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Epidemiologia

Segunda maior queixa médica

15% dos absenteísmos de 
trabalho

Mais importante causa de 
incapacidade em indivíduo < 45 
anos

Prevalência de 60-90% durante 
toda a vida



Fatores 
de risco

Obesidade

Tabagismo

Canal vertebral estreito

Trauma

Profissões com levantamento 
de peso/rotação axial



Evolução 
natural 
da 
lombalgia

Primeiro episódio de dor
• Dura aproximadamente 1 mês
• Retorno laboral completo em até 3 

meses

Em 12 meses
• Recorrência de grande parte dos 

casos

Ao longo da vida
• Causas benignas tendem a recorrer
• Causas malignas tendem a agravar
• Limitação da atividade laboral





Relação 
intervertebral

• Faces de L1, L2, L3 são obliquas 
e L4, L5 horizontais

• Há maior amplitude dos 
movimentos em L4, L5, S1, 
predispondo a maior estresse e 
herniação



Relações 
ligamentares

Ligamentos longitudinais e 
amarelo são mais importantes 
em doenças degenerativas da 
coluna

Ligamento longitudinal 
posterior: mais fino que o 
anterior, maior tendência a 
herniação discal

Ligamento amarelo: perde sua 
elasticidade na vigência da 
degeneração



Patologias do disco
• Fissuras anulares: separação/avulsão/quebra de fibras discais
• Degeneração: dissecção, fibrose ou estreitamento do espaço 

discal, presença de fissuras, degeneração de estruturas discais, 
esclerose e osteófitos

• Doença degenerativa do disco: degenerações discais e extra-
discais

• Abaulamento do disco: deslocamento do material discal além dos 
limites do espaço discal

• Hérnia de disco: abaulamento do disco além dos limites do 
espaço intervertebral

• Focal: < 25% da circunferência discal
• Base larga: 25-50% da circunferência discal
• Protrusão: ausência de “pescoço”
• Extrusão: presença de pescoço, pode estar sequestrada (perca do 

contato com a vértebra de origem) ou migrada (longe de sua origem)
• Hérnia intervertebral ou nódulo de Schmorl: hérnia em sentido cranial, 

para o disco vertebral



Patologias 
vertebrais

• Alterações da medula óssea vertebral: ocorre em 
doenças inflamatórias 

• Cifose: deslocamento em sentido anterior

• Escoliose: nomenclatura a partir do sentido da 
convexidade



INVESTIGAÇÃO



História clínica: dados relevantes

Idade

História de 
neoplasia (próstata, 

mama, rins, 
tireoide, pulmão)

Perda de peso 
inexplicada

Imunossupressão Corticoterapia longa Dor pior ao repouso



História clínica: dados relevantes

Drogadição IV

Piodermites

Irradiação abaixo do joelho

Parestesia persistente em MMII

Trauma em paciente jovem

Síndrome da cauda equina (disfunção vesical e/ou fecal + anestesia em sela + fraqueza e/ou dor uni ou 
bilateral em MMII)

Fatores psicossociais



Exame físico

Espondilodiscite

Febre, fragilidade vertebral, redução da 
mobilidade

Comprometimento neurológico

Raízes mais relevantes: L4-5, L5-S1

Fraqueza da dorsiflexão do pé ou do 1°
pododáctilo (L4-5)

Redução do reflexo aquileu (S1)

Sensibilidade superficial reduzida: maléolo 
medial e face medial do pé (L4), dorso do pé 
(L5), maléolo lateral e face lateral do pé (S1)



Testes de compressão radicular

• Sinal de Lasègue: decúbito dorsal, elevar MI estendido, dor < 30° é 
característico de radiculopatia. Presente em 94% dos pacientes

• Sinal de Fajersztan ou Lasègue cruzado: sinal de Lasègue no MI não afetado 
causa dor no afetado. Hérnia de disco posterior ou medial 



Testes de 
compressão 

radicular

• Manobra de flexão do 
joelho: decúbito 
ventral, uma mão 
sobre a fossa poplítea 
e a outra empurrando 
a perna sobre a coxa. 
Positiva para 
radiculopatia de L2-4, 
negativa para L5 e S1

• Sinal de Patrick ou 
FABER: em decúbito 
dorsal, tornozelo 
colocado sobre joelho 
contralateral, 
empurra-se a perna 
em direção à maca. 
Negativo em 
compressões 
radiculares e positivo 
em doenças do 
quadril.



Testes de 
compressão 

radicular
• Sinal de Trendelemburg: em ortostase, 

observar posição do quadril com um 
membro inferior elevado; a elevação 

do quadril significa positividade 
daquele lado e radiculopatia de L5

• Sinal do Manequim: em ortostase, 
positivo quando há flexão espontânea 

do MI com dor ciática. Ideal para 
hérnias de L5 e S1



Exame físico



A “dor 
psicossocial”

Dor relacionada a ganho secundário, 
transtornos somatoformes/factícios, depressão, 
ansiedade...

Achados sugestivos 

• Pressão no topo da cabeça (dor em eixo supostamente 
sobrecarregado)

• Dor à manobra de Lasègue em supino, ausência de dor 
sentado

• Respostas exageradas no exame físico
• Fragilidade superficial ou espalhada
• Anormalidades sensitivas ou motoras que não 

correspondem a limites anatômicos

Em todo caso, a experiência do médico é mais 
valiosa



Divisão das lombalgias

Categoria clínica (AHCPR) Descrição

Doença potencialmente grave Tumores espinhais, infecção, fratura, 
síndrome da cauda equina

Lombociatalgia Dor ao longo do nervo isquiático, pode 
haver comprometimento radicular

Lombalgia não específica Ausência de características de gravidade 
ou comprometimento nervoso/radicular

AHCPR: Association for Health Care Policy and Research

Associar achados clínicos e de exame físico, em seguida definir categoria da 
queixa do paciente



Correlação 
entre 
patologias 
e clínica

Neoplasias
• Idade > 50 anos
• Neoplasia prévia
• Perda de peso
• Falha em melhorar após 

terapia conservativa por 1 
mês

Espondilodiscite
• Drogas de abuso injetáveis
• CTI
• Infecções de pele



Correlação entre patologias e clínica

Compressão/fraturas

•Idade > 50 anos
•Trauma
•Uso de corticoides

Hérnia lombar

•Lombociatalgia 
isolada

Estenose de canal 
vertebral

•Pseudoclaudicação
•Idade > 50 anos

Espondilite 
anquilosante

•Idade < 40 anos
•Dor não melhora 

em supinação
•Rigidez pela manhã
•Dor > 3 meses



Red flags

Patologia Red flag

Cancer ou infecção 1. Idade > 50 anos ou < 20 anos
2. História de neoplasia
3. Perda de peso não explicada
4. Imunossupressão
5. CTI, droga IV, febre, calafrios
6. Dor em repouso

Fratura 1. Trauma
2. Corticoterapia prolongada
3. Idade > 70 anos

Síndrome da cauda equina 
ou comprometimento 
neurológico severo

1. Incontinencia urinária/fecal recente
2. Perda de tônus do esfíncter anal
3. Anestesia em sela
4. Fraqueza global ou progressiva em MMII



Red flags

Em 95% dos casos de 
lombalgia, não há 

necessidade de exames 
complementares nas 

primeiras 4 semanas de 
sintomas

Ausência de qualquer red 
flag: descessário solicitar 
exames complementares

Suspeita de neoplasias e 
infecções: um simples 

hemograma é muito eficaz



Exames 
complementares

Eletroneuromiografia: útil 
quando avaliação da força 
muscular não é confiável. Para 
patologias de raiz e músculo

Reflexo H: mede transmissão de 
estímulos. Útil para radiculopatia 
de S1

Potenciais evocados: mede 
transmissão de estímulos em 
músculos sensitivos da coluna 
posterior



Exames 
complementares

Indicações de imagem: 

• Patologias benignas, sintomas severos (dor em MMII, 
comprometimento clássico de raiz, pseudoclaudicação ou outros 
achados de estenose) por pelo menos 4 semanas

• Red flags

Realmente útil apenas em hérnias e estenoses 
potencialmente cirúrgicas (paciente sem 
contraindicações cirúrgicas, com síndromes clínicas 
que falharam no tratamento não-cirúrgico feito por 
tempo considerável)

O resultado do exame deve sempre ser comparado 
com achados clínicos e corresponder aos mesmos, 
para haver indicação cirúrgica franca



Exames 
complementares

Radiografia de coluna 
lombossacra (AP e perfil): 

útil diante de red flags

RNM: padrão-ouro para 
estenose, degeneração e 

hérnia

TC: indicada quando RNM 
não pode ser feita

Mielografia: quantifica a
estenose

Scan ósseo: contraste 
radiopaco, de osso ativo
• Útil quando há algum red flag com 

ou sem alteração de outros exames
• Baixa acurácia se exames normais e 

dor de longa data



CONDUTAS



Escolha 
da 
terapia

Inicial = conservadora, EXCETO
• Sindrome da cauda equina
• Déficit neurológico progressivo
• Perda de força muscular intensa
• Dor rebelde resistente a tratamento

Apenas 15% dos pacientes 
não apresentam qualquer 
melhora em 6 semanas da 

terapia conservadora



Conduta 
conservadora

• Na ausência de red flags

• Repouso por 2-3 dias, retorno gradual de atividades

• Colchão de consistência firme e uniforme

• Exercícios físicos de baixo impacto (caminhada, 
bicicleta) nas duas primeiras semanas, exercícios 
aeróbicos de baixo impacto nas duas semanas 
seguintes. Após primeiro mês, progredir com carga 
de exercícios aceitável gradativamente

• Alongamentos versus exercícios físicos aeróbicos: 
não há evidência de qual é realmente melhor, ambos 
eficazes

• Educação: explicar a causa da dor, as condutas, 
mudanças na postura/trabalho. A Escola da Coluna 
tem pouca eficácia

• Fisioterapia: contraindicada na vigência de déficit 
neurológico progressivo até que etiologia seja 
elucidada



Conduta 
conservadora

• AINEs (paracetamol, diclofenaco) em curto 
período

• Opioides: apenas em dores severas, atrasam 
retorno laboral. APENAS por 2-3 semanas

• Relaxantes musculares: melhores que 
placebo, eficácia em estudos ainda 
duvidosa. Terapia de segunda escolha. 
Orientar efeitos colaterais, APENAS por 2-3 
semanas

• Calcitonina: fratura recente osteoporótica

• Injeções epidurais de esteroides: não há 
evidências da eficácia. Parece haver melhora 
em 3-6 semanas, que não dura mais que 3 
meses



Conduta 
conservadora

• NÃO RECOMENDADO para 
lommbociatalgia aguda pela AHCPR

• Corticoides orais
• Colchicina
• Antidepressivos (indicados apenas

em lombalgias crônicas, mesmo 
assim há pouca evidência)

• TENS
• Tração
• Agentes físicos (calor, frio, 

ultrassom)
• Coletes



Condutas sem evidências

• Acupuntura: mecanismo desconhecido, discretamente superior ao placebo, 
melhora funcional breve

• Biofeedback: “alteração de funções biológicas através da hipnose”, uso de 
luz e som, sem eficácia comprovada

• Hipnose: “relaxamento muscular e psicológico”, sem eficácia

• Analgésico local: sem qualquer tipo de evidência

• Shiatsu: massagem de grupos musculares profundos, não resolve a dor pois 
não há evidências contundentes de que contratura muscular seja a causa 
primordial lombociatalgias



Conduta 
cirúrgica

• Cirurgia DURANTE episódio agudo de dor causa 
melhor tolerância a dores residuais

Indicações para terapia cirúrgica

• Falha do tratamento conservador
• Vigência de síndrome da cauda equina (urgência)
• Evidência de imagem de compressão espinhal e/ou instabilidade 

segmentar, compatíveis com achados neurológicos
• Déficit motor progressivo (urgência)
• Conformidade entre queixas e achados neurológicos de déficit 

sensitivo/motor e alterações de reflexos tendinosos
• Ausência de causas extraespinhais
• Dor ciática maior que lombar
• Sinal de Lasègue presente em até 60°



Conduta 
cirúrgica

Contraindicações para 
cirurgia

• Não tentativa de tratamento 
conservador

• Lombalgia recorrente de origem 
duvidosa e não investigada

• Lombociatalgia recorrente com 
imagem não condizente com a clínica

• Lombalgia crônica recorrente com 
imagem não convincente

• Melhora da dor na ausência de 
déficit neurológico progressivo



Técnicas cirúrgicas

Microdiscectomia 
clássica

Procedimentos 
minimamente invasivos 
posteriores
• Percutâneos
• Abertos

Procedimentos 
minimamente invasivos 
anteriores e laterais
• Endoscópicos transperitoneais
• Endoscópicos retroperitoneais

Procedimentos de 
estabilização segmentar
• Fixas
• Dinâmicas

Implante de prótese do 
núcleo pulposo

Técnicas de regeneração 
do disco vertebral



Complicações 
pós-operatórias

• Infecções: Staphylococcus 
aureus, principalmente em > 
60 anos, tabagistas, 
diabéticos, IMC alto, etilistas, 
história de infecção prévia

• Lesão de nervo espinhal
• Trombose Venosa Profunda, 

Tromboembolismo 
Pulmonar, pneumonia

• Síndrome de Ogilvie



Considerações 
finais

• Importante lembrar 
do fator ganho 
secundário!

Tempo de 
afastamento do 
serviço devido a 
lombociatalgia

Chance de 
retorno para 
atividade 
laboral

< 6 meses 50%

1 ano 20%

2 anos < 5%
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