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01. Ossos da coluna vertebral 

A coluna vertebral é formada por um número de 33 ossos chamados 

vértebras. Estas se diferenciam pela sua forma e função. Vértebras semelhantes 

se agrupam em regiões da coluna que, quando vistas de perfil, torna-se possível 

observar quatro curvas fisiológicas (naturais): duas lordoses (regiões cervical e 

lombar) e duas cifoses (regiões dorsal e sacral), como podemos observar na 

Figura 01.1. A forma das vértebras são de importância vital para a manutenção 

destas curvas, que protegem nossa coluna de uma carga excessiva da gravidade 

quando estamos em pé. (Ao sentarmos, essas curvas “desaparecem”, aumentando 

a carga sobre nossa coluna pela gravidade. Por isso não devemos passar além de 

40mins sentados sem pararmos para relaxar e fazer auto-alongamentos.) 

Figura 01.1 – coluna vertebral vista de perfil: - Segundo Blandine 

                       

As sete primeiras vértebras da 

coluna são as cervicais e formam 

uma curva para frente chamada 

lordose, assim como as cinco 

antepenúltimas vértebras, as 

lombares. Logo abaixo às cervicais 

vem as dorsais que formam uma 

curvatura posterior denominada 

cifose assim como as nove últimas 

(sacrais e coccígeas). 
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Figura 01.2 – Formas das vértebras segundo suas regiões: 

 

As vértebras cervicais têm como principal característica sua grande 

mobilidade (flexo-extensão, rotação e látero-flexão). Isso acontece principalmente 

entre as vértebras C1 (por ser a primeira cervical), denominada Atlas, e C2 

denominada Áxis. Isso ocorre porque o Processo Odontóide do Áxis (também 

chamado de Dente do Áxis) se articula com o Forame Vertebral do Atlas, que é 
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grande o bastante para acomodar o tanto o dente do áxis como a medula. Isso é 

mostrado na figura abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 Nesta gravura, podemos notar que o Atlas não possui um Processo Espinhoso 

Bífido, mas simples. Esta é a única exceção das vértebras cervicais. Também 

podemos perceber que o forame vertebral do Atlas é grande o bastante para 

guardar o Dente do áxis e a medula espinhal  
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  Nesta gravura percebemos nitidamente que a forma da vértebra pode determinar a 

curvatura característica da região que esta se localiza. Portanto um processo de 

retificação ou inversão de curvatura pode trazer sérios problemas, dentre eles a 

protusão discal.  
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 As vértebras torácicas (em número de 12) apresentam características singulares. 

Entre elas podemos alistar as Fóveas Costais (superiores, inferiores e as do 

processo transverso), que são os locais por onde se articulam as costelas (12 de 

cada lado da coluna – sete verdadeiras, três falsas e duas flutuantes). As vértebras 

torácicas apresentam corpo vertebral e processo espinhoso simples. 
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  Em uma vista de perfil, é possível notar que as vértebras torácicas apresentam um 

processo espinhoso bastante proeminente e torna-se bastante evidente as fóveas 

costais, superiores, inferiores e intertransversários. 
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  As vértebras lombares têm como característica principal seu corpo com uma área 

extensa. Isso acontece visto que elas necessitam conter um disco mais volumoso, pois 

sua função principal é amortecer o peso do corpo. Por isso ela se torna a principal 

região da coluna a sofrer com problemas de hérnias de disco pelo excesso de carga 
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Entre as vértebras existem estruturas formadas de tecido cartilaginoso que 

servem para a absorção de impactos mecânicos e impede que estas comprimam 

estruturas nervosas, que provém da medula, e passam nos forames 

intervertebrais. Tais estruturas são os discos intervertebrais. São formados por 

duas regiões básicas: o anel fibroso e o núcleo pulposo. Tais estruturas podem ser 

vistas na Figura 01.3. 
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Figura 01.3 – Regiões dos discos intervertebrais – Segundo Blandine: 

 

 

A coluna possui vários ligamentos. Sendo que dois são de grande 

importância, pois estão associados ao processo de herniação discal. São eles: o 

Ligamento Longitudinal Anterior e o Ligamento Longitudinal Posterior (veja Figura 

01.4). No entanto nossa coluna apresenta outros ligamentos, como o Ligamento 

supra-espinal, Ligamento Intraespinal, Ligamentos Amarelos e os Ligamentos 

intertransversários. (Figura 01.5). O sacro e o cóccix, juntamente com seus 

ligamentos são destacados na Figura 01.6.  

A coluna também possui uma grande variedade de músculos que 

apresentam grande importância, pois, entre outras funções, promovem a 

manutenção de sua retificação (em vista anterior e posterior). Na Figura 01.7 é 

 Os discos intervertebrais 

estão presentes entre quase 

todas as vértebras (com exceção 

das sacrais e coccígeas). Eles 

possuem duas estruturas: uma 

gelatinosa, presente em seu 

centro (geralmente), denominada 

núcleo pulposo, e uma na 

periferia, rodeando todo o 

núcleo, chamado anel fibroso. 

Durante o processo inicial de 

herniação discal ocorre o 

rompimento do anel fibroso pelo 

núcleo pulposo. O disco 

intervertebral perde volume, 

diminuindo o espaço 

intervertebral, comprimindo 

estruturas nervosas, provenientes 

da medula, que passam nos 

forames intervertebrais, gerando 

quadros de dor.   
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possível notar as visões anterior, perfil e posterior numa coluna normal. Já na 

Figura 01.8 visualizamos os músculos da coluna e suas funções. 

Figura 01.4 – Ligamentos Longitudinais (Anterior e Posterior) – Segundo 

Blandine: 

                                        

 Figura 01.5 – Ligamentos Supra-espinal, Intra-espinal, Amarelo e 

Intertransversário: - Segundo Blandine 

 

 Figura 01.6 – o sacro e seus ligamentos: - Segundo Blandine 
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                     Sacro                                                                                                    Cóccix 
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Figura 01.7 – Visões anatômicas da coluna: anterior, perfil e posterior, 

respectivamente: 
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Figura 01.8 – Músculos da coluna vertebral: 

 

 

Músculo Inserção 
Proximal 

Inserção 
Distal 

Inervação Ação 

Escaleno Anterior Processos transver-
sos – 3ª a 6ª verte-
bras cervicais 

Face superior da 1ª 
costela 

Ramos dos nervos 
cervicais inferiores 

Elevação da primei-
ra costela e inclina-
ção homolateral do 
pescoço 

Escaleno Médio Processos transver-
sos - 2ª a 7ª vérte-
bras cervicais 

Face superior da 
primeira costela 

Ramos dos nervos 
cervicais inferiores 

Elevação da primei-
ra costela e inclina-
ção homolateral do 
pescoço 

Escaleno posterior Processos transver-
sos – 5ª a 7ª verte-
bras cervicais  

Borda superior da 
segunda costela 

Ramos anteriores 
dos três últimos ner-
vos cervicais 

Elevação da segun-
da costela e inclina-
ção homolateral do 
pescoço 
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Músculo Inserção 
Proximal 

Inserção 
Distal 

Inervação Ação 

Trapézio Linha nucal superi-
or, ligamento nucal 
e processos espi-
nhosos da C7 a T12 

Borda posterior da 
clavícula, acrômio e 
espinha da escápula 

Nervo Acessório (XI 
par craniano) e ner-
vo do trapézio (C3 - 
C4) 

Elevação do ombro, 
adução das escápu-
las, rotação superior 
das escápulas e de-
pressão de ombro 

Eretores da espi-
nha 

Processos espinho-
sos de C7 a T12 

Processos espinho-
sos de C2 -C4 e T4 
–T8 

Nervos espinhais, 
ramos dorsais 

Extensão da coluna 
vertebral 
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Músculo Inserção 
Proximal 

Inserção 
Distal 

Inervação Ação 

Grande Dorsal Processos espinho-
sos da 6ª últimas 
vértebras torácicas 
e todas lombares, 
crista do sacro, 1/3 
posterior da crista 
ilíaca e face externa 
da 4 últimas coste-
las  
 

Sulco intertubercular Nervo Toracodorsal 
(C6 - C8) 

Adução, extensão e 
rotação medial do 
braço. Depressão 
do ombro 

Rotadores Estende-se do sacro 
até a C2. Ligam o 

-- Nervos espinhais do 
segmento corres-

Extensão e rotação 
contralateral da co-
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processo transverso 
de uma vértebra 
com o processo ES-
pinhoso da vértebra 
suprajacente 

pondente luna vertebral 

Multífidos Dorso do sacro, 
EIPS, processos 
mamilares das lom-
bares, processo 
transverso das 
torácicas e proces-
sos articulares da 
C4 à C7 

Processo espinhoso 
de 3 a 5 vértebras 
acima 

Nervos espinhais do 
segmento corres-
pondente 

Estabilização e ex-
tensão da coluna 
vertebral 

Intertransversais Processo transverso 
da vértebra superior 

Processo transverso 
da vértebra inferior 

Nervos espinhais do 
segmento corres-
pondente 

Inclinação homola-
teral da coluna ver-
tebral 

Interespinhais Processo espinhoso 
da vértebra superior 

Processo espinhoso 
da vértebra inferior 

Nervos espinhais do 
segmento corres-
pondente 

Extensão da coluna 
vertebral 

Esplênio da Cabe-
ça 

1/3 lateral da linha 
nucal superior e 
processo mastóide 
do osso temporal 

Processos espinho-
sos da C7 à T4 

Nervos espinhais do 
segmento corres-
pondente 

Extensão, inclinação 
e rotação homolate-
ral da cabeça 

Esplênio do Pes-
coço 

Processo transverso 
das 3 primeiras 
vértebras cervicais 

Processo espinhoso 
da T3 à T6 

Nervos espinhais do 
segmento corres-
pondente 

Extensão, inclinação 
e rotação homolate-
ral da cabeça 
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