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Viva Bem

saiba mais

prevenção

Veja no site do neurocirurgião Alexandre Elias mais
doenças que podem afetar a coluna, saiba como
evitá-las e conheça melhor essa região do corpo

Saiba mais sobre o
nervo ciático no site do
Hospital Albert Einstein

http://migre.me/sLfPB

http://migre.me/sLeY6

Hérnia de disco
disco é a principal
causa da dor no nervo ciático
Doença é causada
pelo desgaste dos
discos da coluna e
pode atrapalhar até a
se levantar da cama
Dor que começa na região
lombar e chega até os pés
deve ser investigada o quanto antes. Essa é a recomendação dos médicos para evitar um mal maior, que são as
complicações causadas pela
hérnia de disco.
Essa doença, que afeta
pessoas na faixa de idade
dos 30 aos 50 anos, pode se
agravar a ponto de tornar a
pessoa incapaz de fazer atividades corriqueiras, como
levantar da cama e dar alguns passos.
Segundo o neurocirurgião
Alexandre Elias, esse tipo de
hérnia é resultado do desgaste ou trauma dos discos
vertebrais lombares ou cervicais, que acabam por apertar
as raízes nervosas que passam próximas a eles.
“A dor do nervo ciático é
um incômodo doloroso que
se inicia na região lombar,
passa pelas nádegas e vai até
a parte mais baixa de uma
ou das duas pernas”, afirma.
A dor nessa região pode
variar muito. “Pode ser formigamento suave, dor ou
sensação de queimação. Em
alguns casos, a dor é tão forte que a pessoa não consegue se mexer”, acrescenta.
“Em casos mais graves,
pode acontecer formigamento da perna, do pé e do tornozelo. E ainda pode haver
perda de força para esticar o
dedão do pé, movimentar o
tornozelo, mas aí é quando
já existe uma compressão
maior”, afirma o ortopedista
Fellipe Savioli.
Segundo ele, a grande
maioria dos pacientes melhora com o uso de anti-inflamatórios e analgésicos,
combinados com terapias de
reforço, como fisioterapia e
hidroginástica, seguidas por
fortalecimento muscular. A
acupuntura também pode
ser indicada.
“A cirurgia é a última possibilidade e é indicada em
duas situações: quando se
tentou de tudo no tratamento conservador ou quando o
paciente tem piora neurológica, com redução de força
em alguma articulação do pé
ou da perna”, afirma Savioli.
(Bárbara Souza)

Cuidados com
a postura
evitam dor
Não há como prevenir o
desgaste do disco da coluna,
que é a base para a formação
da hérnia. “O que sabemos é
que ele tem uma base genética [predisposição da pessoa]. Porém, o que podemos
fazer é ter hábitos saudáveis,
cuidados com a postura e
manter atividade física regular”, afirma o neurocirurgião
Alexandre Elias.
Manter o peso adequado e
dormir bem também ajudam
a não ter dor na coluna. (BS)

Dor aguda
O que é
■

■

A dor do nervo ciático é um incômodo
doloroso que se inicia na região das costas,
passa pelas nádegas e vai até a parte mais
baixa de uma ou das duas pernas

■

A hérnia de
disco é uma
doença que
ocorre pelo
desgaste
ou trauma
dos discos
vertebrais
lombares ou
cervicais

hérnia
de disco

■

coluna

Em 90% dos casos,
é um sintoma da

sintomas
Dor

Com isso, a coluna acaba
apertando as raízes nervosas
que passam perto dela

Aguda em uma parte da
perna e do quadril
■ De moderada a intensa,
é mais frequente só de
um lado
■

nervo

cartilagem

Formigamento

hérnia
de disco

Nas partes em que não
há dor, como panturrilha
e planta do pé
■ Sensação de queimação
nos membros inferiores

■

A hérnia de disco interfere na qualidade de vida e limita
a realização de atividades simples do dia a dia do indivíduo por sua dor intensa
E é mais comum em
pessoas com idade entre

A doença afeta cerca de

5,4 milhões

30 e 50 anos

de brasileiros*

*Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2014

Tratamento

Consequências do não tratamento

A hérnia de disco é tratada com:
Remédio (anti-inflamatórios,
analgésicos e relaxantes
musculares)
■ Fisioterapia analgésica

RPG
(reeducação
da postura)
■ Acupuntura

■

Prevenção

■

■

■

Hérnia de disco pode ser
incapacitante
Casos mais graves podem
causar incontinência urinária

É importante evitar a sobrecarga da coluna com as seguintes medidas:

Não há como prevenir
o desgaste do disco,
porque na maioria das
vezes ele tem relação
com a predisposição de
a pessoa a ter a doença

■

Mantenha o peso
adequado

■

cuidados com a coluna
Exercícios

Procure fazer atividades
físicas que fortaleçam a
musculatura que sustenta
os ossos, sempre sob
supervisão do especialista

Isso pode ocorrer quando
os sintomas, inclusive a dor,
interferem na realização
de atividades diárias e na
qualidade de vida

Tenha boas noites
de sono

✘
Não
fume

■

Sono

Postura

Se for se
abaixar, dobre
os joelhos,
mantendo a
coluna ereta e
de preferência
usando os
braços para se
apoiar, tanto
para se abaixar como
para se levantar
■ Quem trabalha muito tempo sentado
deve manter as costas apoiadas no
encosto da cadeira. A coluna deve ser
mantida ereta e os pés devem ficar
totalmente apoiados no chão
■ Dê preferência a cadeiras com braços

■

Onde procurar
ajuda gratuita

Especialistas: ortopedista,

neurocirurgião, fisioterapeuta,
professor de educação física

Fontes: neurocirurgião Elias, especialista em coluna vertebral; ortopedista Fellipe Savioli, Hospital Santa Catarina de São Paulo

Evite dormir de bruços. O mais indicado é dormir
de lado com um travesseiro entre os joelhos

Mochilas
e sacolas
Ao usar mochilas, o ideal é
levar apenas o necessário, para
não carregar excesso de peso e
sobrecarregar a coluna; procure
usar mochilas de rodinhas
■ Ao fazer compras em
supermercado, divida o peso
das sacolas entre as duas
mãos, evitando sobrecarga para
apenas um lado do corpo
■

Unidades de saúde da
Prefeitura de São Paulo:

http://migre.me/kusvM

Unidades de saúde do
Estado de São Paulo:

http://migre.me/kusy9

