanência.

“Permaneça na posição padrão,
mas saiba variar as posições”
A explicação biomecânica para isso, é que quando você permanece
por longos período em uma posição ereta sentada por exemplo, você está

direcionando a força do seu centro de gravidade para somente um ponto
da coluna, ou seja, para o centro do disco intervertebral. Quando
inclinamos para frente, esse ponto de pressão altera, e se direciona para

parte anterior do disco, e quando inclinamos para trás o ponto altera
novamente e se dirigi para a parte posterior do disco. Então, também
devemos saber alterar as posição para evitar sobrecargas contínuas.
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Qual o posicionamento correto para dormir???
A posição correta para dormir é sempre a que exige menos no corpo.
Deitada de lado, com travesseiro entre as pernas para evitar a adução de
quadril, com um travesseiro na altura correta, de modo que a coluna cervical

fique alinhada como resto da coluna, e de preferência abraçando um outro
travesseiro para evitar tensão na articulação do ombro que está em cima.

Altura correta do travesseiro
com alinhamento da coluna

Posicionamento adequado
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Travesseiros em rolo???

“Os travesseiros em rolo são bastante ergonômicos
e são recomendados por fisioterapeutas”.

Posicionamento adequado
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Posicionamento sentado
Observe que nas linhas pretas dessa figura existe

uma angulação de 90ª graus de tronco, quadril,
joelho e tornozelo. Essa deveria ser a posição
padrão onde mencionamos acima, mas lembre-se
que você sempre deve variar de posição.

Se estiver em frente ao computador, o
monitor deve estar sempre um pouco

abaixo da altura dos olhos para evitar
sobrecargas cervicais. Não esqueça de
um apoio adequado para os braços

também.
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Atividades e Exercícios Preventivos
Em um outro e book, falamos como é o processo da formação de uma
hérnia de disco, e que ela é causada por excesso de compressão sobre esse
disco intervertebral. Esse excesso de compressão sobre a coluna vertebral é
proveniente de uma tensão inadequada da musculatura que permanece em
um estado que chamamos de espasmo muscular. Tudo isso é gerado por

inúmeros fatores que muitas vezes não imaginamos que esta relacionado com
aquele problema de coluna, como por exemplo, distúrbios alimentares,
fatores psicossomáticos e comportamentais, stress e etc...
Com base em tudo isso, sabemos que atividades e exercícios físicos são
excelentes para minimizar todos esses problemas e assim consequentemente

prevenir uma futura hérnia de disco.
Mas se você já possui um diagnóstico de hérnia de disco, seja lombar ou

cervical (ou torácicos, que são mais raros), procure seu Fisioterapeuta para
que ele indique o melhor tratamento, exercício ou atividade que seja mais
adequada para o seu quadro clínico.
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Atividades
e Exercícios Preventivos

10

Qual exercício devo fazer???
•

O pilates é bom?

•

Posso fazer academia?

•

Yoga ou pilates?

•

E o RPG???

•

Será que não posso fazer nenhuma atividade?

•

Natação é indicada para o meu caso?

Vamos por partes ok, pois essas
perguntas e muitas outras não podem
ser respondidas somente com sim ou
não, todas as respostas serão: “Depende
do seu quadro clínico e funcional”.

&
Vamos dar um exemplo sobre a última pergunta.

Atividades
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A natação é uma excelente ferramenta que vai trabalhar o sistema
cardiorrespiratório, a estabilidade articular principalmente dos ombros e da coluna, o

aumento da resistência à fadiga, efeitos circulatórios e anti-flamatórios pelas
propriedades físicas e temperatura da água, entre outras inúmeras reações físicas e
químicas benéficas para o organismo.

Porém, o que pouca gente sabe, é que
quando se trata de indicar a natação
para alguém com problemas de coluna,

é necessário uma avaliação postural
minuciosa daquele indivíduo.
O estilo do nado que ele deve praticar vai de acordo com a avaliação realizada

pelo Fisioterapeuta. Por exemplo, para uma pessoa que possui uma hipercifose
acentuada da coluna torácica, não seria indicado que ela praticasse o nado
crawl, peito e borboleta, pois os grupos musculares trabalhados nesses estilos

de nado, podem favorecer o seu quadro de alteração postural.
Você sabia disso???
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Vamos dar outro exemplo sobre a RPG (Reeducação Postural
Global).
A RPG funciona muito bem para patologias de coluna e nas
hérnias de disco. Mas o grande segredo é saber utilizar o RPG no
momento adequado para cada quadro clínico.

&
Antes de realizar a RPG, é importante conhecer a fisiologia da contração

muscular. Explicando de uma maneira simples, nossos músculos funcionam como
esponjas, assim, quando estão tensos e contraídos por longos períodos, eles
expulsam o sangue do seu interior, o que gera um menor aporte de nutrientes e

como consequência a dor. Quando estão relaxados o sangue permanece no interior
do músculo fazendo a sua nutrição. Conseguiu visualizar a esponja relaxada e a
esponja contraída??? A primeira absorve líquido, a segunda expulsa o líquido.

Sabemos que a RPG trabalha com posturas isométricas, que utilizam a contração
muscular ativa do paciente. Logo, será que a RPG seria o método mais indicado
para os pacientes que estão sobre tensão e contração muscular permanente???
Tudo isso deve ser avaliado pelo Fisioterapeuta para que ele indique o melhor
tratamento para a fase em que se encontra o problema do paciente.
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Bom, nós poderiamos dar aqui inúmeros exemplos do quão importante é
a avaliação Fisioterapêutica para a indicação correta de um exercício,

atividades preventivas, ou até mesmo um tratamento especializado para as
hérnias de disco e problemas de coluna em geral.
Em um outro E-book vamos falar sobre como funciona os tipos de
tratamentos na área da Fisioterapia Especializada. Assim você vai poder
conhecer um pouco mais como a Fisioterapia está avançando nos resultados
com as patologias de coluna em geral.

Espero que tenha gostado!!!
As informações desse Ebook Digital foram retiradas de algumas
referências bibliográficas e da experiência clínica de mais de
10 anos em atendimentos personalizados.

Todos os direitos reservados à @Cefig & Fisioterapia Integrativa

