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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho centra-se no caso clínico de um adulto que procurou o Centro de 

Estágio do ITS em busca de um alívio para a região lombar e sua irradiação para os membros 

inferiores. Tal condição clínica do paciente é resultado do uso excessivo da coluna, com 

eventos específicos de injúria, aliado a duas cirurgias para tratamento de hérnia discal que não 

tiveram o resultado esperado. 

 No decorrer do trabalho, pretende-se expor as dificuldades e limitações do tratamento 

osteopático para este caso devido em parte ao estado crítico da região lombar bem como o 

comprometimento neurológico das respectivas raízes. É fato que a osteopatia vem ganhando 

progressivamente o reconhecimento enquanto método terapêutico não invasivo de grande 

eficácia. Porém, acredito que, assim como outros métodos que são essencialmente manuais, 

sua eficácia e intervenção pode ser muito limitada e até ineficaz, dependendo da gravidade da 

patologia. 

 No entanto, este trabalho também compromete-se a evidenciar um outro aspecto da 

terapia, mais humano, que também contribui para a melhora da qualidade vida do paciente. 

 

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

História Clínica 

Dados Gerais: Homem, 45 anos, Canalizador Autônomo 

Atividade Física: Hidroterapia, Hidroginástica 

Alertas: Depressão (actual), Epilepsia (infância e juventude) 

Motivo da consulta: Refere dor na região lombar (L4/L5/S1) com predominância para o lado 

esquerdo. Sente irradiação para a região posterior do membro inferior esquerdo com perda de 

força e sensibilidade principalmente na região dos gêmeos. No pé esquerdo sente choques no 

peito do pé e sensação de formigueiro na planta e hálux. Refere ainda sensação de joelho 

“encortiçado”. No membro inferior direito sente dormência e perda de força na região dos 

gêmeos e sensação de picadas no pé. Também reclama de dor tipo torcicolo na região 

posterior e central da cervical com irradiação (dormência) para toda a região dos antebraços e 

mãos bilateralmente 
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Progressão: Paciente tinha hérnia lombar provavelmente devido a um evento que ocorreu na 

juventude onde levantou um excesso de carga no aparelho de musculação Leg Press. Lembra 

que à saída do aparelho ficou com as pernas temporariamente adormecidas e completamente 

sem força. Relata ainda hábitos da juventude abusivos para a coluna lombar como saltar 

grandes alturas, erguer carros e blocos de cimento.  

Foi diagnosticada hérnia na região de L4~S1 em 1999 e manteve uma condição 

relativamente estável até que em 2007 teve um acidente de viação que veio agravar a região e 

originar hérnia cervical devido ao golpe de chicote. Em Julho do mesmo ano o paciente foi 

submetido a intervenção cirúrgica na coluna lombar. No entanto, as dores na região e 

irradiações agravaram.  

Por persistência das queixas foi submetido a nova intervenção em Fevereiro de 2008, em que 

foi feita uma fixação L5-S1, com instrumentação transpedicular (espaçadores intervertebrais) 

e enxerto ósseo. Ainda assim paciente refere muitas dores na região lombar, principalmente 

no flanco esquerdo. Apresenta se queixa do membro inferior esquerdo, com dor, dormência e 

falta de força. Para alívio das dores paciente relata que faz uso de Paracetamol e Codeína sob 

forma de emplastros.  

 Também apresenta dor cervical tipo torcicolo, agudo, que começou a sentir na noite 

passada. 

Outras manifestações fisiológicas que ainda compõem o quadro do paciente são: falta 

de equilíbrio (devido a debilidade da musculatura inferior da perna); sono não reparador 

associado ao ressono (desvio do septo e palato fendido); intestino preso e flatulência.  

Examinação 

O paciente foi primeiro observado nas três orientações, verificando-se: báscula 

porterior do quadril; rectificação da lordose lombar em decorrência da cirurgia; hiperlordose 

cervical; rotação interna dos braços com protusão dos ombros; ombro esquerdo mais elevado. 

 Em seguida, foram realizados testes neurológicos para os membros superiores, no que 

acusou hiporeflexia bilateral no reflexo bicipital, braquioradial e tricipital. No âmbito 

neuromuscular, foram feitos testes de força referentes aos miotomas do membro superior, no 

que não foi percebida falta de força (provavelmente devido ao carácter braçal de sua 

actividade laboral); porém o paciente relata perda progressiva de força. Para o membro 
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inferior esquerdo todos os reflexos estavam normais. Embora o paciente tenha relatado 

formigueiros e dormência em regiões dos membros inferiores o teste de sensibilidade acusou 

normalidade.  

Nos testes de força o paciente relatou fraqueza na flexão de anca esquerda e dormência 

no hálux homolateral. No teste de flexão do joelho, em decúbito ventral, o paciente relatou 

“sensação desconfortável de vazio e dormência” na região lombar baixa. 

Os testes específicos realizados foram: Adson: negativo; compressão cervical: 

negativo; tração cervical: negativo; Phalen: negativo; Tinel: negativo; Laségue: dor tipo 

contractura muscular ao longo da cadeira posterior da perna/coxa; marcha em calcanhares: 

ligeira queda do pé esquerdo; Babinski: negativo. 

Em seguida foi realizado a palpação nas regiões reclamadas e outras que poderiam 

estar correlacionadas com a disfunção em causa para determinar o estado tecidual e vertebral. 

Percebeu-se muitas regiões musculares em estado de contractura: toda cadeia muscular 

posterior do membro inferior, principalmente piramidal, tensor da fáscia lata e gêmeos 

esquerdo. Na região lombar o ponto de maior dor localizou-se na região das apófises 

transversas de L5, principalmente do lado esquerdo – local da implementação cirúrgica. Os 

segmentos lombares acima também estavam sensíveis. Outro ponto vertebral doloroso foi 

D11 principalmente do lado esquerdo – local onde já existe herniação do disco. Também toda 

a fáscia toracolombar se encontra álgica, principalmente a porção externa do quadrado lombar 

esquerdo. 

Resultados da examinação: 

O primeiro aspecto digno de atenção observado foi a alteração morfológica da coluna 

lombar. A rectificação lombar, devido a implementação dos parafusos intervertebrais em L5-

S1 pode ser um dos factores para alterações biomecânicas nos segmentos acima, o que estaria 

contribuindo com dores secundárias na região lombar. Embora estas suposições não estejam 

relacionadas directamente com a queixa do paciente há que se considerar complicações 

relacionadas com a artrodese lombar, nomeadamente a Doença do Nível Adjacente (DNA) - 

devido à perda de mobilidade intervertebral no local da fusão, as vértebras superiores acabam 

por compensar a biomecânica, acarretando aumento da pressão discal, da carga facetaria, 

instabilidade (FELIPE; CHUEIRE, 2006).  
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Embora os achados neurológicos nos membros superiores indicam claramente um 

processo patológico na cervical, acabamos por não considerá-los para o tratamento 

osteopático já que o paciente relatou estar adaptado às condições em que se encontravam os 

braços, sentindo maior necessidade no tratamento da lombar e membros inferiores. Foi 

descartada a hipótese da condição cervical estar a causar grandes influências sobre a condição 

lombar. 

 Os resultados neurológicos para os membros inferiores, embora pouco claros, apontam 

para uma radiculopatia à nível de L5 e S1 esquerda. Os dados que levaram a esta conclusão 

foram a região onde o paciente queixava-se de maior dormência (panturilha, planta do pé e 

hálux esquerdo) em conjunto com o teste da marcha sobre os calcanhares. Pela examinação 

não foi possível saber qual era a estrutura que estava causando a radiculopatia e qual eram os 

factores exactos desencadeantes. 

Investigações: 

 O paciente entregou uma série de exames médicos (TC E RM) e laudos que ajudaram 

a esclarecer seu quadro clínico (exames em anexo): 

 - “Depressão arrastada, grave, por vezes com sintomas psicóticos (que cedem à 

medicação mas reaparecem por vezes) que surge na sequência de acidente e associado à 

lesões por este causadas”. Paciente relatou que actualmente toma ansiolíticos para controlo do 

humor e Alprazolan.  

- “Hérnia discal postero-lateral esquerda a nível de D11/D12 que contacta o segmento 

foraminal da raiz de D11 homolateral.” 

 - “Protusão herniária discal cervical C6/C7, póstero-lateral esquerda, subligamentar, 

com potencial contato ao radicelo anterior C7 esquerda. Sem conflito medular, e pequena 

protusão discal C4/C5, igualmente sem conflito medular”. (Estas informações clínicas não 

estão de acordo com relato do paciente e com os testes neurológicos realizados). 

 - “Abolição do Reflexo Rotuliano Esquerdo e Laségue a 60º no membro inferior 

esquerdo, correspondente a lesão L4”. (Também em desacordo com examinação realizada). 

  - “Sinais de intervenção cirúrgica por via posterior esquerda em L4-L5, com 

fenestração e flavectomia homolaterais. Documenta-se procidência discal difusa com 

focalização foraminal esquerda, existindo ligeira moldagem da face anterior do saco dural e 
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estenose moderada do canal de conjugação esquerdo, sem sinais evidentes de conflito de 

espaço radicular.” (Primeira cirurgia) 

 - “Ligeiras artroses inter-apofisiárias posteriores pluri-segmentares. Artroses sacro-

iliacas”. 

 - “Sinais de fibrose cicatricial pós-cirurgica com realce de sinal após a administração 

de gadolínio, epidural antero-lateral e peri-radicular esquerda, sem aspectos sugestivos de 

recidiva herniária-discal.” 

  - “Em L5-S1, seguramente não há qualquer conflito no trajecto formaninal sub-

pedicular da raiz L5 esquerda e também não parece comprometida a emergência da raiz S1, 

apesar de uma procidência difusa no contorno do disco e de uma, comparativamente mais 

reduzida, expressão da gordura peri-radicular no recesso esquerdo quando comparado com o 

direito. Quanto à raiz L4 esquerda não se detectam quaisquer sinais de conflito extrínseco” 

(nove meses após segunda operação) 

Resultado da investigações: 

Com base nas informações radiológicas em conjunto com as examinações feitas no 

paciente, foram geradas hipóteses a respeito das causas da dor do paciente. Estas hipóteses 

não são conclusivas, tendo em vista que as lombalgias cronicas são de difícil diagnóstico 

preciso, conforme afirma Greenman (p.385, 1992): “the diagnosis of the cause of disambling 

lumbosacral back pain and lower extremity syndromes continues to perplex the attending 

physician. With up to 80% of back patients termed idiopathic, the diagnostic dilema persists. 

A precise anatomical-pathological diagnosis can only be applied to approximately 20% of 

these patients”. Foi então utilizada uma lista de possíveis causas de dor pós-operatórias 

(KIRKALDY, p.220, 1993, minha tradução): 

- Hérnia discal persistente ou recorrente; 

- Dor discogênica no mesmo nível ou nível adjacente; 

- Instabilidade; 

- Pseudoartrose no sítio da fusão; 

- Estenose lateral; 
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 - Segmento de movimento doloroso adjacente ao segmento fusionado; 

- Síndrome interapofisária;  

- Síndrome Sacro-Ilíaca; 

- Síndrome miofascial; 

- Descondicionamento dos músculos para-espinais; 

- Aracnoidíte; 

- Fibrose epidural;  

- Dor no local doador de enxerto ósseo.  

  Destas hipóteses foram seleccionadas as que iam de encontro com os dados dos 

exames de imagem e que não contrariavam os achados clínicos durante a examinação. A 

primeira hipótese seleccionada foi a fibrose cicatricial. Como coloca Teixeira (p.290, 2011) “a 

cicatriz peridural que ocorre após a laminectomia é achado pós-operatório comum. O tecido 

neoformado pode envolver, distorcer e/ou comprimir a raiz nervosa.” As outras duas 

hipóteses geradas foram a hérnia recorrente comprometendo as raízes de L5 e S1 e as artroses 

facetárias e sacro-ilíaca. 

Tratamento: 

Embora o tratamento que seguiu à anamnese tenha focado-se na região cervical devido 

ao facto do paciente estar sentindo uma dor aguda na região cervical em decorrência do 

torcicolo, os próximos tratamentos foram todos dedicados a região lombar. 

Os tratamentos foram basicamente divididos em duas componentes: uma dedicando-se 

ao local fulcral, onde supõe-se estar a causa primordial das dores – articulação sacro-ilíaca, 

articulação interapofisárias e cicatriz; outra componente centrada no local da irradiação – 

estruturas miofasciais do membro inferior principalmente lado esquerdo. 

Foi, de forma geral, utilizado um método empírico na escolha das técnicas de 

tratamento, utilizando várias técnicas e adoptando aquela que mais causava um efeito positivo 

para o paciente. No início de um novo tratamento o paciente relatava como tinha se sentido à 

saída do último tratamento e este feedback era utilizado como referência. Para a região central 

foram utilizadas técnicas de tecidos moles sobre a cicatriz, sobre a fáscia toraco-lombar e 
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musculatura envolvida; técnica de Spring e outras para mobilidade articular SI; técnicas 

harmónicas e articulares para os segmentos lombares baixos; trabalho específico e minucioso 

intersegmentar, abordando ligamentos e musculatura espinal e para-espinal. Nos membros 

inferiores foi enfatizado mais o trabalho miotensivo e de alongamento (incluindo técnica de 

facilitação neuro-muscular proprioceptiva) nas cadeias posteriores da perna e coxa, e região 

lateral da coxa (tensor da fáscia lata). Também foram incluídas técnicas de tecidos moles para 

a região dos glúteos e piramidal. 

Observa-se também que foi enfatizado ao paciente a importância de se manter as aulas 

de hidroterapia e hidroginástica para a manutenção da musculatura paravertebral sujeita a 

hipotrofia e para a descompressão discal. Outra sugestão dada foi a utilização de uma cinta 

lombar durante o trabalho. 

Resultado do tratamento: 

Após 4 sessões o paciente continuava a relatar as mesmas sensações na região lombar 

e membros inferiores sem significativo abaixamento da intensidade da dor. Paciente relata 

que sente-se melhor após as sessões porém a condição álgica volta igual no dia seguinte. Um 

dos factores reconhecidamente importantes que impedem a sua recuperação é sua actividade 

laboral (canalizador) que faz com que o paciente fique muitas horas em posições anti-

ergonomicas. Todas as técnicas utilizadas provaram-se muito pouco eficazes para a condição 

clínica do paciente, servindo-se somente como lenitivas. Mesmo com a baixa eficácia das 

técnicas percebeu-se que os tratamentos tinham grande importância a o paciente, pois era um 

momento onde ele se sentia a vontade para dar vazão ao seu sofrimento e podia-se buscar 

entender, em conjunto com o terapeuta, quais os factores que não só os físico-estruturais 

podiam estar influenciando no seu processo patológico. Ao fim dos tratamentos (foram 10 ao 

total) estabeleceu-se uma óptima relação de confiança e simpatia entre terapeuta e paciente, 

valores que são fundamentais na clínica. 

 

DISCUSSÃO 

O caso foi escolhido devido a sua complexidade: dificuldade de precisão sobre a 

etiologia da dor e obstáculos ao tratamento como factores comportamentais e actividade 

laboral. Também fiquei particularmente interessado pelo caso devido ao forte componente 

psicológico presente. O paciente refere que desenvolveu um quadro de depressão em 



9 
 

decorrência da sua condição física. Através de conversas com o paciente, foi constatado que 

esta depressão provinha da dor crónica e opressiva que limitava suas actividades diárias, 

aliada ao temor em relação à uma possível futura invalidez. Conforme Barbosa (p. 258, 1995) 

“Como cerca da metade de doentes com síndrome de dor crónica, apresenta critérios formais 

de perturbação depressiva major. O evidente humor depressivo representa, no entanto, mais a 

desmoralização da vida pela dor, a diminuição da auto-estima, os pensamentos de morte, 

todos decorrem da experiência da dor. Acrescentam-se as alterações do sono, a irritabilidade, 

a retirada dos interesses, a diminuição das relações sociais, o isolamento, as alterações do 

apetite e da libido, o aumento das preocupações somáticas”. De fato, o paciente relatou 

associado à sua patologia impossibilidade em alcançar o clímax sexual (em decorrência do 

uso de anti-depressivos) e abuso de álcool. Durante o processo terapêutico foi evidenciada a 

necessidade de haver uma abordagem multidisciplinar para estes casos de lombalgia crónica, 

dado o fato de que o osteopata não é instrumentado para lidar com problemas de ordem 

emocional. De acordo com Cruz e Sarda (2003) “ (…) podem existir aspectos emocionais e 

comportamentais associados à dores crónicas e agudas, passíveis de interferir ou colaborar 

para a manifestação ou perpetuação destas. De alguma forma que justificaria a necessidade da 

utilização de avaliações psicológicas no tratamento de pacientes com dor, com o intuito de 

realizar um diagnóstico mais amplo e proporcionar intervenções mais efectivas.” 

Justamente devido à complexidade de factores bio-psico-sociais fica muito difícil 

traçar uma especificidade do caso, sendo difícil encontrar casos semelhantes na literatura 

científica existente. O fato é que a artrodese lombar (factor eleito por mim como crucial na 

complicação do problema) não é livre de possíveis complicações e agravantes. Para se ter 

como base de exemplo, Avanzi et al. (2005) em sua amostra de estudo observou 

complicações pós-artrodese em 19% dos casos.  

O termo Síndrome de cirurgia falhada da coluna (failed back Surgery Syndrome) é 

dado a estes casos de síndrome de dor lombar de etiologia desconhecida que persiste ou 

reaparece, após intervenção cirúrgica. Todos os sintomas desta síndrome estavam presentes 

no paciente em estudo. De acordo com uma revisão de bibliografia realizada por Sampaio 

(2011) é citado três intervenções terapêuticas comprovadamente eficazes para a síndrome: 

neuroestimulação medular, principalmente no grupo com dor radicular, com custo-benefício 

demonstrado; a adesiólise epidural também parece ser útil nestes doentes que ficaram com 

fibrose cicatricial e a administração intratecal de opióides que deve ser reservada para 

alternativa de última linha, quando a dor é refractária a todos os outros tratamentos. 
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Existe um consenso de que o tratamento conservador, não invasivo, para a hérnia 

lombar deve ser pensado antes de qualquer intervenção cirúrgica. Autores como Kirkaldy-

Willis (1992) e Wetler & Barros explicam que a história natural de uma hérnia normalmente 

passa por um processo de absorção que segue ao processo inflamatório inicial, com o quadro 

neurológico e os sintomas da dor desaparecendo progressivamente, sem a necessidade de 

intervenção cirúrgica. Os pacientes podem ter um retorno mais rápido da capacidade 

funcional se utilizarem de métodos conservadores como exercícios físicos, acupunctura, 

osteopatia e outras terapias. Tendo em vista esse facto questiono se o paciente teve um 

acompanhamento adequado de sua patologia pelos profissionais da área médica, e se lhe foi 

dada alternativas menos radicais de tratamento. Um tratamento conservador que normalmente 

traz óptimos resultados é a hidroginástica. Segundo Cordeiro "um dos benefícios mais 

importantes da reabilitação aquática é a intervenção precoce, visto que na fase aguda da 

patologia os exercícios em terra não são toleráveis por aumentar as cargas compressivas na 

coluna. Na água, essas forças são bem reduzidas, favorecendo um programa de reabilitação 

mais intenso e precoce sem prejudicar a coluna. O repouso já está contra-indicado devido à 

atrofia e fraqueza muscular.” (2003, p.6). Infelizmente o paciente só foi encaminhado para a 

hidroginástica e hidroterapia após as cirurgias.  

 

CONCLUSÃO 

Este caso fez-me reflectir sobre as múltiplas dimensões que estão presentes no acto de 

tratar um ser humano. Mesmo que não exista técnica ou método 100% eficaz, que solucione 

as constantes disfunções do corpo, em todo tratamento, toda sessão, é possível mitigar o 

sofrimento alheio. Na minha opinião a osteopatia deve não só estudar e investigar a dor e suas 

causas, mas também o sofrimento, para que esteja voltada para o conceito integral de bem-

estar proposto pela OMS. Caprara ou Franco, referindo-se ao comportamento profissional do 

médico (bem como do Osteopata, ao meu ver) declara que “deve incorporar cuidados ao 

sofrimento do paciente, possivelmente divergente do modelo clínico. Isto não significa que os 

profissionais de saúde tenham que se transformar em psicólogos ou psicanalistas, mas que, 

além do suporte técnico-diagnóstico, se faz necessário uma sensibilidade para conhecer a 

realidade do paciente, ouvir suas queixas e encontrar, junto com o paciente, estratégias que 

facilitem sua adaptação ao estilo de vida exigido pela doença.” (1999).  
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Com o acompanhamento deste caso também me deparei com as limitações da 

osteopatia enquanto método eficaz de tratamento. Devido à coluna lombar ser uma região 

sensível ao temor da perda do ir e vir – como disse o paciente algumas vezes: “o medo de 

terminar numa cadeira de rodas”, a componente psicológica se torna um poderoso obstáculo e 

até retro-alimentador do processo patológico. Sem dúvida a estratégia mais inteligente para 

estes casos complexos é o trabalho em equipa multidisciplinar, que contemple no mínimo um 

osteopata, um educador físico, um médico e um psicólogo. Acredito que somente através do 

cruzamento de áreas humanas é possível que se haja um entendimento progressivamente mais 

amplo sobre as patologias. Concluo este trabalho pertinentemente com uma citação de Wall: 

“Finalmente, o maior desafio da dor continua a ser o doente que se submeteu a todos os 

tratamentos conhecidos e que, não obstante, mantém o sofrimento. Apesar dos progressos 

espectaculares realizados nos últimos anos na investigação da dor, incluindo seu tratamento, 

há ainda grande número de doentes que não colhem benesses com qualquer método. Estes 

doentes – com processos oncológicos, nevralgia pós-herpética, lombalgias – são o verdadeiro 

instrumento de medida dos conhecimentos e das capacidades humanas. Até que se consigam 

controlar todas essas patologias dolorosas, o desafio da dor é tão grande como nunca.” (1987, 

p. 389) 
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