
1 

 

Artigo de Revisão 

 

A importância da musculação para a prevenção e tratamento da hérnia de 
disco. 

The importance of weight training for the prevention and treatment of disc 

hernia.  

Leandro Alves de Andrade1, Giulliano Gardenghi2 

 
 

Resumo 

Introdução: A hérnia de disco é uma projeção da proteção discal das vértebras, 
comprimindo (ou não) o sistema nervoso. Em geral a hérnia de disco ocorre na 
região lombar e pode surgir após traumas, forte sobrecarga, vício de postura ou 
naturalmente ao passar dos anos. Como forma de tratamento não invasiva, os 
exercícios musculares resistidos (musculação) revela-se uma opção para casos 
não cirúrgicos. Objetivo: avaliar a importância da musculação para prevenção e 
tratamento da hérnia de disco. Método: foi realizada uma revisão de publicações 
científicas entre os anos de 2008 a 2017. Resultados: além da reabilitação 
tradicional, a musculação pode ser uma excelente alternativa para prevenção e 
tratamento da hérnia de disco nos casos não cirúrgicos. Conclusão: ficou 
comprovado que a musculação diminui a dor, fortalece a estrutura de sustentação 
do corpo e melhora a postura, aliviando os sintomas da hérnia de disco, 
proporcionando assim, qualidade de vida aos pacientes. 

Palavras chave: Coluna Vertebral; Hérnia de Disco; Musculação. 

 Abstract  

Introduction:The herniated disk is a projection of the discal protection of the 
vertebrae, compressing (or not) the nervous system. In general, herniated disc 
occurs in the lower back and can arise after trauma, heavy overload, posture defect 
or naturally over the years. As a form of non-invasive treatment, resisted muscle 
exercises (bodybuilding) prove to be an option for non-surgical cases. Objective: to 
evaluate the efficiency of bodybuilding for the prevention and treatment of disc 
herniation. Method: a review of scientific publications was carried out between 
2008 and 2017. Results: besides traditional rehabilitation, bodybuilding may be an 
excellent alternative for the prevention and treatment of disc herniation in non-
surgical cases. Conclusion: it has been proven that exercises of bodybuilding 
decrease pain, strengthen the body's support structure and improve the posture, 
alleviating the symptoms of the herniated disc, thus providing patients with quality 
of life. 
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Introdução  

A coluna vertebral possui 24 vértebras que fazem movimento e são 

separadas por disco fibrocartilaginoso.1 A hérnia de disco é uma alteração 

deformativa na estrutura do disco cartilaginoso que separa as vértebras, que 

pode haver o rompimento da mesma. Ocorre com o rompimento do anel fibroso 

externo do disco, que poderá vir a comprimir medula espinhal.2 Dentre os 

sintomas, este rompimento causa inflamação localizada, fortes dores e, em 

alguns casos, a incapacitação funcional do indivíduo. Em geral a hérnia de 

disco ocorre na região lombar e pode surgir após traumas, forte sobrecarga, 

vício de postura ou naturalmente com o processo de envelhecimento.3 

Dentre as consequências associadas à hérnia de disco, estão a baixa 

produtividade, a pouca interação social e reduzida empregabilidade. No 

primeiro caso, o indivíduo acometido desta patologia frequentemente falta ao 

serviço, não conseguindo cumprir adequadamente com suas obrigações no 

local de trabalho. No segundo caso, em razão das fortes dores ao realizar 

alguns movimentos, o paciente acaba por abandonar a vida social, evitando 

demonstrar suas dores em público. Por fim, ao procurar vagas de trabalho, 

tende a optar por trabalhos que não exijam da sua coluna, visto que não terá 

condições de exercê-los podendo, inclusive, piorar o estado da patologia.2  

Após o diagnóstico e a identificação da hérnia de disco pelo profissional 

médico, deverá ser indicado o tratamento mais adequado para minimizar seus 

efeitos.2 Como opção, a intervenção cirúrgica deverá ser priorizada nos casos 

que levem o paciente a uma incapacitação ou a um desconforto excessivo. 

Para os demais casos, são indicados tratamentos conservadores e menos 

invasivos. Dentre os tratamentos não cirúrgicos que podem ser recomendados 

pelo profissional médico, os exercícios musculares resistidos (musculação) tem 

sido uma alternativa para os casos em que a patologia apresenta-se leve a 

moderada, sendo uma ótima opção também para prevenção da lesão.4,5  
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Neste sentido, o presente artigo de revisão de literatura tem como 

objetivo verificar a importância dos exercícios musculares resistidos 

(musculação) no tratamento e prevenção da hérnia de disco. 

Métodos 

Para realização da presente pesquisa, foram utilizados artigos científicos 

provenientes das bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Medical 

Literature Analysisand Retrieval System Online (MEDLINE), Scientific Electronic 

Library Online (Scielo) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (Lilacs). Foram utilizados os seguintes descritores de busca: hérnia de 

disco, prevenção, tratamento, educação física, musculação e suas respectivas 

traduções nos idiomas inglês e espanhol. Utilizaram-se como critério de inclusão, 

artigos científicos sobre a temática publicados no período compreendido entre os 

anos de 2008 a 2017.  

Como critério de exclusão, foram descartados os artigos com mais de 10 

anos e as publicações sem fonte ou não disponíveis na íntegra. Dos 23 artigos 

inicialmente selecionados, permaneceram, ao final, 10 artigos, os quais 

atenderam ao objeto de estudo desta pesquisa e, junto com as demais obras 

literárias, foram utilizados para a elaboração deste trabalho.  

Resultados 

Os diversos estudos encontrados durante o levantamento estão 

relacionados no Quadro 1,  a seguir.  

Quadro 1: Resultado da busca de artigos relacionados ao tratamento da hérnia de disco com 
exercício musculares resistidos (musculação). 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Souza Jr, et 
al. 2008 

Descrever a 
importância da 

prescrição adequada 
de atividade física 

como forma 
terapêutica de 

recuperação física 
em indivíduos 

acometidos por 
lesões 

degenerativas da 
coluna vertebral. 

Revisão literária. 

As atividades aeróbias, de 
fortalecimento muscular e de 

alongamento e flexibilidade são 
de extrema importância na 

montagem de programas de 
recuperação física, estrutural e 

funcional em sujeitos com 
lesões degenerativas da coluna 

vertebral, porém a seleção 
adequada de exercícios, assim 
como a aplicação biomecânica 

correta destes exercícios é fator 
determinante para gerar 

benefícios nessa população. 
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Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Vialle, et al., 
2010 

Discutir os principais 
aspectos de 

epidemiologia, 
diagnóstico e 

tratamento da hérnia 
discal lombar. 

Revisão literária. 

Hérnia de disco é uma 

patologia com um curso ex-

tremamente benigno. O 

tratamento conservador 

(exercícios resistidos e 

alongamentos) é eficaz em 80% 

dos pacientes, dentro de quatro 

a seis semanas. No caso de 

difícil controle da dor, bloqueio 

foraminal é a melhor opção. A 

indicação cirúrgica deve ser 

proposta na falha do tratamento 

conservador, ou na progressão 

dos sintomas neurológicos. 

Falavigna et 
al., 2010 

Estudar a relevância 
prognóstica dos 

sinais e sintomas nos 
pacientes com HDL 

refratários ao 
tratamento clínico. 

Revisão literária com 
foco na percentagem de 

melhora e o valor 
prognóstico dos sinais e 

sintomas pré-
operatórios dos 

pacientes com HDL. 

O índice de sucesso da cirurgia 

dos pacientes com HDL 

refratários ao tratamento clínico 

correlaciona-se com a ausência 

de lombalgia, a presença de 

ciatalgia com tempo de 

evolução de até 6 meses, o 

déficit sensitivo presente de 

forma isolada ou associado ao 

déficit motor e a presença de 

sinal de Lasègue positivo no 

período pré-operatório. 

Torma, et al., 
2011. 

Investigar os efeitos 
de um programa de 
treinamento de força 

em indivíduos 
portadores de hérnia 

de disco lombar. 

Foram avaliados 16 
sujeitos (grupo 

experimental ou grupo 
de treinamento) e 8 
sujeitos do grupo 
controle, fizeram 

avaliação de massa 
muscular e o percentual 

de gordura. As 
avaliações foram 

realizadas no pré e pós 
treinamento para o 

grupo experimental; e 
para o grupo controle 

foram realizadas 
avaliações nas 

semanas 1 e 10. 

O grupo de treinamento 
apresentou  aumento na massa 

muscular e redução no 
percentual de gordura,  

comparando-se as avaliações pré 
e pós-treinamento (p<0,05). Não 

foram encontradas diferenças 
nessas variáveis no grupo 

controle. Os resultados sugerem 
que a prática de treinamento de 

força produz resultados 
satisfatórios para os parâmetros 
avaliados (redução dos sintomas 

da hérnia de disco). 

Lizier et al., 
2012 

Fazer uma revisão 
sobre exercícios para 

tratamento de 
lombalgia 

inespecífica. 

Revisão literária. 

Os tipos de exercícios 
terapêuticos para lombalgia 

crônica ou aguda que são mais 
eficazes, ainda são bastante 

controversos, contudo exercícios 
terapêuticos diversos e 

combinados (alongamento, 
resistidos e aeróbicos) são 

provavelmente o tratamento 
conservativo mais usado no 

mundo todo. 
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Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Aimi, et al., 
2013 

 

Verificar a 
importância do 
exercício físico 

como prevenção e 
indicação como 

meio de amenizar 
os efeitos causados 
pela hérnia de disco. 

Revisão literária. 

Salienta-se a necessidade do 
Exercício Físico no processo de 

prevenção e indicação para 
indivíduos com hérnia de disco, 

enfatizando o alívio da dor, o 
aumento da capacidade funcional 
e o retardamento da progressão 

da doença. 

Carvalho et 
al., 2013 

Avaliar os diferentes 
tipos de tratamento 

atualmente 
existentes para 

lombociatalgia na 
hérnia de disco 

lombar. 

Revisão literária de 
evidências clínicas. 

Exercício combinado com 
tratamento clínico é melhor do 

que a terapia clínica sozinha no 
tratamento da hérnia de disco 
lombar aguda. Os exercícios 
resistidos podem ser eficazes 

se bem guiados por terapeutas 
treinados. 

Reis, et al., 
2016 

Pesquisar as 
contribuições do 

treinamento resistido 
para o portador de 

hérnia de disco, 
importância e 
métodos de 

treinamento, numa 
visão de 

desenvolvimento 
físico. 

Revisão literária de 22 
anos. 

O treinamento resistido, quando 
orientado de forma adequada 
para os praticantes, apresenta 
inúmeros benefícios, tendo em 
vista os físicos, como melhoria 

da postura e livramento das 
dores causadas pela lesão 

pesquisada. 

Lima e Mejia, 
2015.   

A pesquisa objetivou 
mostrar o exercício 

resistido no 
tratamento da hérnia 

de disco lombar. 

Revisão literária. 

Ficou evidenciado que os 
exercícios resistidos diminuem a 

dor e reforçam a estrutura 
segmentar da coluna. 

Sazanoff, 
2017.  

Foi avaliado o 
impacto de um 
programa de 

atividades físicas em 
indivíduos com 

lombalgia crônica. 

Estudo de caso. 

 
Dentre todos os tratamentos para 

lombalgia, o exercício físico 
resistido é o mais eficaz, sendo 
que a estabilização segmentar é 
o mais indicado por ser realizado 

em posição neutra, gerando 
menor compressão nos discos 

intervertebrais. 
 

 Fonte: o autor, 2017. 

 

Discussão 

As dores na coluna lombar (lombalgia) afetam cerca de 80% da 

população mundial. Deste percentual, acredita-se que um terço sofre de 

hérnia de disco, entretanto apenas uma pequena parcela destas pessoas 

possui a patologia em grau mais acentuado, podendo inclusive levar à 

incapacitação laboral.2 Para este grupo de pessoas, o tratamento cirúrgico 
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pode não ser a única alternativa, pois a musculação têm apresentado 

excelentes resultados.5,6,7 

A coluna vertebral humana é responsável pela sustentação do peso 

corporal, manutenção da postura além de veículo protetor e de alojamento 

da medula espinhal.8 Possuem 24 vértebras que possuem movimento e são 

separadas por disco fibrocartilaginoso.1A hérnia de disco é uma alteração 

deformativa na estrutura deste amortecedor, rompendo o anel fibroso do 

disco, com extrusão do núcleo pulposo, podendo vir a comprimir o sistema 

nervoso, podendo levar à incapacitação funcional do indivíduo.2 Trata-se de 

uma lesão degenerativa da coluna vertebral.8 Em geral, a hérnia de disco 

pode surgir após traumas, forte sobrecarga, vício de postura ou 

naturalmente com o processo de envelhecimento.3 

Dentre as diversas causas de lombalgias, a hérnia de disco é a de 

maior ocorrência. Cerca de 2 a 3% da população possui a patologia, 

acometendo principalmente indivíduos entre 30 e 50 anos.2 As hérnias 

ocorrem, principalmente, na coluna lombar e cervical, nos níveis L4-L5, L5-

S1, C5-C6 e C6-C7, respectivamente.9  Dentre o público-alvo, a prevalência 

é de homens e a média de idade da primeira crise é de 37 anos. Como 

característica comum, a literatura especializada cita que em 76% dos casos 

há antecedente de dores intensas na região lombar há pelo menos uma 

década antes da crise aguda. São considerados fatores de risco da hérnia 

de disco o sobrepeso, tabagismo, postura laboral e o envelhecimento.6  

A hérnia de disco é classificada em quatro fases.9,10  O tratamento a 

ser realizado deve levar em conta fatores diversos associados diretamente a 

fase de evolução da patologia. A primeira fase é conhecida como 

abaulamento discal. Ocorre na etapa inicial da doença, causa dores 

posturais pontuais e irregulares e pode ser facilmente corrigida com 

exercícios musculares localizados e fisioterapia.10 A segunda fase é 

conhecida como protusão discal, trata-se de um avanço direcional do 

abaulamento discal, podendo ou não afetar nervuras próximas. Caracteriza-

se pela dor intermitente, constante, mas não incapacitante. Para a maioria 

dos casos, os exercícios ainda são indicados.9,10 Na terceira fase, conhecida 
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como hérnia, o núcleo do disco fica exposto. Esta fase também é chamada 

de extrusão ou fase extrusa. Nestes casos, a cirurgia é melhor procedimento 

a ser adotado.10 A quarta e última fase, mais rara, é a fragmentar ou 

sequestrada. Ocorre quando a parte rompida do disco se separa, passando 

a ocupar espaço de outras estruturas, causando intensa dor e fraqueza 

muscular.10  

O tratamento conservador (não cirúrgico) tem como objetivos, por 

ordem, o alívio da dor, aumento da capacidade funcional e retardar a 

progressão da doença. Para as duas primeiras fases da hérnia de disco, a 

musculação têm sido indicada pela comunidade médica por apresentar 

excelentes resultados. Reis et al.3 aferiram a importância da musculação 

para portadores de hérnia de disco. Como resultado, ficou demonstrado que 

estes exercícios, quando bem orientados pelo educador físico, fortalecem a 

musculatura da região afetada, proporcionando alívio da dor e melhoria 

significativa na qualidade de vida do paciente.  

Neste mesmo sentido, Carvalho et al.,6 atestaram que os exercícios 

musculares resistidos, quando bem conduzidos, podem apresentar resultados 

significativos no alívio da dor, na mobilidade e na estagnação da doença. Os 

pesquisadores salientam que, para alguns casos, o tratamento com os 

exercícios deve estar associado ao uso de medicações analgésicas e anti-

inflamatórias, possibilitando maior conforto inicial para o paciente. 

Corroboram, ainda, estudos realizados por Aimi et al.11 que comprovaram o 

sucesso da técnica alertando que as dores localizadas não podem constituir 

um óbice para o tratamento. Sustentam, ainda, que somente trinta minutos de 

atividades diárias são suficientes para o tratamento. 

Em recente pesquisa de revisão de literatura foram analisados os 

resultados de 37 publicações que utilizaram treinamentos de musculação para 

o tratamento da hérnia de disco. Ficou comprovado que os exercícios 

terapêuticos são a espécie de tratamento conservador para hérnia de disco 

mais adotada no mundo, apresentando resultados positivos entre 4 a 6 

semanas.5,12 A padronização de exercícios, assim como a duração, a 

frequência e o tempo de intervenção são importantes e merecem avaliação 
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rigorosa por parte do educador físico.3,6 Exercícios realizados de forma 

incorreta podem piorar o quadro da dor e prejudicar o tratamento da hérnia de 

disco. Os exemplos mais evidentes – e que podem ser evitados – são os 

exercícios com pesos na posição sentada e as elevações frontais e laterais de 

carga com os braços esticados6.  

Souza Jr7 chama atenção para a necessidade de instruir de forma 

adequada o paciente a respeito da seleção de movimentos e da postura 

correta de realização destes movimentos. Nesta mesma linha, estudos de 

Torma, Ritzel e Vaz13 e de Lima e Mejia14, advertem para a necessidade da 

correta prescrição e aplicação dos exercícios por parte do educador físico. 

Acrescentam que a atividade física de fortalecimento muscular e de 

flexibilidade são essenciais e comprovadamente eficazes no programa físico 

de recuperação de indivíduos com lesões degenerativas na coluna, pois, de 

acordo com o estudo realizado por Sazanoff15, dentre todos os tratamentos 

conservadores para lombalgia, o exercício físico resistido (e localizado) 

revelou-se o mais eficaz. 

Considerações Finais 

A musculação tem apresentado excelentes resultados para a 

prevenção e o tratamento da hérnia de disco nos seus primeiros estágios. 

Estudos comprovaram que, dentre outros benefícios, a musculação diminui 

a dor, fortalece a estrutura de sustentação do corpo e melhoram a postura, 

aliviando os sintomas da hérnia de disco.  

Pessoas com disfunções na coluna vertebral apresentam limitações e 

necessitam de um acompanhamento individualizado. Neste sentido, o 

planejamento prévio dos exercícios e a padronização dos movimentos são 

elementos necessários para o sucesso do tratamento. A supervisão direta 

de um educador físico é mandatória nestes casos, pois movimentos 

realizados de forma inadequada podem piorar a lesão, agravando a situação 

do paciente com hérnia de disco.  
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