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LOMBALGIAS

O que é uma lombalgia?

Define-se como uma dor de costas 
localizada na zona lombar e apresenta-
-se sob uma de duas formas, aguda ou 
crónica, dependendo da sua duração. Ao 
longo da vida, oito em cada dez adultos 
serão afetados por esta patologia.

O que causa a lombalgia?

A origem da lombalgia é frequente-
mente difícil de identificar. Podem estar 
implicadas diversas estruturas: múscu-
los, tecido conjuntivo, ligamentos, cáp-
sulas articulares, cartilagens, discos ou 
nervos. Devido aos esforços do dia-a-dia 
ou por alterações da coluna como a es-
coliose, osteoartrose ou hérnias discais, 
insuficiência muscular, excesso de peso 
ou stress, estas estruturas podem sofrer 
lesões.

Quanto tempo dura um episódio de 
lombalgia?

A duração de um episódio de lombal-
gia é muito variável. Estima-se que 80% 
das lombalgias dure até 6 semanas. No 
entanto, a lombalgia crónica pode persis-
tir durante meses. 

Qual a melhor medicação?

Antiinflamatórios conjugados com 
medicamentos analgésicos e relaxantes 
musculares consistem na melhor opção 
terapêutica fazendo regredir 1/3 das lom-
balgias. Esta medicação deve obedecer a 
prescrição médica.

Durante o episódio de lombalgia, 
devo deitar-me e descansar?

A melhor opção é sair da cama e 
manter a atividade diária que tolerar. 
Manter-se ativo significa manter a irri-
gação sanguínea das estruturas lesa-
das, inibindo a inflamação e reduzindo 
a tensão muscular. As atividades des-
portivas mais leves (caminhar ou nadar) 
podem ser mantidas se toleradas. 

Devo aplicar gelo ou calor na coluna 
lombar?

Ambos são úteis no alívio da dor. A 
aplicação local de gelo durante 20 mi-
nutos de 2/2 horas tem um efeito antiin-
flamatório e deve ser utilizada no início 
da crise (nas 1ªs 48h). A aplicação de 
calor facilita o movimento por reduzir a 
tensão muscular e deve ser usado após 
as 48h iniciais. 

Qual o melhor tipo de exercício físico 
para aliviar a lombalgia?

A prática regular de exercícios aeróbi-
cos para fortalecimento, alongamento e 
flexibilização da musculatura que suporta 
a coluna irá melhorar o seu desempenho 
físico e diminuir as crises de dor lombar 
em número e intensidade.

O meu peso agrava a lombalgia?

O aumento do peso, sobretudo locali-
zado na região abdominal, altera o centro 
de gravidade e sobrecarrega as estrutu-
ras das costas: músculos, articulações,…. 
Contudo, a magreza excessiva pode impli-
car perda de massa óssea, osteoporose e 
também dor lombar.

A minha posição de dormir e o meu 
colchão influenciam a lombalgia?

Sim. Dormir simplesmente deitado de 
costas ou de lado faz aumentar a pressão 
sobre a coluna lombar. O uso de almofa-
das resolverá essa questão. A escolha do 
colchão também é importante. O colchão 
ideal é aquele com o qual se sentirá con-
fortável independentemente da sua fir-
meza. Recomenda-se que experimente 
vários colchões na loja. Algumas lojas já 
permitem levar o colchão para casa du-
rante um período experimental.

Que cuidados devo ter com a minha 
postura? 

As posturas erradas provocam esforço 
muscular e consequente stress sobre 

a coluna vertebral. Evite reclinar-se. 
Evite assentos baixos. Para alcançar um 
objeto acima da sua cabeça, use um 
degrau.

Qual a forma correta para levantar 
objetos pesados?

Use as suas pernas para levantar e 
transportar pesos. Dobre os joelhos, 
mantendo o tronco estabilizado, exer-
cendo o esforço com os braços.

Se a minha lombalgia é crónica, 
será melhor ser operado? 

Apenas 1% das lombalgias necessita 
de tratamento cirúrgico. 

O tratamento da lombalgia crónica 
depende do tipo e origem da dor. Se 
a origem da lombalgia for identificada, 
esta poderá ser tratada. Se a causa 
da dor não for encontrada ou se não 
puder ser tratada, então trataremos de 
aliviar os sintomas. Perante uma crise 
de lombalgia, a abordagem multidis-
ciplinar é a fórmula terapêutica mais 
eficaz, incluindo correção do estilo de 
vida + estabilização do peso + exercí-
cio físico regular + medicamentos + 
reabilitação.

Como devo escolher um especia-
lista para tratar a minha lombalgia?

Consulte primeiro o seu médico as-
sistente. Por conhecê-lo melhor, o seu 
médico assistente saberá referenciá-lo 
com maior eficácia para o médico espe-
cialista de que mais necessita.


