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Alterações estruturais
da coluna e exercício físico

Introdução

Como é do conhecimento geral, o exercí-

cio físico e a participação em actividades 

desportivas tem inúmeras vantagens para 

a saúde e bem estar. Melhora não só a per-

formance cardiovascular e pulmonar mas 

também a força e a flexibilidade musculo-

tendinosa e articular e contribuiu ainda para 

o controlo do peso, factor importante na 

optimização da função dos vários órgãos e 

sistemas, em particular dos aparelhos mus-

culo-esquelético e cardiovascular. No sexo 

feminino está bem demonstrado o quanto 

é importante o exercício físico com acção 

da gravidade como forma de prevenir a os-

teoporose. Sabemos também que após a 

menopausa a mulher perde massa muscular 

como parte do processo fisiológico e que o 

exercício físico apropriado contribui para a 

preservação desta massa muscular tão im-

portante para o seu bem estar físico e psíqui-

co nesta fase da vida. Outra das áreas onde 

o exercício físico tem reconhecido benefício 

é sobre os sistemas nervoso e imunitário e 

a literatura mostra hoje que a actividade 

física pode prevenir o efeito imunológico 

nefasto do stress sobre o corpo humano (1). 

O desporto pode também contribuir para a 

redução do stress na vida diária, para além 

de a maior parte das pessoas que o praticam 

regularmente afirmarem que é também 

uma fonte de prazer! No entanto na socieda-

de moderna em que vivemos, o desporto e 

a actividade física em geral estão na moda e 

por isso são muitas vezes praticados em situ-

ações fora das condições ideais para a idade 

ou para as limitações individuais do nosso 

aparelho músculo esquelético e em parti-

cular da nossa coluna vertebral (ex desporto 

juvenil). Adequar a actividade desportiva à 

nossa coluna vertebral implica falar das  al-

terações estruturais que a nossa coluna ad-

quire ao longo da vida, passando não só pela 

fase de desenvolvimento mas também pelo 

processo degenerativo a que o nosso apa-

relho músculo esquelético está sujeito e ao 

qual nenhum de nós consegue fugir.

As alterações estruturais

Para os objectivos deste artigo abordare-

mos apenas dois tipos de alterações estru-

turais mais frequentes – as deformidades e 

as alterações degenerativas da coluna. Em 

termos posturais, o nosso corpo muda cons-

tantemente para se adaptar ás exigências do 

nosso dia a dia. Todos sabemos que se “tra-
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Existe a percepção que as mochilas 
carregadas de livros transportadas pe-
los alunos têm o potencial para agredir 
a coluna vertebral e causar dores. Na 
Introdução os autores referem outros 
estudos: 92% das crianças nos EUA 
transportam mochilas com peso entre 
10 e 22% do respectivo peso corporal 
e 37% das crianças entre os 11 e os 14 
anos de idade referem dores de costas, 
a maioria das quais atribuídas ao trans-
porte de mochilas escolares. São infor-
mações preocupantes, pois referem-se 
a indivíduos jovens em fase acelerada 
de crescimento. O objectivo do estudo 
consistiu em avaliar a resposta da co-
luna lombar, através da quantificação 
da compressão do disco intervertebral, 
medida por RMN (altura do disco após 
menos a pré-carga) e a assimetria e lor-
dose lombar (ângulo de Cobb formado 
pela intersecção das linhas traçadas pe-
las plataformas superiores de S1 e L1, 
respectivamente nos planos coronal e 
sagital) , em 3 rapazes e 5 raparigas sau-
dáveis, sem dor ou cirurgia prévia (11±2 
anos de idade; 44±9 kg de peso). A dor 
lombar foi avaliada com escala analógica 
visual (0 a 10 pontos). As RMNs foram 
realizadas na posição de deitado e de-
pois em ortostatismo, só com a mochila 
(0,5 kg) e depois com a colocação de pe-
sos iguais a 4, 8 e 12 kg (cerca de 10, 20 
e 30% do peso corporal). Resultados: o 
aumento do peso das mochilas originou 
compressão significativa da altura dos 
discos intervertebrais, onde os discos 
mais caudais foram mais comprimidos. 
Encontraram também assimetria lom-
bar (apareceu “escoliose”). O caso mais 
grave ocorreu no sujeito que apresentou 
ângulo igual a 21,1º com o peso de 8 kgs! 
Cinco tiveram curva “escoliótica” para a 
direita e três para a esquerda. Não se ve-
rificaram alterações em relação a lordose 
lombar com estas cargas, mas verificou-
se correlação positiva entre a dor lom-
bar e o peso das mochilas. Os autores 
concluíram que as mochilas contribuem 
para as dores lombares das crianças, que 
poderão ser devidas em parte e à altura 
do disco e à assimetria lombar.
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balharmos” um determinado grupo muscular, este vai-se tornando 

mais forte, mas o que por vezes a maior parte de nós não se apercebe 

é que para manter determinadas posições por períodos prolongados, 

os nossos músculos também se adaptam “negativamente” tornando-

se mais curtos ou alongados – ex. posicionamentos incorrectos de re-

laxamento no sofá, segurar o auscultador do telefone entre o ombro e 

cabeça, etc ... Daqui a importância que tem para a nossa qualidade de 

vida o termos alguma noção de como deverá ser a postura correcta 

e ideal (fig 1). Partir deste ponto ideal será a melhor garantia de que 

o nosso aparelho músculo esquelético será capaz de se adequar às 

exigências da nossa actividade física diária. No entanto, outras cir-

cunstâncias existem em que a coluna vertebral já tem alterações es-

truturais e o clínico é confrontado com a necessidade de aconselhar, 

permitir ou mesmo proibir, actividades físicas e desportivas que pos-

sam beneficiar / não prejudicar o “doente” que nos consulta. Da mes-

ma forma, não podemos ignorar que os nossos discos intervertebrais 

são muito resistentes à pressão axial mas a constituição do próprio 

anel fibroso torna-os vulneráveis ás forças rotatórias. Deste modo se 

explica que se por um lado o atleta mesmo no pico da sua perfor-

mance está em risco de poder sofrer uma lesão disco-ligamentar, por 

outro é fácil de compreender que o prati-

cante desportivo de fim de semana estará 

muito mais vulnerável a lesões deste tipo 

não só na coluna vertebral mas também 

em múltiplas outras regiões do esqueleto 

se não for cuidadoso na manutenção da 

sua performance física durante toda a 

semana. A boa condição física permite 

também uma mais rápida recuperação 

destas lesões como está bem demonstra-

do pelos trabalhos de Nachemson (2).

Discussão

Ao falarmos das alterações estruturais da coluna vertebral comece-

mos pelas deformidades, que podem ser observadas em dois planos 

– plano sagital e coronal. A deformidade mais comum no plano sa-

gital é o exagero ou diminuição das curvaturas fisiológicas da coluna 

vertebral, nomeadamente as lordoses e as cifoses. Estas deformidades 

podem ter etiologias diversas mas são muitas vezes compensatórias 

de desequilíbrios posturais que se tornam estruturados mais tarde 

e cujas formas mais habituais na observação são - a postura cifótica 

com agravamento da cifose dorsal, hiperlordotica (sway back ou sa-

ddleback) com agravamento da lordose lombar ou rectificada (flat 

back) com diminuição da cifose dorsal e da lordose lombar. No plano 

coronal aquela que encontramos com maior frequência é sem duvida 

a escoliose, mas geralmente estas deformidades não surgem isolada-

mente mas pelo contrário associadas a outras deformidades do plano 

sagital anteriormente descritas. Para conseguirmos trabalhar a nossa 

coluna vertebral sem problemas e sem dor, deveremos aproximar-

nos o mais possível do seu equilíbrio postural ideal e correcto, de 

forma a evitar retracções musculares de um lado e do outro, grupos 

musculares alongados comprometendo assim a sua performance e 

resistência tão importantes para resistir às exigências do nosso dia a 

dia. Deste modo antes de decidirmos iniciar alguns exercícios para 

correcção postural é necessário termos a noção do que será a postura 

correcta no nosso caso particular e assim ter a noção correcta dos 

“desvios” que teremos que corrigir! No entanto, quando as alterações 

verificadas deixaram de ser posturais para se apresentarem como de-

formidades estruturadas, o nosso raciocínio deverá ser um pouco di-

ferente e pensarmos – como posso melhorar a deformidade por um 

lado e por outro, poderá ele(a) praticar aquela actividade sem risco de 

agravar a sua deformidade?

Alterações estruturais da coluna e a actividade física

No que se refere à cifose dorsal/torácica encontramo-la com maior 

frequência em dois grupos de idade distintos – adolescentes e mu-

lheres pós menopausicas em particular com osteoporose. Nestes 

dois grupos a nossa atitude deverá ser distinta embora o problema 

de agravamento da cifose fisiológica seja semelhante. Na cifose sin-

tomática dos adolescentes o tratamento 

conservador consiste em determinados 

casos na utilização de uma ortótese que 

deverá ser retirada para a realização de 

exercícios. Nos casos em que não existe 

indicação para ortótese devemos insistir 

na correcção da inclinação pélvica (an-

terior pelvic tilt) para diminuir a lordose 

lombar compensadora, alongamentos 

dos tendões ísquio-tibiais e das cadeias 

lombares posteriores que estão geral-

mente encurtados e simultaneamente trabalhar o fortalecimento 

da musculatura extensora da coluna dorsal para diminuir a cifose 

desta região deformada. No que se refere à actividade desportiva, 

há que estimular os desportos que estimulem o desenvolvimento 

destes grupos musculares, como por exemplo a natação nas várias 

modalidades com excepção da mariposa (3) (pelo risco de agravar o 

quadro clínico). Devem também ser desaconselhados os desportos 

de contacto e o remo, pelo facto de não desenvolverem em parti-

cular os músculos que contrariem as forças deformantes. No que 

se refere aos doentes com escolioses, adultos ou adolescentes (4), 

ambos os grupos etários beneficiam do exercício físico regular. Nos 

casos de dor, o primeiro aspecto que deveremos verificar é a cinesia 

articular das coxo-femurais como forma de diminuir a sobrecarga 

mecânica na coluna lombar. Optimizar a cinesia articular das ancas 

com alongamentos dos quadricipedes, ísquio-tibiais e flexores das 

coxo-femurais deve ser parte do plano terapêutico destes casos. A 

melhoria da mobilidade e flexibilidade desta articulação pode com-

pensar a falta de mobilidade da coluna e permitir assim determina-

fig 1 - postura correcta em antero-posterior e perfil
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dos movimentos de rotina que de outro modo se encontrariam li-

mitados e dolorosos (como por exemplo em casos de artrodese por 

tratamento da escoliose). De seguida deveremos concentrar-nos no 

fortalecimento muscular dos extensores da coluna como forma de 

aumentar a tolerância às diversas actividades da vida diária. Nestes 

casos a actividade física deverá ser praticada várias vezes por sema-

na de forma a aumentar os níveis de “endurance” com actividades 

tão simples como o caminhar, andar de bicicleta ou mesmo outras 

actividades aeróbicas sem grande impacto. Alongamentos e for-

talecimento das cadeias musculares são também adequados para 

os casos de escolioses como parte do work up para manter uma 

coluna forte e flexível. Nos casos das escolioses dos adolescentes, 

mesmo em tratamento com ortótese, não existe qualquer evidência 

na literatura que contra indique a prática da educação física escolar 

(excluindo alguns exercícios que coloquem em risco a coluna ver-

tebral) ou dos programas de desporto de grupo (com excepção dos 

desportos de contacto) desde que esta actividade física esteja inte-

grada no plano terapêutico da utilização da ortótese. Quando fala-

mos do outro tipo de alterações estruturais da coluna vertebral, as 

alterações degenerativas da coluna lombar, não podemos deixar de 

pensar nas diferentes fases da degenerescência discal descritas por 

Kirkaldy e Willis (5). Os dois extremos são representados pela rotura 

inicial do disco IV desidratado por um lado e por outro, pela ar-

trose do disco intervertebral e das facetas articulares. Se no último 

caso é fácil proibir toda a actividade física com acção da gravidade, 

nos outros casos a contra-indicação pode ser absoluta ou relativa 

para a prática desse desporto / actividade física. Os doentes com 

discopatias mais avançadas apresentam geralmente um quadro de 

instabilidade vertical com dor axial / radicular intermitente desen-

cadeada pelo ortostatismo e pela posição de sentado e que melho-

ram com o decúbito ou com a deambulação dentro de água (fora da 

acção da gravidade). Geralmente quando os doentes nos chegam, 

apresentam também alterações posturais adquiridas e originadas 

pelo quadro doloroso prolongado, que para além de alterarem a sua 

postura, comprometem assim as tentativas empíricas de combate à 

dor. São doentes que têm os mecanismos de absorção do impacto 

na marcha, disfuncionais e que por isso têm restrições no tipo de 

actividades que podem praticar. Nestes doentes o exercício físico 

com impacto deve estar limitado e a ocorrer, só deve ser realizado 

em pisos menos duros (terra batida, passadeira, tartan) e sempre 

com calçado adequado para a absorção do impacto (ex. caixa de 

ar). A recuperação funcional destes doentes passa também numa 

primeira fase pela correcção postural e manobras de combate à 

contractura muscular paravertebral e numa segunda, pelo fortale-

cimento muscular em combinação com a prática de alongamentos. 

Este tipo de actividade deve sempre que possível ser monitorizada 

por um profissional competente e por vezes reforçada pelo uso de 

uma cinta lombar de protecção. Nos doentes com este tipo de le-

sões da coluna lombar a prática de desportos como o golf, de outros 

desportos de grupo em piso rápido com mudanças súbitas de di-

recção como o football de sete ou de outros desportos com grande 

impacto ou pesos, estão contra-indicados sob risco de agravamento 

das queixas na sequência de cada sessão. À semelhança do que refe-

rimos para os doentes com escoliose, também nestes é vital manter 

uma coluna forte e flexível, permitindo a prática regular e saudável 

de algumas actividades físicas corrigindo assim a instabilidade seg-

mentar destas colunas degenerativas (6). Em muitas destas situações 

da coluna vertebral com alterações degenerativas está indicado um 

tipo de actividade física, lenta, sem impacto que combine alonga-

mentos com fortalecimento muscular como por exemplo o Pilates. 

No que se refere à prática dos desportos de contacto em geral, exis-

tem hoje critérios de inaptidão que estão definidos para os doentes 

que têm patologias degenerativas da coluna lombar/cervical e que 

já foram tratados (ex. hérnia discal operada ou artrodese lombar). 

Os critérios de inaptidão podem ser permanentes ou transitórios 

dependendo do contexto do doente. No que se refere ao doente 

com a hérnia discal tratada, não tem contra-indicação aquele em 

que a hérnia está “cicatrizada” e assintomática e apresenta uma 

cinesia mantida desse segmento da coluna vertebral. No doente 

tratado conservadora ou cirurgicamente mas com estigmas de ins-

tabilidade vertical e sintomático, a contra indicação é relativa para 

essa actividade. No entanto estará totalmente contra indicada nos 

doentes com hérnia discal e deficit neurológico ou com grande res-

trição da cinesia articular desse segmento da coluna vertebral. Nou-

tro tipo de doente submetido a fusão da coluna lombar não tem 

contra-indicação para a prática do desporto de contacto no caso de 

a fusão ser a um nível e o doente se encontrar assintomático mas no 

entanto, mesmo que assintomático a prática deste deporto deve ser 

contra indicada se existe uma fusão a mais que três níveis.

Conclusão

O exercício físico regular é uma actividade com enormes bene-

fícios para a coluna vertebral e aparelho músculo esquelético em 

qualquer fase da vida. Apesar desta realidade, o clínico deve estar 

consciente das alterações estruturais da coluna de forma a poder 

adequar o exercício físico e o desporto de acordo com as limitações 

do nosso esqueleto axial. Nos casos em que a coluna apresenta alte-

rações estruturais a actividade física deve ser aconselhada de igual 

modo mas teremos que ser cuidadosos na escolha mais apropriada 

do desporto de modo a não agravarmos o quadro clínico.
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