
 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDO 

COLUNA VERTEBRAL 

 

Leia atentamente os casos clínicos abaixo: 

Paciente do sexo masculino, 45 anos, vem à consulta ambulatorial relatando, há dois dias, dor 

de intensidade moderada, localizada na região lombar com irradiação para o membro inferior 

direito. Queixa-se também de dificuldade de subir escadas. Ao exame físico, o paciente tem 

dificuldade de caminhar na ponta do pé direito, diminuição de sensibilidade na face lateral do 

pé e hiporreflexia em reflexo aquileu, ambos do lado direito.  

 

Paciente do sexo masculino, 23 anos, pedreiro. Refere dor em região lombar, iniciada há 

aproximadamente dois anos, com grande piora nos últimos 10 dias relacionada ao excesso de 

trabalho. Diz que a dor se agrava durante o dia e com exercícios físicos, melhora com o repouso 

e uso de diclofenaco (antiinflamatório não-esteroidal, usado por conta própria). Relata também 

que apresenta rigidez matinal de aproximadamente 20 minutos. Sem outras queixas. 

 

Utilize os casos clínicos para guiar o seu estudo. 

1. Revisão anatômica. Complete as referências anatômicas das figuras abaixo:

DEPARTAMENTO DO APARELHO LOCOMOTOR  

FACULDADE DE MEDICINA – UFMG 



 

 

 

 
 
 
 

2. Quais são os movimentos realizados por cada um dos segmentos da coluna? 

 Cervical: 

 Torácica: 

 Lombar: 

3. Explique como se realizam os testes especiais indicados abaixo. O que é considerado sinal 

positivo e qual a interpretação desse achado.  

Teste de Adams 

 

Teste de Schober 

 



4. Defina lombalgia e lombociatalgia. 

 

5. Como a lombalgia pode ser classificada quanto a: 

 Duração?  

 Tipo de dor?  

 Etiologia? É comum ser possível a determinação da etiologia da dor lombar?  
 

6. Quais são os sinais de alerta na avaliação da lombalgia? Os pacientes dos casos clínicos 

possuem algum deles? 

 

7. Cite alguns diagnósticos diferenciais importantes de dor lombar. 

 

8. Sabe-se que a influência genética é consideravelmente maior do que a influência dos 

fatores relacionados ao trabalho para a degeneração dos discos intervertebrais. Existem 

outras características individuais relacionadas à susceptibilidade para disfunções da 

coluna? Cite exemplos.  

 

9. Geralmente a degeneração discal precede a degeneração das articulações 

zigoapofisárias. Qual doença, presente nas articulações zigoapofisárias, é secundária à 

degeneração discal? 

 

 
 

11. Quais as características da dor da hérnia discal? 

 

12. Descreva os seguintes testes: 
 

 Teste de elevação do membro inferior estendido  

 
 



 Teste de estiramento do nervo femoral  

 
 Teste de Spurling 

               

 
13. Como se caracteriza cada um dos graus de intensidade da resposta reflexa? 
0: 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
 
14. Cite o PRINCIPAL nível neurológico envolvido nos seguintes reflexos osteotendíneos: 
Bicipital: 
Estilorradial: 
Tricipital: 
Patelar: 
Aquileu





 


