
A história natural do tratamento conservador de pacientes com hérnias massivas na coluna 
lombar (Benson et al., 2010;Orthopaedics).
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Distribuição das Hérnias discais

Homens Mulheres Total

L4/5 5 7 12

L5/S1 17 6 23

Total 22 13 35

q É SEGURO aguardar e acompanhar a existência de sinais precoces de melhora;

q Após ≅ 23,2 meses, 83% dos pacientes com ciática severa melhoraram completamente;

q Houve redução média de 64% no tamanho das hérnias;
q A melhora clínica não se correlacionou com a extensão da reabsorção;

q A média da incapacidade (ODI) caiu de 58% para 15%; 

q De 37 pacientes, apenas 4 sofreram discectomia (2 sintomas ocasionais, 1 frequente e 1 tardio);

q Apenas 17% terão recorrência (dor na coluna lombar ou ciática);

q 7 anos após 90% dos pacientes apresentaram altos níveis de satisfação;
q Existindo evidências de melhora clínica inicial, as hérnias massivas não parecem trazer risco de dano neural maior 

ou síndrome de cauda equina. 

Exam es de im agem são com plem entares. Portanto os achados em exam es de im agem devem ser interpretados no

contexto da condição clín ica do paciente

Acomumincompatibilidade entre danotecidual e dor é sustentada por uma série de estudos que mostrama
ausência de causalidade entre achados em exames de imagem e dor, ou seja, pacientes assintomáticos
apresentam as mesmas alterações degenerativas, decorrentes do processo de envelhecimento fisiológico não,
necessariamente, estando relacionadas à dor. Portanto, os achados em exames de imagem devem ser
interpretados no contexto da condição clínica do paciente, isto é, através de uma abordagem baseada em
mecanismos da dor (Chimenti et al., 2018).



Valores de referência para achados radiológicos na coluna cervical por faixas etárias e gênero de 
1.211 pacientes SEM SINTOMAIS (Nakashima et al, 2015; Spine).
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Achados radiológicos Abaulamento discal homens Abaulamento discal mulheres

Idade (a) % %

20 anos ≅ 73,3% ≅ 78,0%

30 anos ≅ 80,0% ≅ 81,0%

40 anos ≅ 89,0% ≅ 87,0%

50 anos ≅ 95,0% ≅ 96,0%

60 anos ≅ 89,0% ≅ 91,0%

70 anos ≅ 91,0% ≅ 83,0%

q87,6% dos 1.211 pacientes apresentaram achados radiológicos, aumentando com a idade;
qAbaulamento discal, aumento do sinal (2,3%) e compressão medular (5,3%);
qA frequência dos aumentos de sinais e compressão medular aumentou após os 50 anos,
e isso foi acompanhado pelo aumento dos abaulamentos discais.

Exam es de im agem são com plem entares. Portanto os achados em exam es de im agem devem ser interpretados no

contexto da condição clín ica do paciente

Acomum incompatibilidade entre dano tecidual e dor é sustentada por uma série de estudos que mostrama
ausência de causalidade entre achados em exames de imagem e dor, ou seja, pacientes assintomáticos
apresentam as mesmas alterações degenerativas, decorrentes do processo de envelhecimento fisiológico não,
necessariamente, estando relacionadas à dor. Portanto, os achados em exames de imagem devem ser
interpretados no contexto da condição clínica do paciente, isto é, através de uma abordagem baseada em
mecanismos da dor (Chimenti et al., 2018).



Achados radiológicos Degeneração discal Abaulamento discal Protusão discal Degeneração Facetas Espondilolistese

Idade (a) % % % % %

20 anos ≅ 40% ≅ 35% ≅ 30% ≅ 5% ≅ 2%

40 anos ≅ 70% ≅ 50% ≅ 35% ≅ 20% ≅ 10%

60 anos ≅ 85% ≅ 70% ≅ 40% ≅ 51% ≅ 23%

80 anos ≅ 99% ≅ 80% ≅ 45% ≅ 80% ≅ 50%
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Exam es de im agem são com plem entares. Portanto os achados em exam es de im agem devem ser interpretados no contexto

da condição clín ica do paciente

Acomumincompatibilidade entre danotecidual e dor é sustentada por uma série de estudos que mostrama

ausência de causalidade entre achados em exames de imagem e dor, ou seja, pacientes assintomáticos
apresentam as mesmas alterações degenerativas, decorrentes do processo de envelhecimento fisiológico não,

necessariamente, estando relacionadas à dor. Portanto, os achados em exames de imagem devem ser
interpretados no contexto da condição clínica do paciente, isto é, através de uma abordagem baseada em

mecanismos da dor (Chimenti et al., 2018).

Valores de referência para achados radiológicos na coluna lombar por faixa etária de 3.110 

pacientes SEM SINTOMAS (Brinjkji., 2014).


