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APRESENTAÇÃO

David Magee, Derrick Sueki

Manual para Avaliação Musculoesquelética – Atlas e Vídeo foi desenvolvido
para oferecer aos estudantes e clínicos um meio de ver os movimentos e
testes mais comumente usados num exame ortopédico. Com a imagem
estática, os movimentos especí cos e os detalhes da técnica de avaliação
frequentemente podem ser negligenciados ou não compreendidos. Com base
no conteúdo em Orthopedic Physical Assessment, esse texto oferece um sucinto
guia passo a passo para avaliar movimentos e realizar os testes especiais
mais comuns em avaliação musculoesquelética. Fotogra as clínicas coloridas
e ilustrações no atlas são complementadas pelos vídeos com demonstração
detalhada dos testes e procedimentos. Uma tabela de consulta rápida dos
conteúdos dos videoclipes permite a correlação com o conteúdo do atlas.

O leitor deve observar que este atlas e os vídeos não se destinam a
substituir o texto de Orthopedic Physical Assessment; mas, em vez disso, ele se
destina a servir como complemento ao texto. O atlas e o vídeo não
pretendem cobrir todos os aspectos da avaliação musculoesquelética.
Elementos-chave, tais como História, Observação e outras partes do exame
ortopédico detalhadas em Orthopedic Physical Assessment, não são incluídos
no atlas. Além disso, algumas regiões do corpo também não são abordadas.

Este manual é o resultado do trabalho de diversos indivíduos. Em
particular, nós gostaríamos de agradecer a:

Bev Evjen, nosso insubstituível editor de desenvolvimento, amigo e
“porto seguro”

Judy Chepeha e Carolyn Crowell, pelos modelos para o vídeo
Don Spence, diretor, produtor e editor de vídeo
Richard Gustavsen, cinegrafista
Randy Tomiuk, cinegrafista
Judy Sara, nossa secretária
Kathy Falk, Christie Hart, Rich Barber e pessoal de produção da Elsevier
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CAPÍTULO 1

 PRINCÍPIOS GERAIS E CONCEITOS DE
MOVIMENTOS SELECIONADOS E DE TESTES

ESPECIAIS

Princípios do Exame do Movimento

• Antes de iniciar o exame físico, o examinador deverá ter elaborado uma
hipótese de trabalho para servir de base para a avaliação. Se você não
puder elaborar um diagnóstico preliminar a partir da história clínica,
complementada pela observação, antes de começar o exame, ou você não
fez as perguntas suficientes ou não fez as perguntas corretas.

• A comunicação e a harmonia são essenciais para ganhar a con ança de um
paciente. Ele tem o direito de ser informado sobre todos os aspectos do
processo de exame. Certi que-se de dizer ao paciente o que você está
fazendo e de explicar claramente o que você quer que ele faça e porque
isso é necessário.

• A menos que seja necessário um movimento bilateral, você deverá testar
primeiramente o lado normal (não envolvido). A veri cação
primeiramente do lado normal permite ao examinador estabelecer uma
linha de base para o movimento normal da articulação em teste. Ela
também demonstra ao paciente o que ele deve esperar, o que aumenta a
con ança dele e alivia a apreensão para quando o lado envolvido for
testado.

• Ao comparar os membros normal e lesionado, você deverá usar os mesmos
métodos de veri cação para os dois membros, ou seja, usar a mesma



posição inicial do começo do exame e aplicar a mesma quantidade de
força suave no mesmo ponto ou através de uma amplitude de movimento.
Você deverá observar a posição na qual quaisquer alterações ocorrem.

• O paciente desempenha movimentos ativos antes que você execute
movimentos passivos. Esses movimentos passivos são seguidos de
movimentos isométricos com resistência. Essa abordagem oferece ao
examinador uma ideia melhor do que o paciente pensa que pode fazer
antes que as estruturas sejam testadas por completo.

• Quaisquer movimentos dolorosos deverão ser executados por último, se
possível, para prevenir um excesso de sintomas dolorosos para o
movimento seguinte, o qual na verdade pode ser livre de sintomas.

• Durante os movimentos ativos, se a amplitude de movimento (AM) for
completa, você poderá aplicar mais pressão com cuidado para determinar
a sensação nal da articulação. Com frequência, isso elimina a
necessidade de movimentos passivos.

• Se a amplitude de movimento ativa não for completa, você poderá aplicar
mais pressão, mas somente com cuidado extremo, para evitar a
exacerbação dos sintomas.

• Você poderá repetir várias vezes cada movimento isométrico ativo, passivo
ou de resistência, ou manter (sustentar) a contração por um certo período
de tempo, para verificar se:

 Os sintomas aumentam ou diminuem
 Essa ação resulta em um padrão de movimento diferente
 Há aumento da fraqueza ou indicações de possível insuficiência

vascular
• Essa atividade repetitiva ou sustentada é especialmente importante se o

paciente se queixou de que o movimento repetitivo ou o posicionamento
sustentado alterava os sintomas.

• Você deverá executar movimentos isométricos com resistência com a
articulação em posição neutra ou de repouso para que o estresse sobre os
tecidos inertes seja mínimo. Quaisquer sintomas produzidos pelo
movimento terão então mais probabilidade de serem causados por
problemas com o tecido contrátil.



• Para AM passiva ou veri cação de ligamentos, é importante determinar
não só o grau (i.e., a quantidade) do movimento, mas também a qualidade
(i.e., a sensação final) do movimento.

• Quando estiver veri cando os ligamentos, aplique pressão apropriada
suavemente e repita esse procedimento várias vezes. O estresse vai
aumentar, mas não além do ponto da dor, demonstrando assim a
instabilidade máxima sem causar espasmo muscular.

• Ao testar miótomos (i.e., grupos de músculos supridos por uma única raiz
nervosa), você deverá manter cada contração por pelo menos 5 segundos
para veri car se o enfraquecimento ca evidente. A fraqueza de um
miótomo demora a se desenvolver, pois os músculos são supridos por mais
de uma raiz nervosa.

• Geralmente, um exame completo envolve forçar e agravar tecidos
diferentes. Ao completar uma avaliação, você deverá alertar o paciente de
que os sintomas podem ser exacerbados como resultado dessa avaliação.
Isso evita que o paciente pense que qualquer tratamento inicial possa ter
piorado o quadro, o que por sua vez pode deixar o paciente hesitante
quanto a voltar para tratamento posterior.

• A tomada de decisão clínica é um processo contínuo de comunicação, de
geração de hipótese, de avaliação e de revisão da hipótese. Durante o
exame, você deverá buscar por sinais e sintomas subjetivos (i.e., o que o
paciente sente) e objetivos (i.e., o que você deduz a partir dos vários testes
que o paciente executa) e então usar essas informações para moldar sua
hipótese e decisões subsequentes.

• Um rápido exame exploratório não visa considerar ou descartar um quadro
patológico em especial. Pelo contrário, ele é realizado para determinar se
há necessidade de um exame mais completo de uma região. O exame
exploratório é usado nas seguintes circunstâncias:

 Para descartar sinais e sintomas informados em sentido distal a partir
da coluna vertebral, medula espinal ou raízes nervosas para outras
partes do corpo (p. ex., ciática).

 Para ajudar a descartar problemas na coluna vertebral que possam
causar sintomas e sinais em qualquer parte do corpo.

 Para determinar o nível da coluna vertebral que está afetado.



 Quando os sinais e sintomas são sentidos em uma articulação periférica
ou em um dos membros, mas o paciente não apresenta história de
lesão nessa área.

 Quando existem sinais radiculares.
 Quando o paciente não tem história de lesão ou uso excessivo da

articulação.
 Na presença de trauma com sinais radiculares.
 Na presença de sensação alterada em um membro.
 Na presença de sinais da medula espinal (long track).
 Na presença de sinais e sintomas anormais.
 Quando houver suspeita de aposição psicológica.

• Ao testar um movimento, você deverá determinar se o problema
predominante é dor ou restrição.

Movimentos Ativos

Os movimentos ativos são aqueles que combinam amplitude de movimento
articular, controle motor, potência muscular e a disposição do paciente em
executar o movimento. Durante os movimentos ativos, o examinador deverá
comparar os dos lados e estar atento a(ao):

• Quando e onde a dor ocorre durante cada movimento
• Se o movimento altera a intensidade e a qualidade da dor
• Reação do paciente à dor
• Padrão do movimento:

 Parece haver controle neural?
 Os músculos recrutados são os adequados e estão na sequência correta?
 O movimento ocorre com a velocidade correta?
 A sincronização das sequências de movimento é apropriada?
 As combinações de força muscular funcionam corretamente?

• Ritmo e a qualidade do movimento
• Quantidade de restrição observável (i.e., a liberdade do movimento)
• Movimento de articulações associadas
• Disposição do paciente em se movimentar



Movimentos Passivos

Os movimentos passivos são usados para determinar a quantidade de AM
realmente existente em uma articulação, assim como a “sensação” ao nal
da AM articular (i.e., sensação nal). Durante os movimentos passivos, você
deverá comparar os dois lados e estar atento a(ao):

• Quando e onde a dor ocorre durante cada movimento
• Se o movimento altera a intensidade e a qualidade da dor
• Padrão de limitação do movimento
• Sensação final do movimento
• Movimento de articulações associadas
• AM disponível:

 Qual é a AM normal para aquela articulação e para aquele indivíduo?
 A articulação se mostra normal, com pouco movimento ou muito

movimento?
 As articulações adjacentes estão compensando?
 Qual articulação (ou articulações) é dolorida?

Movimentos Isométricos com Resistência

Os movimentos isométricos com resistência são elaborados principalmente
para testar tecidos contráteis (i.e., músculos, tendões e seus anexos). Durante
esses movimentos, você deverá comparar os dois lados para determinar:

• Se a contração é dolorosa
• A força da contração
• O tipo de contração que causa os sintomas (p. ex., concêntrica, excêntrica)
• A habilidade do paciente para controlar o movimento (i.e., a habilidade de

executar o movimento corretamente)
• O funcionamento do músculo (p. ex., como agonista ou sinérgico)
• Se o músculo é fraco e longo (fásico) ou firme e forte (músculos fracos e

longos são frequentemente considerados fásicos e fortes, e músculos
encurtados são considerados posturais/tônicos)



• Se existe qualquer desequilíbrio muscular
• Se o músculo está atuando como estabilizador ou mobilizador

Testes Diagnósticos Especiais

Os testes diagnósticos especiais são designados para con rmar um
diagnóstico. Como tais, eles podem:

• Testar estruturas específicas (p. ex., testes de estabilidade)
• Forçar tecidos específicos
• Diferenciar entre tecidos (p. ex., para a síndrome do desfiladeiro torácico)
• Provocar sintomas (p. ex., testes provocativos ou neurodinâmicos)
• Aliviar sintomas (p. ex., testes de distração)

Os pontos a serem lembrados sobre os testes diagnósticos especiais
incluem:

• A dependência (1) da capacidade do examinador em executar o teste, (2)
da habilidade do examinador em aplicar o teste e (3) da capacidade do
paciente em relaxar.

• Esses testes nunca deverão ser usados sozinhos ou isoladamente. Como
examinador, você deverá usar esses testes em conjunto com outras
verificações para confirmar um diagnóstico.

• Eles são mais precisos (1) imediatamente após a ocorrência da lesão (por
causa do choque aos tecidos); (2) quando o paciente está sob anestesia e
(3) em um quadro crônico.

Os testes especiais deverão ser usados com cautela na presença de:

• Dor intensa
• Quadros articulares agudos e irritáveis
• Instabilidade
• Osteoporose
• Doenças patológicas dos ossos



• Doença ativa aguda
• Sinais e sintomas incomuns
• Sinais neurológicos significativos
• Apreensão do paciente
• Incapacidade do paciente para compreender dicas verbais, como

explicações e/ou instruções

Movimentos do Jogo Articular

Os movimentos do jogo articular são movimentos acessórios que não cam
sob o controle do paciente. Os movimentos articulares normais são
necessários para o funcionamento completo e indolor e para a amplitude de
movimento completa de uma articulação. A disfunção articular signi ca
perda dos movimentos do jogo articular. Ao executar esses movimentos,
você deverá comparar os dois lados para se assegurar de que:

• O paciente esteja relaxado e com suporte total
• Você esteja relaxado e usando contato manual firme, porém confortável
• Você examine uma articulação de cada vez
• Você examine um movimento de cada vez



CAPÍTULO 2

 COLUNA CERVICAL

Movimentos Selecionados
Movimentos Ativos
Movimentos Passivos
Movimentos Isométricos Resistidos

Exame Exploratório da Articulação Periférica
Explorando as Articulações Periféricas
Teste Miótomo
Exame Exploratório Sensorial

Testes Especiais para Sinais e Sintomas Neurológicos
Teste de Compressão Foraminal (Teste de Spurling)
Teste de Compressão Cervical Máxima
Teste de Compressão de Jackson
Distração (Descompressão)
Testes de Tensão do Membro Superior (TTMS) (Tensão do Plexo

Braquial ou Teste de Elvey)
Teste de Abdução do Ombro (Alívio) (Sinal de Bakody)

Teste Especial para Sinais e Sintomas Vasculares
Teste da Artéria Vertebral (Quadrante Cervical)

Testes Especiais para Instabilidade Cervical
Teste de Sharp-Purser
Teste do Ligamento Transverso de Aspinall



Teste de Estresse do Ligamento Alar em Rotação
Teste de Cisalhamento Anterior ou do Estresse Sagital
Teste de Cisalhamento Atlantoaxial Lateral (Transverso)
Teste de Estresse do Ligamento Alar em Flexão Lateral
Teste de Estresse do Ligamento Alar em Rotação

Teste Especial para Força Muscular
Teste de Flexão Craniocervical

Teste Especial para Mobilidade da Primeira Costela
Teste de Mobilidade da Primeira Costela

Movimentos do Jogo Articular
Deslizamento Anteroposterior
Deslizamento Lateral
Deslizamento em Tração
Pressão Vertebral Central Posteroanterior (PVCPA)
Pressão Vertebral Unilateral Posteroanterior (PVUPA)
Pressão Vertebral Transversa (PVT)

Sumário da Avaliação da Coluna Cervical*

História (sentado)

Observação (sentado ou de pé)

Exame

Movimentos ativos

Flexão

Extensão

Flexão lateral (direita e esquerda)

Rotação (direita e esquerda)

Movimentos combinados (se necessário)

Movimentos repetitivos (se necessário)

Posições sustentadas (se necessário)

Movimentos passivos

Flexão (alongamento do tecido)†

Extensão (alongamento do tecido)



Flexão lateral (alongamento do tecido)

Rotação (alongamento do tecido)

Movimentos isométricos resistidos (como nos movimentos ativos, mas em posição de repouso

da articulação)

Exame exploratório

Explorando as articulações periféricas:

Articulações temporomandibulares (boca aberta e boca fechada)

Cintura escapular (elevação através da abdução, elevação através da flexão para frente,

elevação através do plano da escápula, rotação medial e lateral com membros superiores

paralelos ao corpo; rotação medial e lateral com os membros superiores a 90° de

abdução)

Cotovelo (flexão, extensão, supinação, pronação)

Punho (flexão, extensão, desvio radial e ulnar)

Dedos e polegar (flexão, extensão, abdução, adução)

Miótomos:

Flexão do pescoço (C1, C2)

Flexão lateral do pescoço (C3)

Elevação do ombro (C4)

Abdução do ombro (C5)

Flexão do cotovelo (C6) e/ou extensão (C7)

Flexão do punho (C7) e/ou extensão (C6)

Extensão do polegar (C8) e/ou desvio ulnar (C8)

Intrínsecos da mão (abdução ou adução) (T1)

Exame exploratório sensorial

Testes especiais

Teste de compressão foraminal (teste de Spurling)

Teste de distração (descompressão)

Teste de abdução do ombro

Testes da artéria vertebral

Reflexos e distribuição cutânea

Bíceps (C5-C6)

Tríceps (C7-C8)

Sinal de Hoffmann (ou teste de Babinski)

Exame, em supino

Movimentos passivos



Flexão

Extensão

Flexão Lateral

Rotação

Testes especiais

Teste de tensão do membro superior

Testes da artéria vertebral

Observação 1: Os seguintes testes devem ser realizados se o examinador prevê o

tratamento do paciente por mobilização ou manipulação. Nesse caso, eles são

chamados testes elucidativos para o tratamento:

Testes da artéria vertebral (em supino ou sentado)

Teste de Sharp-Purser (sentado)

Teste de distração/descompressão de Pettman (em supino)

Teste de cisalhamento anterior (em supino)

Teste de estresse do ligamento transverso (em supino)

Teste de cisalhamento lateral (em supino)

Teste de estresse do ligamento alar em flexão lateral (em supino)

Observação 2: Se quaisquer dos testes anteriores forem positivos, mobilização ou

manipulação devem ser realizadas somente com cuidado extremo e o nível de

apresentação dos sinais positivos devem ser estabilizados durante o tratamento.

Movimentos do jogo articular (em prono)

Deslizamento lateral da coluna cervical‡

Deslizamento anterior da coluna cervical‡

Deslizamento posterior da coluna cervical‡

Deslizamento em tração da coluna cervical‡

Rotação do occipital sobre C1§

Palpação

Exame, em prono

Movimentos do jogo articular

Pressão vertebral central posteroanterior§

Pressão vertebral unilateral posteroanterior§

Pressão vertebral transversa§

Palpação

Diagnóstico por imagens



* O exame é apresentado de maneira a limitar a quantidade de movimento que o paciente

deve fazer, mas garante que todas as estruturas necessárias sejam testadas. Após qualquer

exame, o paciente deve ser advertido da possibilidade de exacerbação dos sintomas como

resultado da avaliação.

† (sensação final)

‡ Movimentos que envolvem toda a coluna cervical (técnica geral)

§ Movimentos que envolvem segmentos individuais da coluna cervical (técnicas específicas)

MOVIMENTOS SELECIONADOS

MOVIMENTOS ATIVOS1-9 

INFORMAÇÃO GERAL
Enquanto o paciente realiza os movimentos ativos, o examinador busca alguma limitação do

movimento e possíveis razões para dor, espasmo, rigidez ou bloqueio, e também o padrão do

movimento. Os movimentos podem ser feitos em uma ordem particular de modo que os movimentos

mais dolorosos sejam realizados por último; isto garante que nenhuma dor residual seja transportada

do movimento anterior. Com uma condição muito aguda da coluna cervical, somente alguns

movimentos — aqueles que fornecem o máximo de informação — são realizados para prevenir a

indevida exacerbação dos sintomas. À medida que o paciente alcança a amplitude de movimento

total, uma sobrepressão de forma passiva deve ser aplicada muito cuidadosamente, mas somente se o

movimento parecer for completo e não muito doloroso (veja a discussão sobre movimento passivo

mais adiante no capítulo). A sobrepressão ajuda ao examinador a determinar a sensação nal do

movimento e a diferenciar entre amplitude nal siológica (ativa) e amplitude nal anatômica

(passiva). O examinador deve ser cuidadoso ao aplicar sobrepressão durante a rotação ou qualquer

combinação de rotação, exão lateral e extensão. Nessas posições, a artéria vertebral frequentemente

é comprimida, o que pode ocasionar redução do suprimento sanguíneo ao cérebro; igualmente, os

movimentos podem causar estreitamento dos canais espinais e intervertebrais.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador está posicionado diretamente em frente ao paciente de modo que possa instruir o



paciente, observar o movimento e aplicar a sobrepressão quando necessária.

Flexão — Coluna Cervical Superior

PROCEDIMENTO DO TESTE
Para testar o movimento de exão na coluna cervical superior (A), o paciente é solicitado a acenar

com a cabeça para frente ou colocar o queixo sobre o pomo de Adão (proeminência laríngea).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Normalmente, esse movimento é livre de dor. Todos os resultados de testes positivos (p. ex.,

formigamento nos pés, sensação de choque elétrico abaixo do pescoço [sinal de Lhermitte], dor

severa, náuseas e sinais espinais) indicam uma condição patológica severa (p. ex., meningite, tumor,

fratura do dente do áxis).

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• À medida que o paciente exiona (acena) a cabeça, o examinador pode palpar o movimento relativo

entre o processo mastoide e o processo transverso de C1 em cada lado, comparando os dois lados

quanto à hipomobilidade ou à hipermobilidade entre C0 e C1. O examinador também pode palpar

o arco posterior de C1 e a lâmina de C2 durante o movimento de aceno para comparar o

movimento relativo.

• À medida que o paciente exiona-se para frente, o examinador deve procurar por um abaulamento

posterior do processo espinhoso de áxis (C2). Esse abaulamento pode ser resultante de uma

subluxação para frente do atlas, a qual permite o processo espinhoso de áxis tornar-se mais

proeminente. Se esse sinal aparecer, o examinador deve exercer extremo cuidado durante o restante

da avaliação cervical. Para veri car subluxação, o teste de Sharp-Purser pode ser realizado (veja

este teste dentro dos Testes Especiais para Instabilidade Cervical); contudo, isso deve ser feito com

extremo cuidado.

• O processo mastoide move-se para distante do processo transverso de C1 na flexão e extensão.



Figura 2-1  Movimentos ativos da coluna cervical. A, Aceno anterior (coluna cervical superior). B,
Flexão. C, Extensão. D, Aceno posterior (coluna cervical superior). E, Flexão lateral. F, Rotação.

Extensão — Coluna Cervical Superior

PROCEDIMENTO DO TESTE
Para testar a extensão na coluna cervical superior, o paciente é solicitado a acenar com a cabeça para

trás ou elevar o queixo sem mover o pescoço (D).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO



Resultados positivos do teste incluem ocorrência de dor, limitação da amplitude de movimento (AM),

formigamento nos membros superiores ou pés, perda de equilíbrio e quedas repentinas (colapso por

razão não aparente).

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Manifestações de sintomas sérios (p. ex., formigamento nos pés, perda de equilíbrio, quedas

repentinas) sugerem compressão medular ou disfunção vertebrobasilar.

Flexão Lateral/Inclinação Lateral — Coluna Cervical Superior

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Muito pouca inclinação lateral ocorre na região cervical superior. Assim, esse movimento não é

tipicamente parte da avaliação do movimento ativo.

Rotação (Teste de Rotação de C1 ou C2) — Coluna Cervical Superior

PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente é solicitado a acenar ou levar o queixo ao pomo de Adão. A partir dessa posição, o

paciente é instruído a realizar uma rotação da cabeça para esquerda e/ou direita (F).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
A rotação normal da coluna cervical superior é de 45° para direita e esquerda. Resultados positivos do

teste incluem a ocorrência de dor, AM limitada, formigamento nos membros superiores e perda de

equilíbrio.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• A maior parte da rotação ocorre entre C1 e C2. Se o paciente pode realizar uma rotação de 40° a 50°,

é improvável que haja falha na articulação C1-C2. Entretanto, se a exão lateral ocorre

precocemente no movimento para permitir movimentação completa, C1-C2 provavelmente está

envolvida.

Flexão — Coluna Cervical Inferior

PROCEDIMENTO DO TESTE
Para testar o movimento de exão na coluna cervical inferior, o paciente é solicitado a levar o queixo



ao peito (B).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Para exão, ou inclinação para frente, da coluna cervical inferior, a amplitude máxima de

movimento (AM) é 80° a 90°. O extremo de AM normalmente é encontrado se o queixo é capaz de

alcançar o peito com a boca fechada; entretanto, um espaço de até dois dedos entre o queixo e o peito

é considerado normal.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se os exores profundos do pescoço estiverem fracos, os músculos esternocleidomastóideos irão

iniciar o movimento de exão; isso faz com que a mandíbula conduza o movimento, em vez do

nariz, porque os músculos esternocleidomastóideos ocasionam elevação do queixo antes de ocorrer

a flexão.

• Na flexão, os discos intervertebrais dilatam-se posteriormente e estreitam-se anteriormente.

• O forame intervertebral é 20% a 30% maior na flexão que na extensão.

• A vértebra desloca-se para frente na flexão e para trás na extensão.

Extensão — Coluna Cervical Inferior

PROCEDIMENTO DO TESTE
Para testar a extensão na coluna cervical inferior, o paciente é solicitado a olhar para cima o mais

rápido possível (C).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Extensão, ou inclinação para trás, da coluna cervical é geralmente limitada a 70°. Normalmente, a

extensão é suficiente para permitir que o plano do nariz e da testa seja quase horizontal.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Em virtude de não haver um bloqueio anatômico que previna a extensão de ir adiante da posição

limite normal, problemas frequentemente resultam movimento tipo chicote ou entorse cervical.

• Quando a cabeça é mantida em extensão, o atlas inclina-se para cima, resultando em compressão

posterior entre o atlas e occipital.

Flexão Lateral/Inclinação Lateral — Coluna Cervical Inferior



PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente é instruído a levar a orelha na direção do ombro (E).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
A flexão para o lado ou lateral é de aproximadamente 20° a 45° para direita e esquerda.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Conforme o paciente faz o movimento, o examinador pode palpar o processo transverso adjacente no

lado convexo para determinar o movimento relativo em cada nível.

• Quando o paciente faz o movimento, o examinador deve certi car-se de que a orelha se move na

direção do ombro e não o ombro em direção à orelha.

• Como com a rotação, o examinador deve procurar por compensações que ocorrem com o

movimento de exão lateral. Os desvios mais comuns são exão e rotação. Essas compensações

devem ser corrigidas e o movimento, testado novamente. O nal do movimento é o ponto onde

essas compensações começam a acontecer.

Rotação — Coluna Cervical Inferior

PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente é instruído a efetuar uma rotação da cabeça para esquerda ou direita, iniciando pelo lado

livre de dor (F).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Normalmente, a rotação é de 70° a 90° para direita e esquerda e o queixo não chega a atingir o plano

do ombro.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• A rotação e a exão lateral sempre ocorrem juntas (movimentos acoplados), mas não

necessariamente na mesma direção. Esse movimento combinado, o qual pode ou não ser visível em

um determinado paciente, ocorre devido à forma oblíqua coronal das superfícies articulares das

facetas articulares.

• Conforme o paciente realizar uma rotação da cabeça, o examinador deve observar quando a pessoa

começa fisicamente a flexionar lateralmente a cabeça em vez de girá-la. Embora a rotação e a flexão

lateral sejam movimentos acoplados, visualmente ao examinador o paciente deve ser capaz de fazer



ambos os movimentos individualmente. Esta é uma compensação normal para falta de rotação. O

paciente deve ser instruído a não exionar lateralmente a cabeça e o movimento deve ser testado

novamente. O final do movimento é o ponto onde a compensação começa a ocorrer.

MOVIMENTOS PASSIVOS4,5,10-13 

Figura 2-2  Testando os movimentos passivos na coluna cervical. A, Posição de teste para a
articulação atlantoccipital. B, Posição de teste para a articulação atlantoaxial. C, Teste de exão de
C2-T1.

INFORMAÇÃO GERAL
Os movimentos passivos são realizados para determinar a sensação nal de cada movimento. Isso

pode dar ao examinador uma ideia da condição patológica envolvida. As sensações nais normais dos

movimentos da coluna cervical consistem em tecidos alongados para todos os quatro movimentos.

Como com os movimentos ativos, os movimentos mais dolorosos são feitos por último. O examinador

também deve observar se o padrão capsular está presente (i.e., exão lateral e rotação igualmente

limitadas; extensão menos limitada). A sobrepressão pode ser usada para testar a coluna como um

todo por testar ao nal da AM, ou posicionamento adequado pode ser usado para testar diferentes

partes da coluna cervical.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está sentado ou em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador geralmente está sentado próximo ao topo da cabeça do paciente ou de pé diretamente

em frente ao paciente.



Flexão — Coluna Cervical Superior

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona a polpa do indicador ou do dedo médio entre o processo mastoide e o

processo transverso para movimento entre C0 e C1, e entre o arco de C1 e o processo espinhoso de C2

para o movimento entre C1 e C2, para palpar entre a vértebra adjacente a m de sentir a quantidade

relativa de movimento em cada lado. O examinador então exiona passivamente a cabeça do paciente

e a coluna cervical superior várias vezes, para determinar a quantidade de movimento.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um resultado positivo do teste é indicado se o movimento ocorre mais cedo (hipomóvel) ou mais

tarde (hipermóvel) que o normal no segmento caudal espinal do que em pacientes sem condição

patológica.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O teste pode ser realizado unilateralmente.

• Para exionar a coluna cervical superior, o examinador pode focar em levar o queixo do paciente ao

pomo de Adão. Um erro comum é exionar o queixo do paciente ao peito; isso, no entanto, testa a

região cervical inferior.

Figura 2-3  Testando o movimento passivo na coluna cervical. A, Flexão lateral. B, Rotação.

Extensão — Coluna Cervical Superior



PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona a polpa do indicador ou do dedo médio entre o processo mastoide e o

processo transverso para movimento entre C0 e C1, e entre o arco de C1 e o processo espinhoso de C2

para o movimento entre C1 e C2, para palpar entre a vértebra adjacente a m de sentir a quantidade

relativa de movimento em cada lado. O examinador então estende passivamente a cabeça do paciente

e a região cervical superior.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um resultado positivo do teste é indicado se o movimento ocorre mais cedo (hipomóvel) ou mais

tarde (hipermóvel) no segmento caudal espinal do que no paciente sem condição patológica.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O teste pode ser realizado unilateralmente.

Flexão Lateral/Inclinação Lateral — Coluna Cervical Superior

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador palpa o processo transverso de C1. Primeiro o examinador deve achar o processo

mastoide de cada lado e então mover o dedo no sentido inferior e anterior até uma rígida

proeminência (i.e., o processo transverso de C1) ser palpada em cada lado (geralmente abaixo do

lóbulo da orelha e bem atrás da mandíbula). O examinador palpa entre o occipital e C1 para sentir a

quantidade relativa de movimento em cada lado. Após o movimento de C0-C1 ser testado, os dedos

são movidos caudalmente ao processo transverso de C2 para testar o movimento de C1-C2. Para testar

a inclinação lateral entre o occipital (C0) e C1, o examinador mantém a cabeça do paciente na posição

e então a inclina lateralmente na direção desejada. Deve ser tomado cuidado ao inclinar lateralmente

apenas a região cervical superior. Um erro comum é inclinar lateralmente a região cervical como um

todo. O examinador inclina lateralmente a cabeça do paciente até o movimento ser percebido no

processo transverso de C1. Esse procedimento é repetido para testar o movimento de C1-C2.



Figura 2-4  Rotação esquerda do occipital sobre C1. Observe o dedo indicador palpando o processo
transverso direito de C1.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um resultado positivo do teste é indicado por movimento excessivo ou restrito da cabeça antes de o

movimento ocorrer no processo transverso de C1 (ou C2). O movimento é comparado ao lado

contralateral. Se ambos os lados são sintomáticos ou têm movimentos anormais, o clínico deve usar a

experiência clínica prévia como guia para normalidade.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Muito pouca inclinação lateral ocorre na região cervical superior.

• Se movimento excessivo ocorrer com esse teste, o examinador deve suspeitar de condição

patológica ou lassidão na região cervical superior. O erro do examinador também pode ser um

fator se o examinador está inclinando lateralmente através da região cervical média e inferior.

Rotação — Coluna Cervical Superior

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador palpa o processo transverso de C1. Primeiro o examinador deve achar o processo

mastoide de cada lado e então mover o dedo no sentido inferior e anterior até uma rígida

proeminência (i.e., o processo transverso de C1) ser palpada em cada lado (geralmente abaixo do

lóbulo da orelha e bem atrás da mandíbula). O examinador palpa entre o occipital e C1 para sentir a



quantidade relativa de movimento em cada lado. Após o movimento de C0-C1 ser testado, os dedos

são movidos caudalmente ao processo transverso de C2 para testar o movimento de C1-C2. Para testar

a rotação entre C0 e C1, o examinador mantém a cabeça do paciente na posição e então realiza a

rotação da cabeça enquanto palpa o processo transverso. Normalmente, o processo transverso no lado

do qual a cabeça está sendo rodada dá a impressão de desaparecer (profundo), enquanto o processo

transverso do outro lado (super cial) parece ser acentuado. Esse procedimento é repetido para testar

o movimento de C1-C2.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Se o desaparecimento/acentuação de C1 não ocorrer, restrição do movimento está presente entre C0

e C1 (ou C1 e C2) naquele lado. Muito pouca rotação ocorre em C0-C1. Em comparação, 50% de todo

o movimento de rotação cervical ocorre entre C1-C2.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O movimento em cada segmento durante a exão lateral e rotação pode ser sentido ao palpar-se o

processo transverso adjacente em cada lado enquanto se faz o movimento.

• A palpação na região do processo transverso de C1 geralmente é dolorosa, então deve ser tomado

cuidado durante esta técnica.

• Em todos esses movimentos, a sensação final deve ser de tecidos alongados.

Flexão — Coluna Cervical Inferior

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona a polpa do indicador ou do dedo médio entre os processos espinhosos dos

dois segmentos espinais adjacentes (p. ex., o dedo é colocado entre o processo espinhoso de C3 e C4

para sentir o movimento relativo entre C3 e C4). O examinador exiona passivamente a cabeça do

paciente e a região cervical. O examinador palpa entre as vértebras adjacentes para sentir a

quantidade relativa de movimento entre cada segmento espinal.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um resultado de teste positivo é indicado se o movimento ocorrer mais cedo (hipomóvel) ou mais

tarde (hipermóvel) do que no paciente sem uma condição patológica ou relativa à vértebra adjacente.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS



• O teste pode ser realizado unilateralmente por posicionar as polpas digitais entre o processo

transverso dos segmentos espinais adjacentes.

• O examinador encontrará que, conforme ele trabalha para baixo da coluna de C2 a C7, mais exão é

exigida para sentir o movimento.

Extensão — Coluna Cervical Inferior

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona a polpa do indicador ou do dedo médio entre os processos espinhosos dos

dois segmentos espinais adjacentes (p. ex., um dedo é colocado entre os processos espinhosos de C3 e

C4 para sentir o movimento relativo entre C3 e C4). O examinador estende passivamente a cabeça do

paciente e a região cervical. O examinador palpa entre as vértebras adjacentes para sentir a

quantidade relativa de movimento entre cada segmento espinal.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um resultado do teste positivo é indicado se o movimento ocorre mais cedo (hipomóvel) ou mais

tarde (hipermóvel) do que em um paciente sem condição patológica ou em relação à vértebra

adjacente.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O teste pode ser realizado unilateralmente posicionando-se as polpas digitais entre o processo

transverso dos segmentos espinais adjacentes.

• O examinador encontrará que, conforme ele trabalha para baixo da coluna de C2 a C7, mais extensão

é exigida para sentir o movimento.

Flexão Lateral/Inclinação Lateral — Coluna Cervical Inferior

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona a polpa do indicador ou do dedo médio entre os processos espinhosos dos

dois segmentos espinais adjacentes (p. ex., um dedo é colocado entre os processos espinhosos de C3 e

C4 para sentir o movimento relativo entre C3 e C4). Para testar a inclinação lateral, o examinador

mantém a cabeça do paciente na posição e então a inclina lateralmente na direção desejada. Cuidado

deve ser tomado para inclinar lateralmente somente o nível espinal desejado. Um erro comum é

inclinar lateralmente a região cervical como um todo. O examinador inclina lateralmente a cabeça do

paciente, sentindo o movimento relativo entre os processos transversos.



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Uma comparação é feita entre os dois lados ou entre outros segmentos espinais adjacentes no mesmo

lado. Um resultado positivo do teste é indicado se o movimento ocorre mais cedo (hipomóvel) ou

mais tarde (hipermóvel) do que normalmente seria esperado ou relativo às vértebras adjacentes. Se a

articulação move-se mais cedo que o previsto, isso é indicativo de hipomobilidade. Se a articulação

move-se mais tarde que o esperado, é indicativo de hipermobilidade da articulação.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Disfunção é indicada se diferenças são notadas entre os dois lados ou entre segmentos espinais

adjacentes no mesmo lado.

Rotação — Coluna Cervical Inferior

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona a polpa do indicador ou do dedo médio entre os processos espinhosos dos

dois segmentos espinais adjacentes (i.e., um dedo é colocado entre os processos espinhosos de C3 e C4

para sentir o movimento relativo entre C3 e C4). Para testar a rotação, o examinador mantém a

cabeça do paciente na posição e então realiza uma rotação da cabeça enquanto palpa o processo

transverso.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Uma comparação é feita entre os dois lados ou entre outros segmentos espinais adjacentes no mesmo

lado. Um resultado positivo do teste é indicado se o movimento ocorre mais cedo (hipomóvel) ou

mais tarde (hipermóvel) do que normalmente seria esperado ou relativo às vértebras adjacentes. Se a

articulação se move mais cedo do que o previsto, isso é indicativo de hipomobilidade. Se a

articulação se move mais tarde do que o previsto, isso é indicativo de hipermobilidade da

articulação.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O movimento em cada segmento durante a exão lateral e rotação pode ser sentido palpando-se os

processos transversos adjacentes em cada lado enquanto se faz o movimento.

• Como todos esses movimentos, a sensação final deve ser um tecido denso alongado.

MOVIMENTOS ISOMÉTRICOS RESISTIDOS 



Figura 2-5  Posicionamento para movimentos isométricos resistidos. A, Flexão. Observe a ligeira
exão do pescoço antes de oferecer a resistência. B, Extensão. Observe a ligeira exão do pescoço

antes de oferecer a resistência. C, Flexão lateral (é mostrada a exão lateral à esquerda). D, Rotação
(é mostrada a rotação à esquerda).

OBJETIVO
Avaliar a força da musculatura cervical.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente pode estar sentado ou em supino. A cabeça do paciente é colocada em posição neutra (i.e.,

nenhuma rotação, inclinação lateral, flexão ou extensão com um ligeiro aceno).

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
Se o paciente está sentado, o examinador é posicionado diretamente em frente ao paciente. Se o

paciente está em supino, o examinador é posicionado diretamente superior à cabeça do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE (SENTADO)



Flexão. O examinador posiciona a palma da mão na testa do paciente e a outra mão na parte superior

das costas do paciente para estabilização (A).

Extensão. O examinador posiciona a palma da mão na região occipital do paciente e a outra

mão sobre o esterno para estabilização (B).

Flexão lateral. O examinador posiciona a palma da mão na região temporal do paciente e a

outra mão no ombro contralateral para estabilização (C).

Rotação. O examinador posiciona ambas as mãos nas têmporas do paciente (D).

O examinador testa a força isométrica resistida ao aplicar força à cabeça por meio da palma da

mão. O paciente deve ser instruído, “Não me deixe mover você,” em vez de, “Contraia o músculo o

máximo possível.” Dessa maneira, o examinador assegura-se de que o movimento é tão isométrico

quanto possível e que mínimo movimento ocorre enquanto ao mesmo tempo mede a força do

movimento.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Fraqueza ou dor (ou ambas) na coluna cervical quando os músculos são testados.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se a história do paciente inclui queixa de que certas cargas ou movimentos combinados (i.e.,

movimentos que dão resistência além da gravidade) são dolorosos, o examinador não deve hesitar

em testar cuidadosamente esses movimentos isometricamente para melhor determinar o problema.

• O examinador deve se assegurar de que esses movimentos são feitos com a coluna cervical em

posição neutra e que os movimentos dolorosos são feitos por último. A resistência à cabeça deve

ser oferecida de forma lenta.

EXAME EXPLORATÓRIO DA ARTICULAÇÃO PERIFÉRICA

EXPLORANDO AS ARTICULAÇÕES PERIFÉRICAS14 

OBJETIVO
A sondagem das articulações periféricas é usada para descartar outras articulações (periféricas)

associadas como fonte de ou como contribuinte para a dor do paciente ou disfunção e também para

observar áreas que precisem de um exame mais detalhado. Com todos os testes de triagem,

sobrepressão ao nal da AM pode ser adicionada para testar se os movimentos ativos são livres de

dor. Sobrepressão à articulação ajuda a clarear sua associação com a queixa do paciente.



SUSPEITA DE LESÃO
Possível lesão à articulação periférica, seu suporte por tecidos inertes ou os músculos que movem a

articulação; ou, sintomas referidos à articulação.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está sentado ou de pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador é posicionado diretamente em frente do paciente como seu instrutor, observando o

movimento e aplicando sobrepressão quando necessária.

Articulações Temporomandibulares (ATM)

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador primeiro explica ao paciente que ele posicionará o indicador ou o dedo mínimo no

ouvido do paciente para sentir o movimento da ATM. O examinador posiciona os dedos nos ouvidos

do paciente com o aspecto da polpa dos dedos direcionados para frente de modo a perceber igualdade

do movimento dos côndilos das articulações temporomandibulares e cliques ou ranger nas

articulações. O paciente então é solicitado a abrir e fechar a boca.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Dor ou sensibilidade, especialmente no fechamento da mandíbula, geralmente indica capsulite

posterior. Conforme o paciente abre a boca, o côndilo normalmente se move para frente. Para abrir a

boca completamente, os côndilos devem realizar uma rotação e uma translação simultânea. Se isso

não ocorrer, a abertura da boca será limitada e/ou haverá desvio da mandíbula, indicando um

resultado positivo do teste.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O examinador deve observar o paciente conforme a pessoa abre e fecha a boca e deve prestar

atenção em qualquer desvio durante o movimento.

• O examinador será capaz de ver o côndilo mandibular movendo-se anteriormente (visualmente ele

parece se mover lateralmente) no lado da disfunção conforme o paciente abre a boca.

Cintura Escapular



PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador rapidamente explora esse complexo de articulações (glenoumeral, acromioclavicular,

esternoclavicular e escapulotorácica) por solicitar ao paciente que eleve ativamente cada membro

superior por meio da abdução, seguida por elevação ativa por meio da exão para frente e elevação

por meio do plano da escápula (plano escapular). Além disso, o examinador rapidamente testa a

rotação medial e lateral de cada ombro com o membro superior ao lado do corpo e com o membro

superior em abdução a 90°.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Qualquer padrão de restrição (desvios do movimento ou produção de dor) ou movimento anormal

deve ser observado como resultado positivo do teste.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se o paciente é capaz de alcançar abdução completa sem di culdade ou dor, isso geralmente é uma

indicação de que não há nenhum problema com o complexo do ombro.

Articulações do Cotovelo

PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente é solicitado a mover ativamente as articulações do cotovelo em exão, extensão,

supinação e pronação.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Qualquer restrição ou anormalidade do movimento ou sinais e sintomas anormais devem ser

observados, porque eles podem indicar uma condição patológica e um resultado positivo do teste.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O examinador também pode pedir ao paciente para repetir os movimentos de exão e extensão

enquanto o antebraço está em posição completamente pronada e supinada.

Punho e Mão

PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente ativamente realiza a exão, extensão e desvios radial e ulnar do punho. Os movimentos



ativos ( exão, extensão, abdução, adução ou oposição) são realizados pelos dedos e polegar. Essas

ações dos dedos e polegar podem ser efetuadas solicitando ao paciente que cerre o punho e então

estique os dedos e polegar amplamente.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Qualquer restrição ou anormalidade de movimento ou sinais e sintomas anormais devem ser

observados, porque eles podem indicar uma condição patológica e um resultado positivo do teste.

TESTE DO MIÓTOMO 

 



 

Figura 2-6  Posicionamento para teste do miótomo. A, Flexão do pescoço (C1, C2). B, Flexão
lateral do pescoço para esquerda (C3). C, Elevação do ombro (C4). D, Abdução do ombro (C5). E,



Flexão do cotovelo (C6). F, Extensão do cotovelo (C7). G, Extensão do punho (C6). H, Flexão do
punho (C7). I, Extensão do polegar (C8). J, Abdução dos dedos (T1).

OBJETIVO
Avaliar a integridade das raízes nervosas da coluna cervical que suprem os músculos do membro

superior.

SUSPEITA DE LESÃO
Condição patológica da raiz nervosa espinal.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador está posicionado diretamente em frente ou ao lado da extremidade superior do

paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
Miótomos são testados por contrações isométricas resistidas com a articulação em ou próxima à

posição de repouso. Assim como com os movimentos isométricos resistidos previamente

mencionados, o examinador deve posicionar a articulação que será testada e instruir o paciente, “Não

me deixe mover você”, de modo que uma contração isométrica seja obtida. A contração deve ser

mantida ao menos por 5 segundos, porque a fraqueza do miótomo geralmente leva um tempo para

desenvolver-se.

Miótomo C1-C2 ( exão do pescoço). A cabeça do paciente deve ser ligeiramente exionada

(um aceno). O examinador aplica pressão à testa do paciente enquanto estabiliza o tronco do paciente

com a mão entre as escápulas (A). O examinador deve certi car-se de que o pescoço do paciente não

se estende quando a pressão é aplicada à testa.

Miótomo C3 e nervo craniano XI ( exão lateral do pescoço). O examinador posiciona uma

das mãos sobre a orelha do paciente e aplica uma força em exão lateral à cabeça enquanto estabiliza

o tronco do paciente com a outra mão no ombro oposto (B). Tanto a exão lateral direita quanto a

esquerda devem ser testadas.

Miótomo C4 e nervo craniano XI (elevação do ombro). O examinador solicita ao paciente

que eleve os ombros a cerca de metade da elevação completa. O examinador aplica uma força em

sentido para baixo em ambos os ombros do paciente enquanto o paciente tenta mantê-los nesta



posição (C). O examinador deve certi car-se de que o paciente não está “apoiando/forçando” os

membros superiores contra as coxas se o teste for feito sentado.

Miótomo C5 (abdução do ombro). O examinador solicita ao paciente que eleve os membros

superiores a cerca de 75° a 80° no plano escapular com os cotovelos exionados a 90° e os antebraços

pronados ou em posição neutra. O examinador aplica uma força em direção para baixo no eixo

umeral enquanto o paciente tenta manter os membros superiores nessa posição (D). Para evitar

rotação, o examinador posiciona seus antebraços sobre os antebraços do paciente enquanto aplica

pressão ao úmero.

Miótomo C6 e C7 ( exão e extensão do cotovelo). O examinador solicita ao paciente que

coloque seus braços ao longo do corpo com os cotovelos exionados a 90° e antebraços neutros. O

examinador aplica aos antebraços uma força isométrica em direção para baixo para testar os exores

do cotovelo (miótomo C6) (E) e uma força isométrica em direção para cima para testar os extensores

do cotovelo (miótomo C7) (F). Para testar os movimentos do punho (extensão, exão e desvio ulnar),

o paciente posiciona os braços ao longo do corpo, os cotovelos a 90°, antebraços pronados, e punhos,

mãos e dedos neutros. O examinador aplica às mãos uma força para baixo para testar a extensão do

punho (miótomo C6) (G) e uma força para cima para testar a flexão do punho (miótomo C7) (H).

Miótomo C8 (extensão do polegar). O paciente estende o polegar a pouco menos da AM

completa. O examinador aplica uma força isométrica para trazer o polegar em exão (I). Uma força

lateral (desvio radial) para testar o desvio ulnar também pode ser realizada para testar o miótomo C8.

O clínico estabiliza o antebraço do paciente com uma das mãos e aplica uma força em desvio radial

ao lado da mão.

Miótomo T1 (abdução/adução dos dedos). Para testar músculos intrínsecos da mão

(miótomo T1), o examinador pode ter o paciente apertando um pedaço de papel entre os dedos

(geralmente o quarto e quinto dedos) enquanto o examinador tenta puxá-lo para fora.

Alternativamente, o paciente pode apertar os dedos do examinador, ou o paciente pode abduzir os

dedos ligeiramente com o examinador aduzindo isometricamente os dedos (J).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Fraqueza muscular tardia durante o teste miótomo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Quando aplicável, os dois lados são testados ao mesmo tempo para permitir comparação.

• Se possível, o examinador deve evitar aplicar pressão sobre as articulações, porque isso pode

mascarar sintomas se as articulações estiverem sensíveis.



CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

EXAME EXPLORATÓRIO SENSORIAL 

OBJETIVO
Avaliar a integridade sensorial das raízes nervosas da coluna cervical.

SUSPEITA DE LESÃO
Condição patológica de uma raiz nervosa espinal ou nervo periférico.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em supino ou sentado com os olhos fechados.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador é posicionado diretamente em frente ao paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador testa uma área de sensação intacta (p. ex., a face) para dar ao paciente uma referência

de um ponto de sensação normal. O examinador instrui o paciente a comparar a sensação na face (ou

na área de sensação normal) com a área que é testada. O examinador então usa pequena pressão das

mãos para testar a sensação do paciente sistematicamente. Para realizar uma “exploração sensorial”,

o examinador percorre, com as mãos relaxadas, sobre a cabeça do paciente (laterais e parte

posterior); para baixo sobre os ombros, acima do peito e nas costas; e ao longo dos braços,

certificando-se de cobrir todos os aspectos do membro superior.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Alterações na sensação de lado a lado ou área a área são consideradas um resultado positivo do teste.

O examinador deve ser capaz de diferenciar entre áreas sensoriais de uma raiz nervosa (dermátomo) e

nervo periférico.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O examinador pode usar um cata-vento, al nete, haste exível com algodão ou pincel (ou uma

combinação desses) para mapear a área exata de diferença sensorial e para determinar se qualquer



diferença sensorial é devida a uma raiz nervosa, nervo periférico ou algum outro dé cit

neurológico.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTES ESPECIAIS PARA SINAIS E SINTOMAS
NEUROLÓGICOS

Testes Especiais Relevantes

Teste de compressão foraminal (teste de Spurling)

Teste de compressão cervical máxima

Teste de compressão de Jackson

Teste de distração (descompressão)

Testes de tensão do membro superior (TTMS) (tensão do plexo braquial ou teste de Elvey)

Teste de abdução do ombro (alívio) (sinal de Bakody)

Definição
Nervos são estruturas sensibilizadas designadas para propagar impulsos elétricos ao longo de seus

axônios. O axônio do nervo também funciona para transmitir nutrientes e substâncias químicas para

baixo do seu lúmen. Qualquer condição patológica que impeça os nervos de concluir essas atividades

produz vários graus de sintomas neurológicos. Testes cervicais para sintomas neurológicos incluem-

se em duas categorias: aqueles designados para identi car pacientes que têm radiculopatia cervical e

aqueles designados para identi car pacientes que têm limitação de mobilidade dos nervos das

extremidades superiores.

Suspeita de Lesão
Para os testes para radiculopatia cervical, as posições são designadas para estreitar ou abrir o forame

intervertebral de modo que qualquer aumento ou diminuição nos sintomas possam indicar condições

tais como estenose; espondilose cervical; osteó tos; tró co, artrítico ou patologias das facetas

articulares in amadas; um disco herniado, que também estreita o forame; ou mesmo fraturas

vertebrais.

Os testes de tensão do membro superior (TTMS) e o teste de abdução do ombro identi cam



pacientes que têm limitação da mobilidade do nervo ou da raiz nervosa. Qualquer condição

patológica que limite essa mobilidade dos nervos da extremidade superior poderia ser a origem dos

sintomas.

Epidemiologia e Demografia
Sintomas neurológicos e radiculares não podem ser diagnosticados exclusivamente na base da

demogra a e epidemiologia. Os sintomas neurológicos são um re exo de outra condição patológica

(i.e., o nervo está lesado ou irritado, mas a origem da lesão ou da in amação é outra estrutura ou

parte de um processo de cicatrização); por esses motivos, os sintomas assumem uma demogra a de

uma condição patológica particular. De acordo com o estudo de Wainner e colaboradores,15 a

prevalência de sintomas radiculares era de 23% em uma amostra de pacientes os quais foram

submetidos a um exame eletrofisiológico padronizado.

História Clínica Relevante
Pacientes frequentemente têm uma história progressiva de sintomas cervicais e/ou nos membros

superiores. Cada episódio pode manifestar progressivamente com a piora de sintomas e requerer um

longo tempo de recuperação para retornar ao estado prévio. O mecanismo inicial da lesão pode ser

um evento traumático, tal como um acidente automobilístico ou uma queda, frequentemente

combinado com alterações degenerativas. Atividades repetitivas podem também ser precursoras de

sintomas neurológicos. Os pacientes geralmente queixam-se de dor ou fraqueza (ou ambas) no ombro

(anterior e posterior) ou membro superior, especialmente quando de pé ou com movimentos do

pescoço.

Sinais e Sintomas Relevantes
Um padrão comum dessas condições patológicas pode ou não incluir o seguinte:

• Dor no pescoço, região intraescapular ou extremidade superior

• Irradiação dos sintomas para o ombro, cotovelo ou componente distal do aspecto dorsal ou palmar

da mão, dependendo se uma raiz nervosa (dorsal ou palmar) ou nervo espinal (dorsal e/ou palmar)

está envolvido

• Dor, formigamento e/ou dormência no ombro (anterior ou posterior) e/ou membro superior

• Agravamento dos sintomas por movimento do pescoço ou posturas diferentes

• Sintomas de curta ou longa duração

• Uma história de trauma



• Paciente acima de 40 anos de idade

• Limitação de AM como resultado de espasmo muscular

• Perda de massa muscular ou atrofia

• Instabilidade articular

• Perda dos reflexos

• Fraqueza (atro a pode ou não estar presente, dependendo da quantidade e da duração de pressão

sobre o nervo)

• Dor associada com limitação de AM da coluna cervical (geralmente como resultado de espasmo

muscular)

• Alterações de sensação ao longo do dermátomo padrão da radiculopatia suspeitada ou lesão nervosa

espinal

Mecanismos de Lesão
Trauma no pescoço (p. ex., um tipo de lesão transtorno associado a whiplash ao chicote [DAC], um

disco herniado ou uma osteoartrite degenerativa [espondilose]) pode produzir sintomas neurológicos.

Trauma ou degeneração levam ao espasmo muscular, o qual, combinado com in amação, pode

resultar em estreitamento do forame intervertebral; isto, por sua vez, leva ao aumento de pressão na

raiz nervosa.

Devida à ampla variedade de condições patológicas que nalmente podem resultar em

radiculopatia ou sintomas neurológicos, o mecanismo de lesão é altamente variável. Lesão ou trauma

relatado à extensão da coluna cervical ou qualquer forma de compressão axial ou carga pode ser o

mecanismo de lesão em pacientes com início agudo dos sintomas. Um início insidioso dos sintomas

pode surgir de um acúmulo gradual de sintomas envolvendo o pescoço e membro superior acima de

certo período. Radiculopatia cervical é caracterizada por disfunção da raiz nervosa espinal.

Geralmente, isso é devido a alterações degenerativas na coluna; essas alterações podem criar ou uma

compressão, foraminal, sobre uma raiz nervosa cervical associada ou uma condição in amatória ao

redor da própria raiz nervosa. Condições patológicas tais como hérnia discal cervical ou espondilose

também são fontes comuns dessa desordem.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE15-20



TESTE DE COMPRESSÃO FORAMINAL (TESTE DE SPURLING)15-17,21,22

Figura 2-7  Teste de compressão foraminal. O paciente exiona a cabeça para um lado (1) e o
examinador pressiona diretamente para baixo na cabeça (2).

OBJETIVO
O teste de compressão foraminal é realizado se a história do paciente inclui uma queixa de sintomas

de raiz nervosa, mas esses sintomas são diminuídos ou ausentes ao momento do exame. O teste é

designado para provocar sintomas. É especialmente útil se o paciente tem se queixado de sintomas

radiculares ao movimento do pescoço, especialmente flexão lateral.

SUSPEITA DE LESÃO



Radiculopatia cervical.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé ligeiramente atrás do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
Primeiramente, o paciente inclina ou exiona lateralmente a cabeça para o lado não afetado primeiro

e então para o lado afetado. O examinador posiciona ambas as mãos sobre o topo da cabeça do

paciente. O examinador pressiona cuidadosamente e diretamente para baixo na cabeça, observando

qualquer manifestação ou alteração nos sinais e sintomas.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um resultado positivo do teste é indicado se a dor irradia para o membro superior (dermátomo)

durante a compressão para o lado o qual a cabeça está exionada. A dor indica pressão sobre uma

raiz nervosa (radiculite cervical). Dor no pescoço sem irradiação para o ombro ou membro superior

não constitui um resultado positivo do teste.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Bradley e colaboradores22 preconizaram realizar esse teste em três estágios, cada qual

gradativamente provocativo; se os sintomas são produzidos, o examinador não procede ao estágio

seguinte. O primeiro estágio envolve compressão com a cabeça neutra. O segundo estágio envolve

compressão com a cabeça em extensão. O estágio nal envolve compressão com a cabeça em

extensão e rotação para o lado não afetado. Se este for negativo, a compressão com a cabeça em

extensão e rotação para o lado afetado é testada.

• Radiculite implica dor na distribuição do dermátomo da raiz nervosa afetada.

• Se dor é sentida no lado oposto daquele que a cabeça é colocada, isso é chamado sinal de Spurling

inverso. Isso indica espasmo muscular em condições tais como mialgia de tensão.

• Sintomas bilaterais podem indicar uma mielopatia.

• Um erro clínico comum é puxar a cabeça em rotação e extensão adicional quando se põe carga à

coluna. Em vez disso, a força deve ser compressiva sem ocorrer rotação ou extensão adicional.



CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE16,17

Faixa de confiabilidade: k = 0,60-0,62

Faixa de especificidade: 50% a 74%

Faixa de sensibilidade: 50% a 56%

TESTE DE COMPRESSÃO CERVICAL MÁXIMA23,24 

Figura 2-8  Teste de compressão cervical máxima.

OBJETIVO
O teste de compressão cervical máxima é realizado se a história do paciente inclui uma queixa de

sintomas de raiz nervosa, mas esses sintomas estão diminuídos ou ausentes no momento do exame. O

teste é designado para provocar sintomas. Esse teste é especialmente útil se o paciente queixou-se de

sintomas radiculares, especialmente nos movimentos de rotação, exão lateral, e/ou rotação do

pescoço ou quando esses movimentos são combinados.

SUSPEITA DE LESÃO
Radiculopatia cervical.



POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador está ligeiramente atrás do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O lado sem sintomas é testado primeiro. O paciente exiona lateralmente a cabeça e então realiza

uma rotação para o mesmo lado. O examinador posiciona uma das mãos no ombro contralateral para

estabilizar o tronco e a outra mão no topo da cabeça do paciente; uma força para baixo é então

aplicada à cabeça. O teste é repetido no lado afetado. Se a cabeça é então colocada em extensão (assim

como exão lateral e rotação) e compressão é aplicada, o forame intervertebral é estreitado ao

máximo para o lado do movimento e os sintomas serão acentuados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um resultado positivo do teste é dor que irradia em direção membro superior para o qual a cabeça

estiver exionada lateralmente durante a compressão; isso indica pressão na raiz nervosa (radiculite

cervical). Dor na direção do lado para o qual o pescoço é inclinado indica uma condição patológica de

raiz nervosa se a dor é sentida dentro do dermátomo. Dor cervical localizada em direção ao lado para

o qual a cabeça é rodada pode ser o resultado de patologia das facetas articulares. Dor experimentada

no lado contralateral pode ser indicativa de tensão muscular.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• A segunda posição ( exão lateral, rotação e extensão) pode também comprimir a artéria vertebral.

Se a artéria vertebral estiver sendo testada, a posição deve ser mantida por 20 a 30 segundos para

ocasionar os sintomas (p. ex., vertigem, nistagmo, sensação de desmaio, náuseas) que iriam indicar

compressão da artéria vertebral em vez de problema neurológico.

• Dor no pescoço sem irradiação para o ombro ou membros superiores não constitui um resultado

positivo do teste.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas, mas provavelmente similares àquelas para o teste de compressão foraminal.

TESTE DE COMPRESSÃO DE JACKSON25 



Figura 2-9  Teste de compressão de Jackson.

OBJETIVO
O teste de compressão de Jackson é realizado se a história do paciente inclui uma queixa de sintomas

de raiz nervosa, mas esses sintomas estão diminuídos ou ausentes no momento do exame. Esse teste é

designado para provocar sintomas e é especialmente útil se o paciente queixou-se de sintomas

radiculares com os movimentos de rotação do pescoço.

SUSPEITA DE LESÃO
Radiculopatia cervical.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé ligeiramente atrás do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente faz uma rotação da cabeça primeiramente para o lado não envolvido. O examinador então

posiciona ambas as mãos no topo da cabeça do paciente e cuidadosamente pressiona diretamente para

baixo na cabeça. O teste é repetido com a cabeça em rotação para o lado envolvido.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO



O resultado do teste é positivo se a dor irradia para o membro superior, indicando pressão sobre uma

raiz nervosa. A distribuição da dor (dermátomo) pode dar alguma indicação de qual raiz nervosa está

afetada.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O teste é uma modificação do teste de compressão foraminal (teste de Spurling).

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas, mas provavelmente similares àquelas para o teste de compressão foraminal.

DISTRAÇÃO (DESCOMPRESSÃO)4,15,16 

Figura 2-10  Teste de distração (descompressão).

OBJETIVO
O teste de distração (descompressão) é usado para avaliar o envolvimento cervical em pacientes nos

quais a história inclui uma queixa de sintomas radiculares e os quais demonstram sinais radiculares

(p. ex., dor no dermátomo, um miótomo frágil) durante o exame. Ele também pode ser usado para

auxiliar a diferenciar dor de raiz nervosa (coluna cervical) e dor no ombro.

SUSPEITA DE LESÃO
Radiculopatia cervical.



POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé imediatamente próximo ao paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona uma das mãos abaixo do queixo do paciente e a outra mão abaixo do

occipital. O examinador então vagarosamente suspende a cabeça do paciente, com o efeito de aplicar

tração à coluna cervical.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O resultado do teste é classi cado como positivo se a dor é aliviada ou diminuída quando a cabeça é

suspendida; isso indica que a pressão sobre as raízes nervosas foi aliviada.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se o paciente abduz o membro superior enquanto a tração é aplicada, os sintomas no ombro são

ainda mais aliviados ou diminuídos, especialmente se as raízes nervosas C4 ou C5 estiverem

envolvidas. Não obstante, os achados do teste ainda indicam pressão na raiz nervosa na coluna

cervical, não uma condição patológica do ombro.

• Aumento de dor à descompressão pode ser o resultado de um espasmo muscular, tensão ligamentar,

tensão muscular, irritabilidade da dura-máter ou hérnia discal.

• Pode levar poucos minutos para os sintomas neurológicos se modificarem.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE15,16

Confiabilidade: k = 0,88

Especificidade: 100%

Faixa de sensibilidade: 26% a 43%

TESTES DE TENSÃO DO MEMBRO SUPERIOR (TTMS) (Tensão do
Plexo Braquial ou Teste de Elvey)12,15,17-20,24,26,27 



Figura 2-11  Testes de tensão do membro superior (TTMS) (Testes de Elvey). A, TTMS1. B,
TTMS2. C, TTMS3. D, TTMS4.

OBJETIVO
Os testes de tensão do membro superior (TTMS) são designados para pôr em estresse ou tensão nas

estruturas neurológicas do membro superior, embora o estresse geralmente seja colocado em todos os

tecidos do membro superior. Com esses testes, o examinador procura por exacerbação dos sintomas

do paciente. O tecido neurológico é diferenciado pelo que é de nido como testes sensibilizantes (p.

ex., teste de exão lateral do pescoço). Esse processo, primeiramente descrito por Elvey, desde então

tem sido dividido em quatro testes para estressar diferentemente os nervos espinais e raízes nervosas.

Modi cações da posição do ombro, cotovelo, antebraço, punho e dedos põem estresse maior em

nervos específicos (propensão nervosa).



SUSPEITA DE LESÃO
Limitações na mobilidade neural no membro superior podem ocorrer devido a trauma ou

degeneração em qualquer lugar ao longo do curso da medula espinal, raízes ou nervos espinais.

Sintomas bilaterais indicam mielopatia (lesão do neurônio motor superior), enquanto sintomas

unilaterais indicam radiculopatia (lesão do neurônio motor inferior).

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente repousa em supino na maca de tratamento. A cabeça deve ser posicionada em posição

neutra, sem travesseiro abaixo da cabeça ou joelhos. As pernas não devem se cruzar.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador é posicionado diretamente próximo ao ombro que será testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador decide quais dos quatro testes serão relevantes com base nos sintomas do paciente

(Tabela 2-1). Em cada teste, o lado não afetado é testado primeiro. O examinador posiciona primeiro

o ombro, seguido pelo antebraço, punho, dedos e, por último, devido à AM ser maior, o cotovelo. Isso

permite mensurar mais facilmente a AM disponível, a qual pode mudar à medida que a condição

melhora ou piora. Cada fase é adicionada até que os sintomas neurológicos sejam produzidos. Uma

vez produzido o sintoma, a localização dos sintomas é observada e o teste é interrompido. Para

“sensibilização” adicional do teste, exão lateral da coluna cervical pode ser realizada para aumentar

adicionalmente os sintomas.

Tabela 2-1  Teste de Tensão do Membro Superior (TTMS) Apresentando a Ordem do

Posicionamento das Articulações e Propensão Nervosa



Quando o ombro é posicionado, é essencial manter a depressão do ombro ao longo do teste de

modo que a cintura escapular permaneça deprimida mesmo com abdução. Se o ombro não for

mantido deprimido, o teste é menos provável de ser efetivo. Enquanto a cintura escapular está

deprimida, a articulação glenoumeral é colocada em posição apropriada de abdução (110° ou 10°,

dependendo do teste), e o antebraço, punho e dedos são colocados em suas posições apropriadas de

amplitude nal. Por exemplo, para a maioria dos testes de tensão do membro superior, os dedos são

estendidos e o punho está em completa extensão, o antebraço está supinado e o cotovelo está

estendido. Se os sintomas são mínimos ou não aparecem sintomas, a cabeça e a coluna cervical são

colocadas em flexão lateral para o lado oposto (testes sensibilizantes).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um resultado positivo do teste é indicado por sintomas neurológicos ao longo do curso do nervo

afetado. Devido a numerosas estruturas serem estressadas pelo teste, o resultado deve ser considerado

positivo somente se (1) os sintomas do paciente são reproduzidos; (2) uma diferença é observada

entre o lado não afetado e o lado com sintoma; ou (3) os sintomas são alterados pelo teste

sensibilizante (i.e., movimentos do pescoço).



OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Esses testes de estresse são contraindicados se sinais neurológicos são piorados, ou em fase aguda,

quando a história do paciente é colhida.

• Durante o teste de tensão, sintomas são mais facilmente agravados com o teste do membro superior

do que com o membro inferior.

• A posição do cotovelo frequentemente é realizada por último, porque a grande AM do cotovelo é

mais facilmente medida se a faixa disponível está sendo registrada para mostrar mudança na

condição ao longo do tempo.

• Os testes são designados para estressar os tecidos. Além dos tecidos neurológicos, eles estressam

alguns tecidos contráteis e inertes. A diferenciação entre os tipos de tecidos depende dos sinais e

sintomas manifestados.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE17-20

Faixa de confiabilidade: k = 0,76-0,83

Faixa de especificidade: 22% a 33%

Faixa de sensibilidade: 72% a 97%

TESTE DE ABDUÇÃO DO OMBRO (ALÍVIO) (SINAL DE
BAKODY)16,25,28-30 

Figura 2-12  Teste de abdução do ombro (alívio) (sinal de Bakody).



OBJETIVO
Testar sintomas radiculares, especialmente aqueles envolvendo as raízes nervosas C4 e C5. Este teste é

especialmente útil se o paciente tiver indicado em sua história que colocar o membro superior acima

da cabeça alivia os sintomas.

SUSPEITA DE LESÃO
Radiculopatia cervical.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está sentado. (O paciente pode ser testado em posição supina, mas sentado parece ser

mais efetivo.)

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador é posicionado tanto à frente quanto atrás do paciente para permitir a observação do

paciente abduzindo o membro superior.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador passivamente (ou o paciente ativamente) eleva o membro superior em abdução de

modo que a mão ou antebraço repousa no topo da cabeça do paciente.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Diminuição ou alívio dos sintomas neurológicos indica um problema de compressão cervical

extradural, tal como um disco herniado, compressão da veia epidural ou compressão da raiz nervosa,

geralmente na área C4-C5 ou C5-C6. Um aumento na dor com o posicionamento do membro superior

implica que a pressão está aumentando no triângulo interescaleno.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Diferenciação é feita pela distribuição dos sintomas no dermátomo (e possivelmente pelo

miótomo).

• A abdução do membro superior reduz o comprimento da via neurológica e diminui a pressão nas

raízes nervosas inferiores.

• Pode levar alguns minutos para que os sintomas se modifiquem.



CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE16

Faixa de especificidade: 80% a 100%

Faixa de sensibilidade: 31% a 43%

TESTE ESPECIAL PARA SINAIS E SINTOMAS
VASCULARES31-33

Teste Especial Pertinente
Teste da artéria vertebral (quadrante cervical).

Definição
Lesão ou pressão sobre a artéria vertebral no pescoço, especialmente à medida que ela se envolve em

torno de C1 e adentra ao crânio, pode resultar em perda da habilidade da artéria em suprir sangue ao

cérebro e tronco encefálico. Devido à distribuição primária da artéria basilar (formada das artérias

vertebrais) ser o aspecto posterior do cérebro, perda do suprimento sanguíneo afeta atividades

controladas pela ponte, medula, tálamo, cerebelo, mesencéfalo e região occipital do córtex.

Suspeita de Lesão

Isquemia vertebrobasilar

Insuficiência da artéria vertebral

Desordem circulatória vertebrobasilar

Epidemiologia e Demografia
Nos Estados Unidos, 25% dos acidentes vasculares cerebrais ocorrem na distribuição vertebrobasilar.

A idade é um fator no qual a incidência de insu ciência vertebrobasilar (IVB) aumenta. A incidência é

mais alta em indivíduos entre 60 e 70 anos de idade. Homens são mais propensos a IVB que as

mulheres, e afro-americanos têm maior prevalência que os caucasianos.34-36

História Clínica Relevante
O paciente pode ter uma história de trauma na cabeça, trauma tipo chicote, um acidente

automobilístico, manipulação da coluna cervical superior ou outro trauma na região. Fatores de risco

incluem hipertensão, diabetes e tabagismo.



Sinais e Sintomas Relevantes (T, Q, 4D, 2N, A)

• Tontura (vertigem, entontecimento, atordoamento)

• Quedas repentinas (colapso sem razão aparente)

• Diplopia

• Disartria (dificuldades da fala)

• Disfagia (mais rouquidão, soluços)

• Náuseas

• Dormência (unilateral)

• Nistagmo

• Ataxia

Mecanismo de Lesão
Oclusão da artéria vertebral ou da artéria basilar pode ocorrer como resultado de rotação cervical ou

rotação combinada com extensão. Portanto, atividades tais como pintura, ioga, dar ré no carro e ter

os cabelos lavados em salão podem levar a sintomas de insuficiência vertebrobasilar.

Dissecação ou trauma agudo aos vasos pode ser o resultado de acidente automobilístico, lesão

tipo chicote e manipulações da cervical. O posicionamento da cabeça e do pescoço parece alterar o

uxo vascular da artéria vertebral. Especulou-se que atividades de rotação a amplitude nal

poderiam alterar esse uxo vascular. As pesquisas recentes sobre mobilidade cervical e circulação ao

cérebro são confusas. Estudos cadavéricos apontaram a rotação como o único movimento mais

provável em alterar o uxo sanguíneo. Com a rotação, a artéria contralateral era comprometida mais

frequentemente; entretanto, quando a extensão era combinada com a rotação, a artéria vertebral

ipsolateral era envolvida tão frequentemente quanto o vaso contralateral.

Licht e colaboradores37,38 conduziram dois estudos que visavam o efeito da posição cervical no

uxo sanguíneo. Eles não encontraram diminuição signi cativa no volume do uxo sanguíneo

contralateral apesar da diminuição da velocidade do uxo sanguíneo. Yi-Kai e colaboradores39

encontraram que o uxo da artéria vertebral diminuiu com a extensão e rotação em ambas as artérias

vertebrais, ipso e contralateral, com a diminuição mais signi cativa ocorrendo na artéria

contralateral.

Após uma extensa revisão de estudos acerca do uxo sanguíneo da artéria vertebral, Terrett40

concluiu que rotação com ou sem extensão aplica o maior estresse às artérias vertebrais, com o

maior estresse à artéria vertebral ocorrendo entre o forame transverso do atlas e do áxis. A exão

lateral do pescoço pareceu ter um pequeno efeito no fluxo sanguíneo da artéria vertebral.



Confiabilidade/Especificidade/Sensibilidade
Desconhecidas.

TESTE DA ARTÉRIA VERTEBRAL (QUADRANTE CERVICAL)41-54 

Figura 2-13  Teste da artéria vertebral (quadrante cervical). O examinador passivamente move a
cabeça do paciente e o pescoço em extensão e exão lateral (1) e então em rotação (2), mantendo
por 30 segundos.

OBJETIVO
Determinar a capacidade das artérias vertebrais em prover uxo sanguíneo adequado às regiões

corticais do cérebro quando colocadas em certos posicionamentos cervicais.

SUSPEITA DE LESÃO
Insuficiência vertebrobasilar

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador é posicionado na cabeceira da maca.

PROCEDIMENTO DO TESTE
Se a história do paciente inclui queixa de sintomas arteriais, os movimentos que são menos prováveis



de causar os sintomas são testados primeiro. O examinador passivamente leva a cabeça e o pescoço

do paciente em extensão e exão lateral. Após esse movimento ter sido alcançado, o examinador

realiza a rotação do pescoço do paciente para o mesmo lado e o mantém por aproximadamente 30

segundos, a menos que ocorram os sintomas. Mais comumente o teste é feito antes de mobilizar a

coluna cervical. Nesse caso, o examinador posiciona o paciente na posição em que será mobilizado,

mantendo a amplitude final por até 30 segundos.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Com um resultado positivo do teste, sintomas referidos (veja Sinais e Sintomas Relevantes na seção

anterior) são provocados se a artéria oposta está afetada. Esse teste deve ser realizado com cuidado.

Se ocorrer tontura ou nistagmo, o teste é interrompido imediatamente porque isso é uma indicação

de que as artérias vertebrais estão sendo comprimidas e comprometidas.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O teste de DeKleyn-Nieuwenhuyse realiza uma função similar, mas envolve extensão e rotação, em

vez de extensão e exão lateral. Ambos os testes poderão ser usados para avaliar compressão da

raiz nervosa na coluna cervical inferior, mas os sintomas serão diferentes.

• Para testar a coluna cervical superior, o examinador “empurra” o queixo do paciente e segue com

extensão, exão lateral e rotação da coluna cervical e mantém a posição por 30 segundos ou até

que surjam os sintomas.

• O teste da artéria vertebral (quadrante cervical) é similar ao teste de Spurling para compressão da

raiz nervosa. A principal diferença é que nenhuma força compressiva é colocada à coluna quando o

examinador está avaliando o fluxo sanguíneo.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE45

Confiabilidade (interobservadores): k = 0,90

TESTES ESPECIAIS PARA INSTABILIDADE CERVICAL

Testes Especiais Pertinentes

Teste de Sharp-Purser

Teste do ligamento transverso de Aspinall

Teste de estresse do ligamento transverso



Teste de cisalhamento anterior ou de estresse sagital

Teste de cisalhamento atlantoaxial lateral (transverso)

Teste de estresse do ligamento alar em flexão lateral

Teste de estresse rotacional do ligamento do ligamento alar em rotação

Definição
Instabilidade cervical é um termo generalizado utilizado para de nir uma perda do suporte estrutural

ou muscular ou coesão dentro da região cervical. Instabilidade pode estar presente em qualquer dos

segmentos cervicais, mas a maioria dos testes especiais foca na região cervical superior. Instabilidade

da cervical superior é o resultado mais comum de uma lesão ou condição patológica do ligamento

alar, do ligamento transverso ou do processo odontoide da coluna cervical superior. A função dessas

estruturas é estabilizar a cabeça sobre o pescoço. Lesão ou dano a essas estruturas pode resultar em

instabilidade e pode comprometer o tronco cerebral e a medula espinal. Os ligamentos e suas

estruturas musculares de suporte permitem a mobilidade da cabeça enquanto protegem o tronco

encefálico e medula espinal à medida que correm ao longo da região.

Suspeita de Lesão

Instabilidade cervical

Fratura do processo odontoide (dente do áxis)

Laceração do ligamento transverso

Laceração do ligamento alar

Displasia odontoide

Epidemiologia e Demografia
Em adultos, 15% de todas as fraturas da coluna cervical envolvem o processo odontoide; em crianças

com idade inferior a 7 anos, 75% dessas fraturas envolvem o odontoide.55-57 Subluxações da coluna

cervical são vistas em 43% a 86% dos pacientes com artrite reumatoide. Elas ocorrem mais

frequentemente em homens, embora as mulheres tenham maior propensão para artrite reumatoide.

Subluxação atlantoaxial ocorre em 11% a 39% dos pacientes com artrite reumatoide.58-60

Instabilidade cervical deve ser altamente suspeitada se a história do paciente inclui uma queixa de

sensação de instabilidade, nódulo na garganta, parestesia do lábio, dor de cabeça severa

(especialmente com o movimento), espasmo muscular, náuseas ou vômito.4



História Clínica Relevante
No caso de trauma, nenhuma história passada precisa estar presente. No entanto, em caso de

instabilidade não traumática, o paciente pode ter uma história de doenças que afetam os ligamentos

ou osso, tais como síndrome de Down, artrite reumatoide, osteoporose ou síndrome de Cushing.

Sinais e Sintomas Relevantes
O examinador pode achar o paciente relutante em fazer exão para frente se o ligamento transverso

ou processo odontoide tiver sido dani cado. O paciente comumente mostra-se muito hesitante em

mover a cabeça ou o pescoço em qualquer direção. Quando a cabeça e o pescoço são movidos, o

paciente pode experimentar os seguintes sintomas:

• Diplopia (visão dupla)

• Disartria (dificuldade na fala)

• Disfagia (dificuldade de deglutição)

• Tontura

• Quedas repentinas (colapso sem razão aparente)

• Zumbido (nos ouvidos)

• Dores de cabeça

• Visão borrada

• Náuseas

• Sensação de nódulo ou caroço

• Dificuldade de concentração

• Parestesia bilateral nas mãos e nos pés

Mecanismo de Lesão
Meios comuns de lesão incluem acidentes automobilísticos e quedas que envolvam trauma na cabeça.

Biomecanicamente, se o ligamento transverso ou processo odontoide for lesionado, C1 translada para

frente (subluxa) sobre C2 durante a exão da coluna cervical superior. Isso resulta em sintomas da

medula espinal ou tronco cerebral conforme o aspecto posterior de C1 invade a medula espinal.

Alguns hipotetizaram que a fratura do processo odontoide ocorre como resultado de um trauma que

envolve uma combinação de exão, extensão e rotação.55–56 Embora o mecanismo de lesão

tipicamente seja um trauma, alguns processos de doenças (p. ex., artrite reumatoide, síndrome de

Cushing e síndrome de Down) podem enfraquecer o osso e ligamentos ao ponto de insu ciência ou



aumento de lassidão.

Observação Clínica

• O examinador deve ter cuidado quando testar a instabilidade da cervical superior. Geralmente esses

pacientes têm signi cativa guarda muscular na região cervical superior, e se segmentos espinais

verdadeiramente estiverem lesados ou frouxos, cuidado deve ser tomado para não lesar

adicionalmente as estruturas. Movimentos lentos e suaves devem ser usados para o teste.

TESTE DE SHARP-PURSER61 

Figura 2-14  Teste de Sharp-Purser para subluxação do atlas sobre o áxis.

OBJETIVO
Detectar subluxação do atlas sobre o áxis.

SUSPEITA DE LESÃO
Instabilidade cervical

Fratura do processo odontoide (dente do áxis)

Laceração do ligamento transverso

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está sentado.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé ao lado do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona uma das mãos sobre a testa do paciente e então posiciona o polegar da outra

mão sobre o processo espinhoso do áxis (C2) para estabilizá-lo. O paciente é solicitado a exionar a

cabeça lentamente (se a instabilidade estiver presente, a cabeça irá deslizar para frente sobre o

pescoço). O examinador então pressiona em direção posterior com a palma da mão sobre a testa do

paciente.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um resultado positivo do teste é obtido se o examinador sente a cabeça deslizar para trás durante o

movimento de exão quando a cabeça é empurrada para trás. O deslizamento para trás indica que a

subluxação do atlas foi reduzida (indicando que o ligamento transverso foi rompido); o deslizamento

pode ser acompanhado por um “clunk” à medida que o processo odontoide contacta o aspecto

posterior da parte anterior do atlas (C1). Sintomas tais como di culdade de deglutição, uma

plenitude ou volume na garganta, tontura, di culdade na fala e visão dupla podem ocorrer quando a

cabeça é flexionada. Esses sintomas diminuem quando a cabeça é empurrada posteriormente.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se o processo odontoide estiver intacto, o paciente pode estar relutante em exionar a cabeça para

frente porque se o ligamento transverso tiver sido lacerado, o processo odontoide poderia

pressionar contra a medula espinal.

• Cuidado deve ser tomado ao testar instabilidade cervical superior. Geralmente, esses pacientes têm

signi cativa guarda muscular na região cervical superior, e se os segmentos espinais estiverem

verdadeiramente lesados ou frouxos, cuidado deve ser tomado para não lesar adicionalmente as

estruturas envolvidas. Movimentos lentos e suaves devem ser usados para o teste.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE61

Especificidade: 96%

Sensibilidade: 69%

TESTE DO LIGAMENTO TRANSVERSO DE ASPINALL62 



Figura 2-15  Teste do ligamento transverso de Aspinall.

OBJETIVO
Detectar subluxação do atlas sobre o áxis.

SUSPEITA DE LESÃO
Instabilidade cervical

Fratura do processo odontoide (dente do áxis)

Laceração do ligamento transverso

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador é posicionado à cabeceira da maca.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona uma das mãos centralmente no aspecto posterior do atlas (C1). A outra mão

é colocada sobre o queixo do paciente e é usada para controlar a exão cervical. O examinador

estabiliza o occipital sobre o atlas na exão e mantém o occipital nessa posição exionada. Uma força

anteriormente direcionada é aplicada ao aspecto posterior do atlas, movendo-o (C1) para frente sobre

o áxis (C2).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Normalmente, o paciente não percebe nenhum movimento ou sintoma. Um resultado positivo do

teste é indicado se o paciente tem a sensação de um nódulo na garganta à medida que o atlas se move



em direção ao esôfago; isso indica hipermobilidade na articulação atlantoaxial.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Aspinall62 preconizou usar esse teste adicional se o teste de Sharp-Purser produzir um resultado

negativo.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE DE ESTRESSE DO LIGAMENTO ALAR EM ROTAÇÃO63,64 

Figura 2-16  Testando o ligamento transverso de C1. As mãos do examinador suportam a cabeça e
C1.

OBJETIVO
Detectar subluxação do atlas sobre o áxis. O teste detecta hipermobilidade na articulação atlantoaxial.

SUSPEITA DE LESÃO
Instabilidade cervical

Fratura do processo odontoide (dente do áxis)

Laceração do ligamento transverso

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR



O examinador está posicionado à cabeceira da maca.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador suporta o occipital (C0) com as palmas e com os terceiros, quartos e quintos dedos. Os

dedos indicadores são posicionados no espaço entre o occipital e o processo espinhoso de C2 de tal

modo que as pontas dos dedos indicadores estejam sobrejacentes ao arco neural de C1. O examinador

então eleva cuidadosamente ao mesmo tempo a cabeça e C1 anteriormente, não permitindo nenhuma

exão ou extensão. Esse cisalhamento anterior é normalmente resistido pelo ligamento transverso. A

posição é mantida por 10 a 20 segundos para veri car se os sintomas ocorrem, indicando um

resultado positivo do teste.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Resultados positivos do teste incluem uma sensação nal exível; espasmo muscular; tontura;

náuseas; parestesia do lábio, face ou membro; nistagmo ou uma sensação de nódulo na garganta.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE DE CISALHAMENTO ANTERIOR OU DO ESTRESSE SAGITAL64,65

Figura 2-17  Teste do estresse sagital anterior.

OBJETIVO
Testar a integridade de suporte dos ligamentos e tecidos capsulares da coluna cervical.



SUSPEITA DE LESÃO
Instabilidade cervical

Mielopatia cervical

Espondilolistese cervical

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em supino com a cabeça em posição neutra repousando sobre a maca.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador é posicionado à cabeceira da maca.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona ou as pontas dos dedos indicadores ou a lateral radial da segunda articulação

metacarpofalangeana (MCF) de cada mão sobre o arco posterior ou processo espinhoso da vértebra

que será testada. Cada segmento pode ser testado individualmente. Uma força direcionada

anteriormente então é aplicada ao longo do arco posterior de C1 ou do processo espinhoso de C2 a T1

ou bilateralmente ao longo da lâmina de cada corpo vertebral. Em cada caso, a sensação nal normal é

o tecido alongado com uma parada abrupta. Esse procedimento testa a mobilidade do segmento

superior sobre o segmento espinal inferior (p. ex., pressão posteroanterior [PA] é colocada sobre C1

para testar a translação de C1 sobre C2).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Resultados positivos do teste, especialmente quando a coluna cervical superior é testada, incluem

nistagmo, alterações pupilares, tontura, sensação nal exível, náuseas, parestesia facial ou dos

lábios e sensação de nódulo na garganta.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Esse teste é designado para mover anteriormente um segmento superior instável sobre um segmento

caudal estável da coluna cervical. Se existir instabilidade su ciente, o movimento anterior resulta

em compressão da medula espinal ou da porção inferior do tronco cerebral. Em ambos os casos,

deve-se tomar cuidado para não lesar essas duas estruturas.

• Os movimentos devem ser lentos e controlados. Não são necessários força excessiva ou movimento

para produzir sintomas se a instabilidade estiver presente.



CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE DE CISALHAMENTO ATLANTOAXIAL LATERAL
(TRANSVERSO)63,64 

Figura 2-18  A, Teste de cisalhamento atlantoaxial lateral. B, As articulações metacarpofalangeanas
de encontro aos processos transversos.

OBJETIVO
Detectar instabilidade da articulação atlantoaxial.

SUSPEITA DE LESÃO
Instabilidade cervical

Fratura do processo odontoide (dente do áxis)

Laceração do ligamento transverso

Displasia do odontoide

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em supino com a cabeça sustentada.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador está posicionado à cabeceira da maca.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona a lateral radial da segunda articulação MCF de uma das mãos de encontro ao



processo transverso do atlas (C1) e a segunda articulação MCF da outra mão de encontro ao processo

transverso oposto do áxis (C2). O examinador então empurra cuidadosamente as mãos ao mesmo

tempo (em direção medial), causando um cisalhamento de uma vértebra sobre a outra (i.e., a vértebra

acima cisalha sobre a vértebra abaixo). Cada nível vertebral pode ser testado de modo similar.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Normalmente, mobilidade mínima e nenhum sintoma (medular ou vascular) são produzidos, embora

o paciente possa sentir dor devido à pressão das articulações MCF de encontro aos processos

transversos. Resultados positivos do teste, especialmente quando a coluna cervical superior é testada,

incluem nistagmo, alterações pupilares, tontura, uma sensação nal exível, náuseas, parestesia

facial ou dos lábios e uma sensação de nódulo na garganta.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O paciente deve ser advertido, antes de o teste ser realizado, de que a dor é uma sensação normal,

porque os tecidos moles são comprimidos contra o osso.

• Essa técnica também pode ser usada para testar outros níveis da coluna cervical (p. ex., C2 a C7).

• Deve-se ter cuidado ao testar instabilidade cervical superior. Geralmente, esses pacientes têm

signi cativa guarda muscular na região cervical superior, e se os segmentos espinais estiverem

verdadeiramente lesados ou frouxos, deve-se ter cuidado para não lesar adicionalmente as

estruturas envolvidas. Movimentos lentos e suaves devem ser usados para o teste.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE DE ESTRESSE DO LIGAMENTO ALAR EM FLEXÃO
LATERAL63,64,66 



Figura 2-19  Teste de estresse do ligamento alar em exão lateral. O examinador tenta exionar
lateralmente a cabeça do paciente enquanto estabiliza o áxis.

OBJETIVO
Detectar instabilidade da articulação atlantoaxial e testar a integridade do ligamento alar.

SUSPEITA DE LESÃO
Instabilidade cervical

Fratura do processo odontoide (dente do áxis)

Laceração do ligamento alar

Displasia odontoide

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em supino com a cabeça em posição fisiológica neutra.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador está posicionado à cabeceira da maca.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador usa uma das mãos para estabilizar o áxis (C2) com uma preensão em pinça larga em

torno do processo espinhoso e lâmina de C2 (essa região geralmente é sensível no paciente com



instabilidade; por esse motivo, é necessária uma pinça rme, porém suave). A outra mão é

posicionada sobre a cabeça do paciente e usada para mover a cabeça sobre o pescoço do paciente. O

examinador tenta exionar lateralmente a cabeça e o atlas (C1) enquanto mantém o áxis (C2) tão xo

quanto possível.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Normalmente, se o ligamento estiver intacto, mínima exão lateral ocorre e o examinador observa

forte sensação nal capsular e uma parada sólida. Movimento excessivo ou reprodução dos sintomas

do paciente indicam um resultado positivo do teste.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Cuidado deve ser tomado ao testar instabilidade da cervical superior. Movimentos lentos e suaves

devem ser usados para o teste.

• Essa técnica foi inicialmente designada para testar instabilidade da cervical superior em pacientes

com artrite reumatoide.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE DE ESTRESSE DO LIGAMENTO ALAR EM ROTAÇÃO64 

Figura 2-20  Teste de estresse do ligamento alar em rotação. O examinador agarra a lâmina de C2
com uma das mãos e então usa a outra mão para realizar uma rotação da cabeça do paciente para a
esquerda e a direita.



OBJETIVO
Detectar instabilidade da articulação atlantoaxial.

SUSPEITA DE LESÃO
Instabilidade cervical

Fratura do processo odontoide (dente do áxis)

Laceração do ligamento alar

Displasia odontoide

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé ao lado do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador agarra rmemente, porém de modo suave, a lâmina e o processo espinhoso de C2 entre

o dedo e o polegar de uma das mãos. A outra mão é posicionada sobre o topo da cabeça do paciente.

Enquanto estabiliza C2, o examinador passivamente realiza uma rotação da cabeça do paciente para

esquerda e direita, movendo primeiro para o lado livre de sintoma.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Mais do que 20° a 30° de rotação sem movimento de C2 indica lesão ao ligamento alar contralateral,

especialmente se o resultado do teste de estresse do ligamento alar em exão lateral for positivo na

mesma direção. Se a mobilidade excessiva estiver na direção oposta para ambos os testes, a

instabilidade é devida a um aumento na zona neutra na articulação.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Cuidado deve ser tomado ao testar a instabilidade na cervical superior. Movimentos lentos e suaves

devem ser usados para o teste.

• Essa técnica foi inicialmente designada para testar instabilidade cervical superior em pacientes com

artrite reumatoide.



CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE ESPECIAL PARA FORÇA MUSCULAR

Teste Especial Pertinente
Teste de flexão craniocervical

Definição
O teste de exão craniocervical é feito para detectar uma redução na força muscular devida

diretamente à lesão aos músculos da coluna cervical, especialmente os exores profundos do pescoço.

Redução da força muscular também pode ser devida indiretamente à compensação por lesão em

áreas associadas.

Suspeita de Lesão
Qualquer condição patológica do pescoço poderia resultar em alterações na força dos exores

profundos do pescoço. Músculos são designados para mover as articulações, mas eles também

desempenham uma função de proteção. Uma alteração na força muscular é normal em pacientes

com lesão da coluna cervical; no entanto, ela também pode estar presente como compensação de uma

condição patológica em outras regiões. Lesão ao próprio músculo é definida como tensão cervical.

Epidemiologia e Demografia
Nos Estados Unidos, a dor no pescoço afeta 10% da população em algum momento. É mais comum

em mulheres do que em homens.6 Embora o número exato de pacientes com padrões alterados de

recrutamento muscular não seja conhecido, parece lógico admitir hipóteses que muitos, se não todos,

indivíduos com dor no pescoço também têm alterações na força muscular e resistência nos exores

profundos do pescoço.

História Relevante
A maioria dos pacientes apresenta dor aguda ou crônica na coluna cervical ou em regiões associadas

com a coluna cervical. Lesão ou trauma podem ou não ter associação com o início dos sintomas

musculares. Pacientes também podem ter uma história de ocupações que requeiram movimentos

repetitivos do pescoço ou posturas sustentadas (p. ex., usar o computador o dia inteiro) que resultam

em estresse repetitivo sobre as estruturas da região cervical. Má postura e mau posicionamento



também têm sido sugeridos como contribuintes para a dor no pescoço e alteração da força na

cervical.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Dor cervical local ou generalizada

• Diminuição da amplitude de movimento (espasmo muscular)

• Dor torácica superior ou entre as escápulas (possível em casos severos)

• Cefaleia occipital

• Sintomas que algumas vezes irradiam para a extremidade superior, especialmente para a região

escapular

Mecanismo de Lesão
A lesão afeta o recrutamento muscular. O efeito é visto ao longo do corpo; in amação, dor e guarda

muscular podem alterar a atividade neuromuscular do corpo. In amação local reduz a capacidade do

corpo em recrutar um músculo voluntariamente. Conforme a in amação se propaga de regiões locais

para áreas adjacentes, os músculos nessas novas áreas são afetados. Portanto, músculos locais, tais

como os exores profundos do pescoço, tornam-se enfraquecidos e têm resistência diminuída. Devido

às mudanças no controle muscular local, um padrão emerge da musculatura estabilizadora

enfraquecida local e hiperativa estabilizadores globais/músculos mobilizadores. Os músculos globais

aumentam suas atividades para compensar a perda de controle muscular local. Flexores profundos do

pescoço fracos ou facilmente fatigados são comuns em pacientes com condição patológica do pescoço

ou de áreas associadas.

TESTE DE FLEXÃO CRANIOCERVICAL68-70 



Figura 2-21  Teste de flexão craniocervical.

OBJETIVO
Avaliar a força e resistência dos flexores profundos do pescoço.

SUSPEITA DE LESÃO
Qualquer condição patológica do pescoço pode resultar em alterações na força dos flexores profundos

do pescoço.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em posição supino com exão de quadris e joelhos, pés apoiados sobre a maca, de

modo que a testa e o queixo estejam paralelos à maca (horizontal). A cabeça deve ser posicionada de

modo que o craniocervical e a coluna cervical estejam em posição neutra.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
Nenhum contato com o paciente é necessário para esse teste, então o examinador deve estar

posicionado onde o sensor de pressão possa ser visualizado juntamente com as expressões faciais do

paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
A cabeça do paciente é sustentada sobre uma toalha dobrada, e um sensor de pressão in ável é

posicionado atrás do pescoço e abaixo do occipital. O es gnomanômetro é in ado somente o

su ciente para preencher o espaço entre a maca e o pescoço, sem que haja pressão sendo percebida

sobre o pescoço. O paciente é então solicitado a, vagarosamente, inclinar o queixo em direção ao



esterno e manter a sensação final por 10 segundos.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O movimento deve aumentar a pressão registrada por pelo menos 10 mmHg. Incapacidade em fazer o

teste ou em aumentar a pressão indica fraqueza dos flexores cervicais profundos.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Para testar resistência, o teste deve ser repetido 10 vezes.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE ESPECIAL PARA MOBILIDADE DA PRIMEIRA
COSTELA

Teste Especial Pertinente
Teste da mobilidade da primeira costela

Definição
Mobilidade da primeira costela refere-se a prejuízo ou disfunção da primeira costela. Os prejuízos à

primeira costela podem ser pequenos, tais como uma perda da mobilidade, ou podem ser mais

signi cativos, tais como uma bruta fratura da própria costela. É importante que o examinador esteja

consciente de que esses prejuízos podem resultar em sintomas do quarto superior e coluna cervical

que podem ser de natureza local ou radicular.

Suspeita de Lesão

Hipermobilidade da primeira costela

Hipomobilidade da primeira costela

Fratura da primeira costela

Disfunção da primeira costela

Epidemiologia e Demografia
Movimento da primeira costela ou prejuízos à mobilidade podem ser mais comuns, mas suas atuais



prevalências não são conhecidas. Os números exatos de fraturas da primeira costela não foram

encontrados na literatura, mas clinicamente elas são quase raras. Não obstante, com ambas lesões, de

ombro e cervical (especialmente lesões da cervical inferior), a mobilidade das costelas deve ser testada

porque uma disfunção da costela pode estar de mãos dadas com disfunção da cervical inferior ou do

ombro.

História Clínica Relevante
A história passada pode ser inexpressiva, embora uma história de um acidente automobilístico ou

trauma à coluna cervical, tórax ou ombro possa predispor um paciente a alterar a mecânica da

região. A AM da coluna cervical pode ser afetada. Além disso, padrões respiratórios alterados,

juntamente com incapacidade em expandir o tórax ou engajar o diafragma, podem forçar excesso de

trabalho dos músculos acessórios da respiração, o que também afeta a mobilidade da coluna cervical e

do ombro. Esses músculos xam-se à primeira costela e podem ser a origem da mecânica alterada da

primeira costela.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Dor torácica superior ou cervicotorácica

• Retesamento cervical ou dor (espasmo muscular)

• Sintomas que podem ser exacerbados pela respiração

• Sintomas que se irradiam para a extremidade superior, incluindo dormência, formigamento, palidez

da pele e alterações na temperatura da pele

• Sintomas neurológicos e vasculares na região do quarto superior (síndrome do des ladeiro

torácico/lesão do plexo braquial)

Mecanismo de Lesão
A condição pode manifestar-se como síndrome do des ladeiro torácico, lesão do plexo braquial ou

mobilidade limitada da cervical ou do ombro. Clinicamente, disfunção da primeira costela ou

limitações da mobilidade da primeira costela são mais comuns. Lindgren71 postulou que a primeira

costela é “suscetível a subluxação porque perde um suporte superior de ligamento”. Subluxação da

primeira costela pode ser devida à tração dos músculos escalenos. Se um padrão de movimento

acessório for visto com a respiração ou se os músculos escalenos estiverem protegendo os tecidos

cervicais lesionados, a mobilidade da primeira costela poderá ser afetada. Fratura da primeira costela

pode resultar de golpes diretos à costela, mas fraturas reais são raras. Isso pode ser devido

parcialmente ao menor tamanho dessa costela em comparação com as outras costelas e sua posição



protegida atrás da clavícula. Quando ocorrem, fraturas da primeira costela podem causar subsequente

trauma às artérias, veias e nervos da extremidade superior. A disfunção da primeira costela também

pode resultar de acidentes automobilísticos, os quais podem causar tanto força compressiva como

tênsil sobre a primeira costela.

TESTE DE MOBILIDADE DA PRIMEIRA COSTELA 

Figura 2-22  Testando a mobilidade da primeira costela (aspecto anterior).

OBJETIVO
Avaliar a mobilidade e o posicionamento da primeira costela.

SUSPEITA DE LESÃO
Disfunção da primeira costela (hipomobilidade ou hipermobilidade).

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador está posicionado na cabeceira da maca.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador palpa a primeira costela bilateralmente a T1 e posiciona os dedos ao longo do trajeto

das costelas do paciente exatamente posterior às clavículas e anterior mas muito próximos ao

músculo trapézio. Uma das mãos é posicionada sobre a primeira costela e a outra mão é usada para

sustentar a cabeça do paciente. Enquanto palpa as costelas, o examinador observa o movimento de



ambas as primeiras costelas, notando qualquer assimetria à medida que o paciente inspira e espira

profundamente. (A respiração profunda envolve os escalenos como músculos acessórios da

respiração. Com a respiração profunda, os escalenos devem puxar a primeira costela em direção

cefálica). Usando o polegar, o qual pode ser reforçado pelo outro polegar, o examinador empurra a

costela caudalmente, observando a quantidade de movimento, a sensação nal, e se resulta em dor. A

outra primeira costela é testada de modo similar e os dois lados são comparados. Normalmente, um

tecido rme estirado é percebido sem dor, exceto possivelmente onde os polegares do examinador

estiverem comprimindo o tecido mole de encontro à costela. Testando primeiro o lado livre de dor, o

examinador palpa a primeira costela e exiona lateralmente a cabeça para o lado oposto até que a

costela seja sentida por mover-se para cima. A amplitude de exão lateral do pescoço é observada. A

flexão lateral então é repetida no lado doloroso e os resultados dos dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Assimetria no movimento entre os dois lados indica um resultado positivo do teste. Assimetria pode

ser causada por hipomobilidade da primeira costela ou músculos escalenos retesados no mesmo lado.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O teste também pode ser realizado com o paciente em prono. Com o paciente em posição prona, o

examinador palpa novamente e empurra a primeira costela caudalmente.

• Embora a primeira costela normalmente seja incluída na avaliação da coluna torácica ou do ombro,

o examinador deve sempre testar a mobilidade da primeira costela quando examinar a coluna

cervical, especialmente se a exão lateral é limitada e se dor ou sensibilidade estiver presente na

área da primeira costela, T1 ou escalenos.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

MOVIMENTOS DO JOGO ARTICULAR

DESLIZAMENTO ANTEROPOSTERIOR13 



Figura 2-23  Deslizamento anterior da coluna cervical.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador está sentado ou de pé próximo à cabeça do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador mantém a cabeça do paciente com uma das mãos em torno do occipital e a outra mão

em torno do queixo, certi cando-se de que o paciente não está sufocado. O examinador puxa a

cabeça para frente (para cima) no mesmo plano que os ombros para deslizamento anterior e para trás

(para baixo) para deslizamento posterior.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Conforme os movimentos do jogo articular são realizados, o examinador deve observar qualquer

diminuição da AM, dor, ou diferença na sensação nal. Variações ou reprodução dos sintomas são

consideradas como resultado positivo do teste.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Cuidado deve ser tomado ao puxar a cabeça diretamente para frente e diretamente para trás. Um

erro comum é exionar e estender a cabeça em vez de transmitir uma força direta anterior ou

posterior.

DESLIZAMENTO LATERAL72 



Figura 2-24  Deslizamento lateral da coluna cervical (é mostrado o deslizamento para a direita).

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador está sentado ou de pé próximo à cabeça do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador põe as mãos em concha e sustenta a cabeça do paciente com ambas as mãos e então

move a cabeça de lado a lado (lateralmente), mantendo a cabeça paralela aos ombros.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Conforme os movimentos são realizados, o examinador deve observar qualquer diminuição de AM,

dor, ou diferença na sensação nal. Variações ou reprodução dos sintomas são consideradas como

resultado positivo do teste.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Enquanto faz esses movimentos, o examinador deve prevenir exão, extensão ou inclinação lateral

da cabeça.

DESLIZAMENTO EM TRAÇÃO73 



Figura 2-25  Deslizamento em tração da coluna cervical.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador está sentado ou de pé próximo à cabeça do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona uma das mãos em torno do queixo do paciente e a outra mão sobre o

occipital. Tração então é aplicada diretamente em uma direção longitudinal, com a maior parte do

arranque ocorrendo por meio do occipital.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Conforme os movimentos são realizados, o examinador deve observar qualquer diminuição de AM,

dor, ou diferença na sensação nal. Variações ou reprodução dos sintomas são consideradas como

resultado positivo do teste.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Enquanto faz esses movimentos, o examinador deve manter a cabeça em alinhamento neutro.

PRESSÃO VERTEBRAL CENTRAL POSTEROANTERIOR (PVCPA)74 



Figura 2-26  Pressão vertebral central posteroanterior sobre a extremidade do processo espinhoso.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em prono.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador está de pé próximo à cabeça do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona as pontas de ambos os polegares sobre o processo espinhoso do segmento

testado (p. ex., C4). Iniciando no processo espinhoso de C2 e trabalhando em direção descendente até

o processo espinhoso de T2, a pressão é aplicada por meio dos polegares, com o examinador

empurrando cuidadosamente a partir dos ombros. A vértebra-alvo é empurrada para frente. O

examinador deve tomar cuidado em aplicar a pressão vagarosamente, com cuidadosos movimentos

controlados, para “sentir” o movimento, o qual na realidade é mínimo. Esse “elasticidade” pode ser

repetido diversas vezes para determinar a qualidade do movimento e a sensação final.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
A sensação nal pode ser determinada por sentir o processo espinhoso adjacente (acima ou abaixo).

Quando o processo espinhoso adjacente começa a mover-se, a sensação nal do movimento vertebral

para o segmento espinal alvo foi alcançada. Conforme os movimentos do jogo articular são realizados,

o examinador deve observar qualquer diminuição da AM, dor, ou diferença na sensação nal.

Variações ou reprodução dos sintomas são consideradas como resultado positivo do teste.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA



• Esta técnica é específica para cada vértebra e, por sua vez, é aplicada a cada vértebra.

• O movimento da vértebra afetada pode ser comparado com aquele da vértebra não afetada.

PRESSÃO VERTEBRAL UNILATERAL POSTEROANTERIOR (PVUPA)74 

Figura 2-27  Pressão vertebral unilateral posteroanterior sobre o aspecto posterior do processo
transverso.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em prono.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador está de pé próximo à cabeça do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona as pontas de ambos os polegares sobre a lâmina ou processo transverso do

segmento espinal. Isto é cerca de 2 a 3 cm (1 a 1,5 polegada) lateral ao processo espinhoso de cada

vértebra. O examinador vagarosa e suavemente empurra através do tecido mole até a sensação nal

mais dura do osso ou da articulação ser percebida. Iniciando em C1 e trabalhando em direção

descendente até T2, o examinador aplica pressão por meio dos polegares, empurrando

cuidadosamente a partir dos ombros, e a vértebra é empurrada para frente. O examinador deve tomar

cuidado em aplicar a pressão vagarosamente, com cuidadosos movimentos controlados, para “sentir”

o movimento, o qual na realidade é mínimo. Esse “elasticidade” pode ser repetido diversas vezes para

determinar a qualidade do movimento e a sensação final.



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
A pressão unilateral posteroanterior causa uma rotação mínima do corpo vertebral. Se o processo

espinhoso fosse palpado durante essa técnica, ele seria percebido movendo-se para o lado o qual a

pressão é aplicada. De modo similar, a amplitude nal pode ser determinada por sentir o processo

espinhoso adjacente (acima ou abaixo). Quando o processo espinhoso começa a rodar, a amplitude

nal da vértebra na qual a pressão é aplicada foi alcançada. Os dois lados devem ser comparados.

Conforme os movimentos do jogo articular são realizados, o examinador deve observar qualquer

diminuição da AM, dor, ou diferença na sensação nal. Variações ou reprodução dos sintomas são

consideradas como resultado positivo do teste.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Testar C1 frequentemente é difícil porque ela está escondida abaixo do occipital. Pressão unilateral

sobre C1 requer que o examinador direcione a pressão numa direção mais cefálica (45°).

• O movimento da vértebra afetada pode ser comparado com aquele da vértebra não afetada.

PRESSÃO VERTEBRAL TRANSVERSA (PVT)74 

Figura 2-28  Pressão vertebral transversa sobre a lateral do processo espinhoso.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em prono.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé próximo à cabeça do paciente.



PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona os polegares ao longo da lateral do processo espinhoso da coluna cervical.

Iniciando em C2 e trabalhando em direção descendente até T2, o examinador aplica uma pressão

transversa em salto na lateral do processo espinhoso, percebendo a qualidade do movimento. O

examinador deve tomar cuidado em aplicar a pressão vagarosamente, com cuidadosos movimentos

controlados, para “sentir” o movimento, o qual, na realidade, é mínimo. Esse “elasticidade” pode ser

repetido diversas vezes para determinar a qualidade do movimento e a sensação final.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
A pressão transversa causa rotação do corpo vertebral e a amplitude nal pode ser determinada por

sentir a rotação do processo espinhoso adjacente. Conforme os movimentos do jogo articular são

realizados, o examinador deve observar qualquer diminuição da AM, dor, ou diferença na sensação

final. Variações ou reprodução dos sintomas são consideradas como resultado positivo do teste.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Essa técnica também pode ser realizada com o paciente em posição de decúbito lateral; no entanto,

cuidado deve ser tomado para manter o alinhamento neutro da coluna cervical. Isso pode ser feito

por meio do uso de travesseiros ou uma toalha dobrada.

• O movimento da vértebra afetada pode ser comparado com aquele da vértebra não afetada.
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CAPÍTULO 3

 ARTICULAÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR

Movimentos Selecionados
Movimentos Ativos
Teste de Abertura Funcional (Knuckle)
Movimentos Isométricos Resistidos

Sumário de Avaliação da Articulação Temporomandibular*

Histórico

Observação

Exame

Movimentos ativos

Flexão de pescoço

Extensão de pescoço

Flexão lateral de pescoço (esquerda e direita)

Rotação de pescoço (esquerda e direita)

Extensão do pescoço através da abertura da boca

Avaliação funcional de abertura (knuckle test)

Avaliação de espaço livre

Abertura bucal

Fechamento bucal (oclusão)



Mensuração da protrusão mandibular

Mensuração da retrusão mandibular

Mensuração de desvio lateral da mandíbula (esquerda e direita)

Mensuração da extensão mandibular

Deglutição e posição lingual

Teste do nervo craniano (se necessário)

Movimentos passivos (como em movimentos ativos, se necessário)

Movimentos isométricos resistidos

Abertura bucal

Fechamento bucal (oclusão)

Desvio lateral mandibular

Testes especiais

Reflexos e distribuição cutânea

Movimentos de jogo articular

Palpação

Diagnóstico por imagem

* A avaliação completa normalmente é feita com o paciente sentado. Após qualquer exame, o paciente

deve ser alertado de que sintomas podem ser exacerbados como resultado da avaliação.

MOVIMENTOS SELECIONADOS

Figura 3-1  Abertura bucal ativa. A, Vista anteroposterior. B, Vista lateral.

MOVIMENTOS ATIVOS1 



OBJETIVO

Estes movimentos avaliam a mobilidade e o movimento da articulação
temporomandibular (ATM).

SUSPEITA DE LESÃO

Disfunção da articulação temporomandibular.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deve permanecer sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador permanece de pé ou sentado em frente ao paciente para
poder observar o movimento e a extensão bucal.

Abertura e Fechamento da Boca

PROCEDIMENTO DO TESTE

É solicitado ao paciente que abra a boca o máximo possível. A primeira fase
da abertura é uma rotação enquanto mantém a língua encostada contra o
céu da boca (palato duro). A segunda fase é a translação e rotação quando
os côndilos se movem ao longo do declive da eminência; esta fase começa
quando a língua perde contato com o céu da boca.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Normalmente, a mandíbula deve abrir e fechar em uma linha reta, desde que
a ação bilateral dos músculos seja igual e os tecidos inertes tenham

exibilidade normal. Se ocorrer um desvio para a esquerda (uma curva tipo
C) ou para a direita (uma curva tipo C ao contrário) durante a abertura,
uma hipomobilidade é evidente em direção ao lado onde existe o desvio; isso
é causado por um disco deslocado sem redução, por músculo unilateral ou
hipomobilidade por retração do tecido conjuntivo denso. Se o desvio é do
tipo S ou curva tipo S ao contrário, o problema provavelmente é
desequilíbrio muscular ou deslocamento medial à medida que o côndilo se
move no disco do lado afetado. O queixo se desvia em direção ao lado



afetado, geralmente por causa de espasmos dos pterigóideos, músculos
masseteres ou por uma obstrução na articulação. Desvio precoce na abertura
geralmente é causado por espasmos musculares, enquanto desvio tardio na
abertura frequentemente é o resultado de capsulite ou uma cápsula rígida.
Dor ou sensibilidade, especialmente no fechamento, indicam capsulite
posterior.

A boca deve poder ser aberta 35 a 55 mm. Geralmente, mulheres têm
uma amplitude de movimento ligeiramente maior que a dos homens.
Homens têm uma média de abertura de 40 a 45 mm, enquanto mulheres têm
uma média de 45 a 55 mm. Se o paciente sentir dor ao abrir, o examinador
deve medir o espaço aberto até o ponto em que a dor começa e comparar
esta distância com abertura funcional. Se o espaço é menor que 35 a 55 mm,
as articulações temporomandibulares são ditas hipomóveis.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Para observar qualquer assimetria, o examinador deve certi car-se de que
o paciente abre e fecha a boca vagarosamente.

• A maior parte das sensações de haver um clique estalido ocorre durante a
segunda fase. Constantemente o clique estalido é uma indicação de
deslocamento discal enquanto o côndilo roda e desliza dentro da fossa.

• A abertura funcional ou abertura total ativa é determinada quando
solicitado ao paciente que tente posicionar duas ou três articulações
interfalageanas proximais exionadas dentro da boca aberta (veja Teste
Funcional de Abertura [Articulação] adiante neste capítulo).

• Normalmente, em atividades diárias é necessária uma abertura de somente
25 a 35 mm.

• Kropmans e colaboradores2 têm apontado que para propósitos de
tratamento, é solicitado pelo menos 6 mm de alteração são necessários
para uma diferença detectável quando mais de uma medição é feita ou
para determinar o efeito do tratamento.

Protrusão da Mandíbula

PROCEDIMENTO DO TESTE



É solicitado ao paciente que projete (jut out) o maxilar inferior passando dos
dentes superiores.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O paciente deve conseguir projetar sem nenhuma di culdade. O movimento
normal é maior que 7 mm, medido da posição de descanso à posição de
projeção.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Valores normais variam, dependendo do grau de overbite (maior
amplitude) ou underbite (menor amplitude).

Retrusão da Mandíbula

PROCEDIMENTO DO TESTE

É solicitado ao paciente que retraia ou puxe o maxilar inferior para trás o
máximo que puder.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O movimento normal é de 3 a 4 mm.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Em retenção completa ou relação cêntrica, a articulação
temporomandibular está em posição de aproximação máxima. A presença
de dor na retrusão pode indicar irritação do coxim gorduroso (fat pad)
retrodiscal.

Desvio Lateral ou Excursão Lateral da Mandíbula

PROCEDIMENTO DO TESTE

Para desvio lateral, os dentes estão ligeiramente entreabertos e o paciente
move o maxilar lateralmente, primeiro para uma lado e depois para o outro.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO



Com as articulações em posição de repouso, são selecionados dois pontos dos
dentes superiores e inferiores que estejam no mesmo nível. Quando o
maxilar está lateralmente desviado, os dois pontos que se separaram são
medidos, dando o total de desvio lateral. Um desvio lateral normal mede
entre 10 e 15 mm, cada lado.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Durante o desvio lateral, o côndilo oposto se move para frente, para baixo,
e em direção para o lado do movimento. O côndilo no lado do movimento
(i.e., côndilo esquerdo no desvio lateral esquerdo) se mantém
relativamente estacionário (rotação no lugar) e se torna mais saliente.

• Qualquer desvio lateral da posição de abertura normal ou protrusão
anormal para um lado indica que o pterigoide lateral, masseter ou
músculo temporal, o disco ou o ligamento lateral no lado oposto foram
afetados.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DE ABERTURA FUNCIONAL (KNUCKLE)3-5 



Figura 3-2  Teste de abertura funcional (knuckle).

OBJETIVO

Para avaliar se a boca do paciente pode ser aberta em uma amplitude
funcional.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deve estar sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador deve posicionar-se imediatamente em frente ao paciente para
que possa observar o movimento do maxilar do paciente e a extensão de sua
abertura.

PROCEDIMENTO DO TESTE

A abertura funcional ou abertura total ativa são determinadas quando é
pedido que o paciente posicione dois ou três articulações interfalangeanas
proximais (Knuckles) flexionadas dentro da boca aberta.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A abertura deve ser de aproximadamente 35 a 55 mm. Se o paciente sentir
dor durante a abertura, o examinador deve medir a amplitude da abertura
até o ponto em que a dor começa e comparar a distância com a abertura
funcional. Se o espaço for menor que 35 a 55 mm, a amplitude de
movimento da articulação temporomandibular deve ser considerada restrita.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Geralmente, são necessários somente 25 a 35 mm de abertura para
atividades diárias.

• Kropmans e colaboradores2 têm apontado que, para propósitos de
tratamento, pelo menos 6 mm de alteração são necessários para uma
diferença detectável quando mais de uma medição é feita ou para
determinar o efeito do tratamento.



CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

MOVIMENTOS ISOMÉTRICOS RESISTIDOS

Figura 3-3  Movimentos isométricos resistidos para músculos controladores da articulação
temporomandibular. A, Abertura da boca (depressão). B, Fechamento da boca (elevação ou oclusão). C,
Fechamento da boca (método alternativo). D, Desvio lateral do maxilar inferior.

OBJETIVO

Avaliar a resistência e a força e resistência dos músculos controladores da
articulação temporomandibular.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deve estar sentado. O maxilar deve estar em posição de repouso
(língua no céu da boca). Durante o teste, o examinador deve pedir ao
paciente que mantenha-se nesta posição e dizer: “Não me deixe movê-lo”.
Então, o examinador pressiona rmemente de modo que o paciente resista à
pressão, que será em direção oposta ao movimento desejado. Não deve
ocorrer nenhum movimento.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona diretamente em frente ao paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Abertura da boca (depressão). Uma resistência para cima é aplicada ao
queixo enquanto a



outra mão descansa atrás da cabeça ou pescoço (ou na testa) para
estabilizar a cabeça.

Fechamento da boca (elevação ou oclusão). O examinador coloca
uma das mãos na parte de trás da cabeça ou pescoço para estabilizar a
cabeça. A outra mão é posicionada embaixo do queixo com a boca do
paciente ligeiramente aberta. O queixo é forçado para baixo enquanto o
paciente resiste ao movimento. Alternativamente, usando uma luva, o
examinador pode posicionar sua mão sobre os dentes e pressioná-los para
baixo.

Desvio lateral do maxilar. O examinador posiciona uma das mãos em
cima na lateral da cabeça acima da articulação temporomandibular para
estabilizar a cabeça. A outra mão é posicionada ao longo do maxilar inferior
do paciente, com a boca ligeiramente aberta, e o paciente empurra-a em
oposição. Cada lado é testado individualmente.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

É indicada fraqueza muscular a partir do momento em que o paciente falha
em manter a posição de teste. Dor não é um resultado de teste positivo,
embora possa indicar sensibilidade muscular. Os clínicos devem tomar
cuidado para não interpretar erroneamente os sintomas; contração muscular
também pode comprimir a articulação temporomandibular, causando dor e
sensibilidade.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Movimentos isométricos resistidos da articulação temporomandibular são
relativamente difíceis de serem testados.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.
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CAPÍTULO 4

 OMBRO

Movimentos Selecionados
Movimentos Ativos
Teste de Coçar de Apley
Movimentos Passivos
Teste de Tensão Capsular Posterior
Movimentos Isométricos Resistidos

Testes Especiais para Instabilidade Glenoumeral Anterior
Teste de Carga e Deslocamento—Anterior
Teste da Manivela de Apreensão (Teste de Recolocação)
Teste Rockwood (Modificação do Teste da Manivela)
Teste de Fulcro (Modificação do Teste da Manivela)

Teste Especial para Instabilidade Glenoumeral Posterior
Teste de Carga e Deslocamento—Posterior
Teste de Tensão Norwood
Teste de Apreensão Posterior ou Tensão

Teste Especial para Instabilidade Glenoumeral Inferior
Sinal de Sulco
Teste de Feagin

Teste Especial para Impacto
Teste de Impacto de Hawkins-Kennedy
Teste de Impacto de Neer



Teste de Impacto Interno Posterior
Teste Especial para Rompimento do Labro da Articulação

Glenoumeral
Teste de O’Brien de Compressão Ativa
Teste de Deslizamento Anterior
Teste de Tensão dos Bíceps
Teste de Clunk
Teste de Carga do Bíceps
Teste de Crank (Manivela) Labral
Teste SLAP de Preensão

Teste Especial para Estabilidade Escapular
Teste de Deslizamento da Lateral da Escápula
Teste de Carga Escapular
Teste de Retração Escapular
Teste de Flexão

Teste Especial das Articulações Acromioclavicular e Esternoclavicular
Teste de Adução Horizontal Acromoclavicular, Cruzamento ou

Colisão
Testes Especiais para Patologia de Músculo ou Tendão

Teste de Velocidade (Bíceps ou Teste do Braço Estendido)
Teste de Yergason
Teste Supraespinal (“Lata Vazia” ou Teste de Job)
Teste de Compressão Abdominal (Pressão na Barriga ou Teste de

Napoleão)
Teste Abraço de Urso
Sinal de Levantamento (Lift-off sign)
Teste do Subescapular, Spring Back Intervalo ou Lift-off Modificado
Sinal de Intervalo de Rotação Lateral Externa (SIRL) ou Teste de

Queda
Teste de Intervalo de Rotação Lateral Externa (Teste Infraespinal

ou Spring Back)
Teste para Fraqueza do Trapézio
Testando Fraqueza do Serrátil Anterior
Testando Fraqueza dos Romboides



Testando Fraqueza do Latíssimo do Dorso
Testando Contratura e Encurtamento do Peitoral Maior e do

Peitoral Menor
Teste Especial para Síndrome do Desfiladeiro Torácico (SDT)

Teste de Roos
Movimentos do Jogo Articular

Deslizamento Anteroposterior do Úmero
Deslizamento Posteroanterior do Úmero
Distração Lateral do Úmero
Deslizamento Caudal do Úmero (Tração ao Longo do Braço)
Deslizamento do Úmero Anteroposterior em Abdução
Mobilidade Articular Acromioclavicular e Esternoclavicular
Mobilidade Articular Escapulotorácica

Avaliação Precisa do Ombro*

História (sentado)

Observação (sentado ou de pé)

Exame

Movimentos ativos (sentado ou de pé)

Elevação por flexão para frente do braço

Elevação no eixo escapular associada a abdução e rotação medial do braço

Rotação lateral do braço

Extensão do braço

Adução do braço

Adução horizontal e abdução do braço

Circundução do braço

Retração/prostração escapular

Teste do coçar de Apley, alcance do pescoço, alcance posterior

Movimentos passivos (sentado)

Elevação por abdução, elevação e flexão anterior

Elevação por abdução do braço Elevação por flexão anterior do braço Elevação por abdução da

articulação glenoumeral isolada



Rotação lateral do braço

Rotação medial do braço

Extensão do braço

Adução do braço

Adução e abdução horizontal do braço

Tensão da cápsula posterior

Testes especiais (sentado e de pé)

Testes de instabilidade

Teste de carga e deslocamento (anterior e posterior)

Teste de Rockwood

Sinal do sulco

Teste de Feagin

Apreensão posterior ou teste de estresse

Teste de impacto

Teste de impacto de Neer Hawkins-

Kennedy teste de impacto posterior

Teste de impacto interno

Ruptura labral

Teste da manivela (Bankart) anterior

Teste de deslizamento (Bankart)

Teste de compressão ativa de O’Brian (SLAP)

Teste de tensão bicipital (SLAP)

Teste de manivela labral

Teste de preensão SLAP

Estabilidade escapular

Teste do deslizamento escapular lateral

Teste de carga escapular

Teste de retração escapular

Flexão na parede (solo)

Outros testes para a articulação do ombro

Cruzamento acromioclavicular, cruzando o corpo, ou teste de adução horizontal

Condições patológicas do músculo/tendão

Teste de velocidade (Speed) (bíceps)

Teste de Yergason (bíceps)

Teste da lata vazia (supraespinal)



Compressão abdominal (Napoleão) Teste do abraço de urso

Sinal do levantamento desligado (“Lift-off”) (subescapular)

Rotação medial mola posterior ou teste do atraso (subescapular)

Rotação lateral mola posterior ou teste do atraso (infraespinal/redondo menor)

Fraqueza do Serrátil anterior

Fraqueza do Latíssimo do dorso

Teste para síndrome do desfiladeiro torácico

Teste de Ross

Distribuição reflexa e cutânea (sentado)

Reflexos

Exploração sensorial

Nervos

Nervo axilar

Nervo supraescapular

Nervo musculocutâneo

Nervo torácico longo

Nervo espinal acessório

Palpação (sentado)

Movimentos isométricos resistidos (deitado em supino)

Flexão anterior de ombro

Extensão de ombro

Abdução de ombro

Adução de ombro medial

Rotação lateral do ombro

Rotação do ombro

Flexão de cotovelo

Extensão do cotovelo

Testes especiais (deitado em supino)

Testes de instabilidade

Apreensão em manivela/teste de recolocação (anterior)

Teste de fulcro

Teste de Norwood (posterior)

Teste empura-puxa (posterior)

Ruptura labral do bíceps

Teste de carga clunk



Teste de Clunk

Condições patológicas músculo/tendão

Fraqueza do trapézio – três posições (deitado em prono)

Fraqueza do romboide (deitado em prono)

Tensão no peitoral menor (deitado em supino)

Tensão no peitoral maior (deitado em supino)

Testes neurológicos

Teste de tensão no membro superior

Movimentos do jogo articular

Deslizamento posterior do úmero

Deslizamento anterior do úmero

Distração lateral do úmero

Tração ao longo do braço

Deslizamento posterior do úmero em abdução

Movimentos anteroposteriores e cefalocaudais da clavícula na articulação

acromioclavicular

Movimentos anteroposteriores e cefalocaudais da clavícula na articulação

esternoclavicular

Movimentos gerais da escápula para determinar a mobilidade

Diagnóstico por imagem

* Esta avaliação é mostrada em ordem que limita a quantidade de movimento que o

paciente deve fazer, mas garante que todas as estruturas necessárias são testadas.

Após alguns exames, o paciente poderá ser advertido de que seus sintomas poderão

ficar exacerbados como resultado da avaliação.

MOVIMENTOS SELECIONADOS

MOVIMENTOS ATIVOS1-21 



Figura 4-1  Movimento no complexo do ombro. A, Amplitude do movimento do ombro (EM).
B, Eixo de elevação do braço.

(Modificado de Perry J: Anatomy and biomechanics of the shoulder in throwing, swimming,

gymnastics, and tennis, Clin Sports Med 2:255, 1983.)

INFORMAÇÃO GERAL
Os primeiros movimentos a serem avaliados em qualquer exame são os movimentos ativos.

Geralmente, esses movimentos são feitos de maneira que os movimentos dolorosos são

executados por último, de modo que a dor não seja trazida para o próximo movimento.

Também é essencial para a distinção entre movimento escapular e movimento glenoumeral

durante os movimentos ativos. O movimento escapular, frequentemente, compensa por um

movimento glenoumeral restrito, levando a músculos de controle escapulares fracos e muitas

vezes alongados.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente pode ser testado de pé ou sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador deve se posicionar diretamente em frente ou atrás do paciente, de modo que possa

instruí-lo, observar movimentos e aplicar pressão, quando necessário. O movimento deve ser



observado pela frente e por trás.

Elevação através de Flexão Frontal

PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente é instruído a levantar o braço, em exão frontal, o mais longe possível, com o

braço/cotovelo reto (A).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Normalmente, a elevação ativa, através de exão frontal, é de 160° a 180°. A impossibilidade de

alcançar essa extensão de movimento (EM) e/ou sentir dor durante a execução deste teste é

considerada um resultado positivo de teste.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS
• No extremo da EM, o braço está na mesma posição que no momento em que está em elevação

ativa através de abdução.

Elevação através do Plano Escapular

PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente é instruído a levantar o braço, no plano escapular, o mais longe possível, com o

braço/cotovelo reto (B).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
A elevação ativa (170° a 180°), através do plano da escápula (30° a 45° de exão frontal ou no

plano escapular, é a elevação e função de movimento mais natural. O ângulo exato é

determinado pelo contorno da parede torácica em que a escápula permanece. Falha em atingir a

posição e/ou dor durante o teste indica um resultado de teste positivo. Também, a elevação

total no plano escapular é de aproximadamente 170°, com rotação escapular de

aproximadamente 65° e abdução do úmero de aproximadamente 105°.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Elevação nessa posição, às vezes, é chamada de elevação neutra.

• Pacientes com fraqueza, espontaneamente, escolhem este plano, quando elevam o braço.

• Durante a elevação no plano escapular, o ritmo escapuloumeral é similar ao de abdução,



embora exista grande variação individual.

• Frequentemente, o movimento dentro da elevação é menos doloroso nesta posição do que

elevação por abdução, quando a articulação glenoumeral está, de fato, em extensão ou

elevação em flexão frontal.

• Movimento no plano da escápula põe menos estresse na cápsula e musculatura ao redor e é a

posição em que a maioria das funções de atividades diárias é executada.

Elevação através de Abdução

PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente é instruído a levantar o braço em abdução o mais longe possível, com o braço/cotovelo

reto (A).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Normalmente, a abdução ativa é de 160° a 180°. A impossibilidade em alcançar esta EM e/ou dor

durante a execução deste teste é considerada um resultado positivo do teste. Alterações

mecânicas durante o movimento também podem ser uma indicação de condição patológica.

Ao examinar o movimento de elevação através de abdução, o examinador deve ter tempo

para observar o ritmo escapuloumeral do complexo do ombro, ambos, anteriormente e

posteriormente. Durante abdução de 180°, existe, aproximadamente, uma proporção de

movimento de 2:1 do úmero para a escápula, com 120° de movimento ocorrendo na articulação

glenoumeral e 60° na articulação escapulotorácica. Entretanto, o examinador deve ter em mente

que existe uma grande variabilidade entre indivíduos, e pode depender da velocidade do

movimento; também, autores não concordam completamente quanto à quantidade exata de cada

movimento.18-20

No ombro instável, o ritmo escapuloumeral é usualmente alterado, devido à incorreta

dinâmica de funcionamento dos estabilizadores escapulares ou umerais, ou ambos. Isto pode

estar relacionado a incorreções artrocinemáticas na articulação glenoumeral. Kibler21 assinalou

que é especialmente importante observar o movimento da escápula em ambas as fases de

abdução: a ascendente e a descendente. Comumente, a fraqueza do músculo de controle

escapular é mais evidente durante a descida, pelo fato de os músculos serem solicitados a

trabalhar excentricamente. Uma sacudida, batida ou pulo instável podem ocorrer, quando o

paciente perde o controle da escápula.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS



Este movimento, ocorrendo simultaneamente nas quatro articulações, envolve três fases. Existe

variabilidade referente ao número de ações e à medida de tempo da ação que ocorre em cada

fase do movimento. Outros autores darão valores pelo número de cada movimento, que diferem

dos observados aqui.

• Na primeira fase de 30° de elevação através de abdução, diz-se que a escápula está “se

ajustando”. Isto quer dizer que a escápula se move minimamente durante esse estágio—

girando levemente para dentro, levemente para fora, ou não se movimentando. Portanto,

durante esta fase, não há proporção de movimento de 2:1. Ao elevar o braço, o ângulo entre a

espinha escapular e a clavícula também pode aumentar até 5° nas articulações

esternoclaviculares e acromioclaviculares; entretanto, isto depende se a escápula se move

durante esta fase.

• Durante os próximos 60° de elevação extrema (segunda fase), a escápula gira em torno de 20°,

e o úmero se eleva 40° com protração ou elevação da escápula. Portanto, existe uma

proporção de 2:1 do movimento escapuloumeral. Durante a fase 2, a clavícula se eleva por

razão da rotação escapular, mas, ainda assim, a clavícula não gira ou a faz de forma mínima.

• Durante os 90° nais de ação (terceira fase), a proporção 2:1 de movimento escapuloumeral

continua, e o ângulo entre a espinha escapular e a clavícula aumenta mais 10°. Portanto, a

escápula continua a girar e agora começa a elevar-se. O grau de protração continua a ser

mínimo, quando o movimento de abdução é executado. Durante este estágio, a clavícula gira

posteriormente 30° a 50° em um longo eixo e eleva-se até 15° mais adiante. Também durante

este estágio nal, o úmero gira lateralmente 90°, de modo que a grande tuberosidade do

úmero evita o processo acromial.

• Durante a segunda e terceira fase, a rotação da escápula (total de 60°) é possível por razão dos

20° de ação na articulação acromioclavicular e 40° na articulação esternoclavicular.

Rotação Medial

PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente é instruído a alcançar a mão atrás das costas, o mais longe possível.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Normalmente, a rotação média ativa é de 60° a 100°. Isto geralmente é avaliado através da medição

da altura do polegar (polegar em extensão) alcançando as costas do paciente. Pontos de

referência comuns incluem o trocanter maior, as nádegas, a cintura e o processo espinhoso, com



T5 a T10 representando o grau normal de rotação medial. Falha na execução da posição e/ou

dor durante o teste indica um resultado positivo do teste.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Quando o teste é feito desta forma, o examinador deve estar ciente de que a extensão medida

não é somente a da articulação glenoumeral. Na verdade, grande parte da extensão é adquirida

por abrir a escápula alada, de modo que, ao paciente efetuar o movimento, o examinador

deve estar atento para o movimento na escápula. Assim que a escápula começar a se mover,

geralmente é o fim da rotação glenoumeral.

• Com uma ação medial curta do glenoumeral, ocorre uma maior abertura (voo) e protração da

escápula.

• Se o paciente pode abduzir para 90°, continuamente é mais fácil medir a rotação medial a

partir desta posição.

• A medida também pode ser obtida por meio da medição da altura do processo estiloide radial

do paciente, conforme ele alcança a parte superior das costas. Isto elimina variabilidade na

posição do polegar.

Rotação Lateral

PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente é instruído a manter o cotovelo ao lado e girar a mão para fora o máximo possível (A).

Alternativamente, a rotação lateral do paciente EM pode ser testada em 90° de abdução do

ombro, se o ombro do paciente puder alcançar esta posição.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Normalmente, a rotação ativa lateral é de 80° a 90°, mas pode ser maior em alguns atletas, como

ginastas e lançadores de baseball. Se a rotação lateral glenoumeral é limitada, o paciente

compensa retraindo a escápula. Falha em executar esta posição e/ou dor durante o teste indica

um resultado positivo do teste.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Deve-se tomar cuidado quando aplicar pressão com este movimento, porque pode levar a

subluxação/deslocamento da articulação glenoumeral, especialmente em indivíduos com

problemas de deslocamento recorrente.



• É importante comparar a rotação medial com a lateral, especialmente em pessoas ativas que

usam seu braço dominante em ações extremas e sob situações de grande carga. O examinador

deve observar qualquer déficit na rotação medial interna glenoumeral (DRIG), que é a

diferença na rotação medial entre os dois ombros do paciente. Normalmente, a diferença deve

estar dentro de 20°. Isto também pode ser comparado com o ganho de rotação externa lateral

glenoumeral (GREG). Se a proporção do DRIG/GREG é maior que um, o paciente,

geralmente, desenvolve problemas de ombro.

Extensão

PROCEDIMENTO DO TESTE
É solicitado ao paciente que leve a mão para trás o máximo possível, enquanto mantém o

braço/cotovelo reto.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
A extensão ativa, normalmente, é de 50° a 60°. O examinador deve certi car-se de que o

movimento é no ombro e não na coluna, porque alguns pacientes podem exionar a coluna, ou

dobrar para frente, dando a aparência de aumento de extensão do ombro. Similarmente, a

retração da escápula aumenta o aspecto de extensão glenoumeral. Falha em executar esta

posição e/ou dor durante o teste indica um resultado de teste positivo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Fraqueza da extensão completa, comumente, implica fraqueza do deltoide posterior em um

braço. Isto, às vezes, é chamado de sinal da cauda de andorinha, porque os dois braços não se

estendem igualmente, indicando lesão no músculo ou no nervo axilar.

Adução

PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente é instruído a aduzir a mão transversalmente ao corpo.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Normalmente a adução é de 50° a 75°, quando o braço é trazido à frente do corpo.

Adução Horizontal/Flexão Cruzada



PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente é instruído a abduzir o braço ao nível do ombro (90°) e, depois, é solicitado que traga a

mão/braço transversalmente ao corpo (B).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Normalmente, a adução horizontal, ou exão cruzada, é de 130°. Falha em executar a posição

e/ou dor durante o teste indica um resultado positivo do teste, mais comumente uma condição

patológica ou dor localizada na articulação acromioclavicular ou esternoclavicular.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Para avaliar adução horizontal glenoumeral, ao invés de adução total horizontal do ombro, a

escápula do paciente pode ser estabilizada em retração escapular e o ombro do paciente

aduzido horizontalmente. De modo alternativo, os clínicos podem avaliar quando a escápula

começa a se mover durante a ação de adução horizontal. O movimento da escápula, em

qualquer dos casos, indica o fim da ação glenoumeral e o início da ação escapulotorácica.

Abdução Horizontal

PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente é instruído a abduzir os ombros ao nível de 90°; a partir desta posição, o paciente é

instruído a colocar ambos os braços para trás, comparando o grau de movimento.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO



Figura 4-2  A, Posição de repouso. B, Retração escapular. C, Protração escapular.

Abdução horizontal, ou extensão cruzada, é de aproximadamente 45°. Falha em realizar

esta posição e/ou dor durante o teste indica um resultado de teste positivo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Durante adução horizontal e abdução, o examinador deve notar a diferença no valor relativo

do movimento escapular entre o lado normal e o lado afetado. Se o movimento é limitado na

articulação glenoumeral, um maior movimento escapular ocorre.

Circundução

PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente é instruído a mover o braço em círculo, no plano vertical.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Em grande parte dos casos, a circundução é de aproximadamente 200°. Falha na execução desta

posição e/ou dor durante o teste indica resultado positivo do teste.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• A circundução requer múltiplos planos de ação e é um bom indicador de mobilidade

funcional.

Retração e Extensão Escapular

PROCEDIMENTO DO TESTE
Retração escapular. O examinador pede ao paciente para comprimir as escápulas juntas.

Extensão escapular. O examinador instrui o paciente a trazer os ombros juntos

anteriormente, para que uma escápula se afaste da outra.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Retração escapular. Normalmente, as bordas mediais das escápulas permanecem paralelas à

coluna, mas se movem em direção a coluna com o tecido liso se agrupando entre eles. O ideal é

que o paciente seja capaz de fazer esse movimento sem contração excessiva do músculo

trapézio superior.



Extensão escapular. Normalmente, a escápula se move afastando-se da linha mediana; o

ângulo inferior da escápula, geralmente, move-se lateralmente mais do que o ângulo superior,

resultando em rotação lateral do ângulo inferior. Comumente, as duas escápulas são testadas ao

mesmo tempo, de modo que o examinador possa visualizar a diferença entre os dois ombros. A

diferença entre ambos os lados indica um resultado positivo do teste.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se o músculo serrátil anterior está fraco ou paralisado, a escápula se abre (voa) para fora do

tórax em sua borda medial. O serrátil anterior também ajuda a rotação da escápula para cima,

durante a abdução. Portanto, lesão no músculo (serrátil anterior) ou em seu nervo (nervo

torácico longo) pode limitar a abdução.

• Igualmente, a fraqueza do músculo trapézio, especialmente a parte inferior, pode alterar a

mecânica escapular, resultando em colisão inferior secundária.

• O ciclo de extensão/retração pode causar um clique ou estalo próximo ao ângulo inferior ou

canto supramedial, uma condição, às vezes, chamada de “escápula estalante”, que é causada

pelo atrito da escápula sobre a base das costelas.

TESTE DE COÇAR DE APLEY22 

Figura 4-3  Teste de coçar de Apley. A, O braço direito está em rotação lateral, exão e
abdução; o braço esquerdo está em rotação medial, extensão e adução. B, O braço esquerdo
está em rotação lateral, exão e abdução; o braço direito está em rotação medial, extensão e



adução. Observe a diferença na rotação medial no braço direito em comparação com o
esquerdo em A.

OBJETIVO
O teste de coçar de Apley combina rotação medial com adução e rotação lateral com abdução. É

usado para mostrar padrões de movimento combinado que possam ser limitados, resultando em

perda de movimento funcional.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente pode estar sentado ou de pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador deve posicionar-se de modo a observar a ação escapular e o grau de movimento no

ombro. O examinador deve, frequentemente, mover-se para pontos de vantagem durante o teste,

a fim de obter uma imagem completa do movimento do ombro e compensações.

PROCEDIMENTO DO TESTE
É solicitado ao paciente que se “estique” para efetivamente coçar as costas com as duas mãos,

sendo uma por cima e a outra, por baixo.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Este teste não tem uma medida normal exata. Ao invés disso, o movimento é comparado ao do

braço oposto. Uma diferença na EM entre os dois lados e/ou a produção de sintomas indica um

resultado de teste positivo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Frequentemente, o ombro dominante mostra maior restrição do que o não dominante, até

mesmo na ausência de condição patológica. Uma exceção seria indivíduos que usam seus

braços, continuamente, em movimentos extremos (p. ex., lançadores de baseball). Por causa

da EM extra, desenvolvida com o passar do tempo realizando a atividade, o braço dominante

pode mostrar maior EM. Entretanto, o examinador deve sempre estar ciente de que

movimentos do ombro incluem movimentos da escápula e clavícula, assim como a

articulação glenoumeral. Vários problemas da articulação glenoumeral são, na verdade,

problemas no controle muscular da escápula, que podem, secundariamente, levar a problemas



na articulação glenoumeral, especialmente em pessoas abaixo dos 40 anos de idade.

• O teste de alcance escapular (pescoço e costas) é um teste similar, no qual o paciente realiza

rotações mediais e adução (alcance das costas) de ambos os braços ao mesmo tempo, depois

rotação lateral e adução (alcance do pescoço) de ambos os braços simultaneamente. Ao pedir

ao paciente que realize os movimentos combinados, o examinador tem alguma ideia da

capacidade funcional do indivíduo e pode facilmente visualizar diferenças entre os dois lados.

(Fig. 5-29 em Magee DJ: Avaliação Física Ortopédica, ed. 5.)

MOVIMENTOS PASSIVOS22-26 

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente está em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé em posição adjacente ao ombro do paciente, no lado a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
Começando com o lado não afetado, o examinador segura o antebraço do paciente com uma das

mãos e põe a outra mão no ombro do paciente, a m de monitorar compensação (p. ex.,

movimento na articulação glenoumeral, articulação escapulotorácica e articulação

acromioclavicular), ao mesmo tempo em que observa a articulação esternoclavicular. Enquanto

palpa o ombro, o examinador, passivamente, levanta o braço do paciente de maneira sequencial

em exão, depois abdução, depois no plano escapular, ou o traz para a parte traseira, a m de

avaliar a extensão do ombro.

O examinador, então, pode avaliar a rotação passiva medial e lateral do braço, ao trazer o

cotovelo do paciente para o lado, e girando medialmente ou lateralmente o braço. A rotação

também pode ser avaliada ao tomar diversos graus de abdução do ombro (mais comumente,

90°).

Finalmente, o ombro pode ser trazido a 90° de abdução do ombro, contanto que o paciente

possa atingir 90°. Desse ponto de partida, o ombro pode ser trazido transversal ao corpo, ou

estendido para trás, para avaliar adução horizontal do ombro.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O examinador avalia compensação escapular que ocorre durante movimento passivo e sente ao



nal do movimento do ombro, e a EM disponível com cada movimento. Também é observado a

reprodução de sintomas. Um resultado positivo do teste é indicado por diferentes tipos de

sinais comparados com o lado contralateral, diferenças signi cantes de normas estabelecidas ou

reprodução de sintomas.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Movimentos passivos podem revelar a presença de um padrão capsular. A sensação nal de

uma rigidez capsular é diferente da sensação nal de tecido estirado ou rigidez muscular.

Rigidez capsular tem uma sensação mais dura e elástica e, geralmente, ocorre no começo da

EM.

• Se houver insegurança quanto à sensação, o examinador pode pedir ao paciente que contraia

os músculos, agindo na direção oposta 10% a 20% do máximo da contração voluntária

(MCV) e depois relaxe. Posteriormente, o examinador tenta mover o membro mais distante

dentro da extensão. Se a extensão aumentar, o problema era muscular, e não capsular.

TESTE DE TENSÃO CAPSULAR POSTERIOR 

Figura 4-4  Testando tensão capsular posterior. A, Posição inicial para medição de flexibilidade
do ombro posterior; o paciente é posicionado corretamente de lado. B, EM máxima passiva
dos tecidos do ombro posterior. Observe a estabilização escapular, com a coluna torácica
perpendicular à mesa de exame. Assim que a escápula começar a se mover, o examinador
para.

OBJETIVO



Para avaliar tensão capsular posterior no ombro.

SUSPEITA DE LESÃO
Tensão capsular posterior.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente deve estar devidamente despido (homens, sem camisa, e mulheres, só de sutiã) para

visualizar o movimento e a posição da escápula. O paciente é posicionado em supino/deitado

de lado, com o peso do corpo posicionado sobre a escápula, de maneira a estabilizar a escápula

sobre a mesa.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador ca em pé ao lado do paciente e segura o braço do paciente acima do epicôndilo do

cotovelo.

PROCEDIMENTO DO TESTE
Começando com o lado que não foi afetado, o examinador usa uma das mãos para abduzir o braço

do paciente para 90°, enquanto mantém o ombro em rotação neutra. Com a outra mão, o

examinador empurra a cabeça do úmero para baixo, a m de que mais adiante estabilize a

escápula e, enquanto segura a cabeça do úmero para baixo, gira o ombro medialmente,

observando a EM disponível. Os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
A rotação medial acessível é comparada entre o ombro afetado e o não afetado. Uma tensão

capsular posterior limita o grau de rotação medial.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Tensão capsular deve combinar bem com rotação medial diminuída, contanto que não seja

permitido que a escápula se mova em compensação.

MOVIMENTOS ISOMÉTRICOS RESISTIDOS 



Figura 4-5  Posição do paciente para movimentos isométricos resistidos.

OBJETIVO
Para avaliar a força da musculatura do ombro.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente deve estar sentado ou em supino. O examinador posiciona o braço do paciente ao lado,

com o cotovelo flexionado em 90°.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
Se o paciente está sentado, o examinador deve se posicionar diretamente em frente à pessoa. Se o

paciente está em supino, o examinador deve se posicionar diretamente ao lado do ombro do

paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
Os músculos do ombro são testados isometricamente, com o examinador posicionando o paciente

e dizendo: “Não deixe que eu mova você”. Pressão e força devem ser aumentadas gradualmente

e devagar. Dessa posição, o examinador testa exão de ombro, extensão, abdução, adução,

rotação medial e rotação lateral, assim como flexão de cotovelo (bíceps) e extensão (tríceps).

Flexão. O examinador coloca a palma de uma das mãos no úmero distal anterior para

oferecer resistência perto do cotovelo e usa a outra mão para apoiar a mão do paciente na altura

do punho.

Extensão. O examinador posiciona a palma de uma das mãos no úmero distal posterior

para oferecer resistência perto do cotovelo e usa a outra mão para apoiar a mão do paciente na

altura do punho.

Abdução. O examinador posiciona a palma de uma das mãos no úmero distal lateral para



oferecer resistência perto do cotovelo e usa a outra mão para apoiar a mão do paciente na altura

do punho.

Adução. O examinador posiciona a palma de uma das mãos no úmero distal medial para

oferecer resistência perto do cotovelo e usa a outra mão para apoiar a mão do paciente na altura

do punho.

Rotação medial. O examinador posiciona a palma de uma das mãos no antebraço distal no

aspecto palmar do punho para promover resistência e a outra mão logo acima do cotovelo.

Rotação lateral. O examinador posiciona a palma de uma das mãos no antebraço distal no

aspecto posterior do punho para promover resistência e a outra mão logo acima do cotovelo.

Flexão do cotovelo. O examinador posiciona a palma de uma das mãos perto do punho

anterior para promover resistência e usa a outra mão para suportar o cotovelo.

Extensão de cotovelo. O examinador posiciona a palma de uma mão perto do punho

posterior para promover resistência e usa a outra mão para suportar o cotovelo.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O resultado de teste positivo é indicado por meio de fraqueza e/ou reprodução de sintoma,

observado quando o lado afetado é comparado ao lado (normal) contralateral. Durante o teste, o

examinador achará diferenças na força relativa de vários grupos musculares ao redor do ombro

se uma patologia é presente e está afetando os músculos.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• A desvantagem de testar o ombro de forma isométrica com o paciente em posição de supino é

que o examinador não consegue observar a estabilização da escápula durante o teste.

Normalmente, a escápula não deve se mover durante o teste isométrico. O alongamento

escapular, voo, ou inclinação durante o teste isométrico, indica fraqueza dos músculos de

controle escapular.

• Embora todos os músculos em torno do ombro possam ser testados com o paciente em posição

de supino deitado, alguns recomendam testar os músculos em mais de uma posição (p. ex.,

diferentes graus de abdução ou exão para frente) para determinar o efeito mecânico da

contração em situações diferentes.

• Se o histórico do paciente inclui reclamação de dor em uma ou mais posições, estas posições

também deveriam ser testadas. Se a posição inicial causa dor, outras posições (p.ex., posição

da lesão, posição de vantagem mecânica) podem ser tentadas para, mais tarde, diferenciar o

tecido contrátil específico que foi lesado.



• A porcentagem relativa do teste isométrico será alterada se testes forem realizados com mais

velocidade e em planos diferentes.

• Se o histórico do paciente inclui uma reclamação de que os movimentos concêntricos,

excêntricos e econcêntricos (bíceps e tríceps) são dolorosos ou causam sintomas, estes

movimentos devem ser testados com carga ou sem carga, como solicitado.

• Quando testamos exão isométrica de cotovelo, o examinador deve observar a possibilidade de

um estiramento (ruptura) de terceiro grau da cabeça longa do tendão do bíceps (“músculo do

Popeye”).

TESTES ESPECIAIS PARA INSTABILIDADE GLENOUMERAL
ANTERIOR27-37

Informação Geral
Dois tipos de instabilidade anterior podem ser encontrados no ombro. Tipo I, que está mais

relacionado à fraqueza muscular e ao estiramento do labro, pode ser encontrado em qualquer

parte da EM (instabilidade traduzida). Tipo II, que é relacionado ao nal da extensão da

instabilidade e trauma, vai tipicamente apresentar com apreensão, quando testado no nal da

EM. A instabilidade tipo II é frequentemente associada ao estiramento do labro e/ou cápsula.

Testes Especiais Pertinentes

Teste de carga e deslocamento—anterior

Teste de apreensão e giro (teste de realocação)

Teste de Rockwood (modificação do teste de giro)

Teste de Fulcro (modificação do teste de giro)

Definição
A instabilidade glenoumeral anterior é caracterizada pela debilidade no aspecto anterior da

articulação do ombro, o que torna difícil para a cabeça umeral manter suas articulações e

artrocinemática dentro da glenoide.

Suspeita de Lesão

• Instabilidade unidirecional anterior.

• Se a instabilidade é resultado do deslocamento anterior ou subluxação, lesões que possam estar



presentes incluem uma lesão Hill-Sachs, fratura da borda glenoidal anterior ou uma lesão

Bankart.

• Postura incorreta de projeção da cabeça para frente, com ombros curvados e escápula

alongada.

• Qualquer um dos nervos que se eleva do plexo braquial poderia ser comprometido. Os danos

podem variar de pequeno entorpecimento ou formigamento à completa paralisia do nervo. O

nervo auxiliar é especialmente suscetível.

• Debilidade anterior frequentemente é acompanhada de danos ao labro, glenoide, cápsula

anterior e/ou plexo braquial.

• Um dano vascular pode ocorrer com um deslocamento de ombro. A artéria braquial pode ser

lesada pelo fato de percorrer o complexo anterior do ombro.

Epidemiologia e Demografia
Atletas que praticam esportes acima da linha da cabeça (p. ex., tênis, voleibol, beisebol) e

pacientes com histórico de deslocamento ou subluxação estão mais suscetíveis a ter

instabilidade anterior do ombro. Vários fatores tornam o jovem atleta mais suscetível à

instabilidade anterior do ombro, como pouca de técnica e força inadequada. Alguns

pesquisadores especulam que, em adição a isso, a imaturidade da constituição de colágeno do

adolescente torna-os mais suscetíveis a instabilidade anterior do ombro e fraqueza.37

Um vasto banco de dados de incidentes tem sido proposto em estudos em estabilidade

anterior do ombro. A maioria dos pacientes, inicialmente, deslocam o ombro por volta dos 20

ou 30 anos, e 85% a 95% dos deslocamentos no ombro são anteriores. Um quarto de todos os

pacientes com deslocamento tem histórico familiar do mesmo problema. A idade do paciente na

época do deslocamento tem um impacto signi cante na taxa de reincidência. Reincidência

informada em pacientes mais jovens que 20 anos varia de 70% a 100%.37

História Clínica Relevante
O paciente pode ou não ter um histórico de condição patológica de uma lesão no ombro

envolvido. Atletas podem ter um histórico de atividades repetitivas acima da cabeça.

Sinais e Sintomas Relevantes
Instabilidades Translacionais

• O paciente pode reclamar de dores no ombro, generalizadas ou anteriores, que podem irradiar



para dentro da região deltoide do ombro, especialmente quando o braço é elevado acima da

altura do ombro.

• O paciente também pode reclamar de fraqueza no ombro, que pode vir acompanhada de som

de estalos ou rangidos com a movimentação do ombro.

• O paciente frequentemente tem uma sensação subjetiva de instabilidade, deslocamento ou

apreensão.

• O paciente pode reclamar que o ombro “não está normal”, especialmente quando existe carga

acima da altura do ombro.

• Os resultados de movimentos sem carga ativos e passivos e/ou teste isométrico resistido em

neutro podem ser normais.

• Perda sensorial, entorpecimento ou formigamento, fraqueza, ou paralisia completa dentro de

uma distribuição periférica nervosa, podem estar presentes em alguns casos.

• Friagem ou fraqueza podem estar presentes se as estruturas vasculares estão comprometidas

através da região braquial.

Instabilidade na Amplitude Final

• Dor severa e EM restrita são notados com deslocamento.

• Espasmos musculares severos podem estar presentes.

• O braço é mantido a 20° de abdução.

• A perda do arredondamento do ombro é observada.

• A cabeça do úmero pode ser palpada na axila.

• Uma vez que o deslocamento foi reduzido, ou se subluxou previamente, a apreensão

predominará sobre dor.

• Em indivíduos com idade abaixo de 35 anos, a instabilidade anterior do ombro é comumente

associada à instabilidade escapular e à tensão capsular posterior, podendo ambas serem

encaminhadas a um tratamento com sucesso.

Mecanismos da Lesão
Instabilidade anterior unidirecional geralmente é resultado de uso repetitivo em elevação, como

arremessar, nadar ou jogar tênis (tipo I), ou de trauma (tipo II). Para lesões do tipo II, a posição

mais comum de lesão é com o braço abduzido a 90° e girado lateralmente até final da extensão.

Um trauma que envolva rotação lateral forçada/abdução com força posterior na

articulação glenoumeral resulta em deslocamento do ombro anterior ou subluxação. Outros



mecanismos de lesão incluem tração no braço em direção anterior e queda em cima da mão

estirada (FOOSH1) com o braço abduzido e girado lateralmente.

COMPARAÇÃO ENTRE CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE27-30,32,33,36 

TESTE DE CARGA E DESLOCAMENTO—ANTERIOR22,38-49 

Figura 4-6  A, Teste de carga e deslocamento com o paciente sentado na posição inicial.
Observe que o úmero primeiro é recarregado, ou “centralizado”, na glenoide. O examinador,
então, desloca o úmero anteriormente. B, A posição das mãos do examinador em relação aos
ossos do ombro. Observe que o polegar esquerdo do examinador segura a espinha da escápula



para estabilidade, enquanto os dedos estabilizam a clavícula.

OBJETIVO
O teste de carga e deslocamento é designado para avaliar a estabilidade anterior e mobilidade da

articulação glenoumeral. Resultados positivos de testes são mais relacionados à instabilidade

artrocinemática (instabilidade tipo I, relacionada à fraqueza muscular) do que à instabilidade de

extensão nal (tipo II). Ele é frequentemente combinado com carga e deslocamento posterior

para comparar o grau relativo de movimento em cada direção.

HISTÓRIA CLÍNICA RELEVANTE
O paciente pode ter um histórico de sensações subjetivas de instabilidade ou dois ou mais

episódios de deslocamento/subluxações. Cada episódio subsequente de

deslocamento/subluxação, geralmente, é mais fácil de ser provocado do que o episódio anterior.

Estalos, cliques ou outros sons (clunking) persistentes podem ocorrer, com ou sem dor.

SINAIS E SINTOMAS RELEVANTES

• Dor generalizada no ombro pode estar presente e pode irradiar para baixo até a região deltoide

do ombro testado.

• O paciente, frequentemente, reclama de fraqueza no ombro e pode reclamar de estalos ou

rangidos com o movimento do ombro.

• Irritação neural pode ocorrer em conjunto com a instabilidade do ombro. Perda de

sensibilidade, entorpecimento ou formigamento, fraqueza, ou paralisia completa dentro da

distribuição periférica nervosa podem ser notadas.

MECANISMOS DE LESÃO
Tanto o trauma (p. ex., lesão do lábro ou cápsula) quanto a falta de controle muscular podem

produzir instabilidade no ombro. Instabilidade unidirecional do ombro ocorre tipicamente, após

o deslocamento ou subluxação do ombro, como resultado de trauma (instabilidade tipo II), ou

pode ser resultado de um pobre funcionamento do músculo (instabilidade tipo I). Na maioria

dos casos, um relaxamento é sentido no aspecto anterior da articulação. A instabilidade

multidirecional do ombro, comumente, é o resultado de uma predisposição genética de

relaxamento da articulação combinado com o uso exagerado do ombro, especialmente em

posição de elevação. Geralmente com a instabilidade multidirecional do ombro, um

relaxamento pode ser experimentado em ambos os ombros e em outras articulações do corpo.



POSIÇÃO DO PACIENTE

Figura 4-7  A, Posição inicial para teste de carga e deslocamento para instabilidade anterior do
ombro com o paciente deitado em supino. O examinador segura o braço superior com os
dedos na região posterior. O braço do examinador posiciona o braço do paciente e controla
sua rotação. O braço é posicionado no plano da escápula, abduzido em 45° a 60° e mantido em
0° de rotação. O braço do examinador posiciona uma centralização axial no braço do paciente
por meio do úmero. Então, os dedos do examinador deslocam a cabeça umeral anteriormente e
anteroinferiormente, por cima da borda da glenoide. B, A segunda posição para teste de carga e
deslocamento para estabilidade anterior é descrita em A como posição inicial, exceto que o
braço é rodado lateralmente progressivamente em 10° a 20° de acréscimo, enquanto a força de
translação anterior é alternativamente aplicada e liberada. C, O examinador compara o ombro
normal com o anormal por essa diferença em translação com a rotação umeral. O grau de
rotação requerido para reduzir a translação é um indicador da acidez funcional do ligamento
capsular anterior inferior.

O paciente pode ser testado sentado ou deitado em posição de supino. Se for avaliado

sentado, o paciente deve ser testado sem suporte para as costas e com a mão do braço testado



descansando na coxa.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador ca de pé ou sentado ligeiramente atrás do paciente e estabiliza o ombro com uma

das mãos sobre a clavícula e escápula. Com a outra mão, o examinador segura a cabeça do

úmero com o polegar sobre a cabeça posterior do úmero e os dedos sobre a cabeça anterior do

úmero.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O úmero é, gentilmente, empurrado para dentro da glenoide para posicioná-lo apropriadamente

dentro da cavidade glenoide, de modo que a cabeça do úmero se posicione neutramente. Esta é a

parte de “compressão” do teste, e este posicionamento do úmero permite que ocorra uma

verdadeira translação. Se não for aplicada a compressão para colocar a cabeça em posição

neutra, o número de movimentos encontrados não indicará o grau verdadeiro de translação, e a

sensibilidade final será alterada.

Em seguida, a cabeça do úmero é empurrada anteriormente para testar instabilidade

anterior, ou é empurrada posteriormente para testar instabilidade posterior, e o grau de

translação é observado. Esta é a parte de “deslocamento” do teste. O lado afetado deve ser

comparado com o lado normal para veri car diferenças. Discordâncias entre os dois lados e

reprodução de sintomas geralmente são considerados mais importantes que o grau de

movimento obtido.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Translação de 25% de diâmetro da cabeça umeral ou menos anteriormente da posição neutra é

considerada normal. Hawkins e Mohtadi39 propuseram um sistema três – graus de translação

anterior. Normalmente, a cabeça translada de 0% a 25% de diâmetro da cabeça umeral. Até 50%

de translação da cabeça do úmero, com a cabeça indo em direção à borda da glenoide e redução

espontânea, é considerada uma translação anterior de grau I. Em uma translação anterior de

grau II, a cabeça do úmero tem mais de 50% de translação, e a cabeça sente como se estivesse

passeando por cima da borda da glenoide, mas espontaneamente reduz. O grau III é um

deslocamento sem redução espontânea.

O lado afetado e o lado normal devem ser comparados pelo grau de translação e a facilidade

com que isso ocorre. Esta comparação, em conjunto com a reprodução de sintomas, geralmente

é considerada mais importante do que o número de movimentos obtidos. Se o paciente tem



instabilidade multidirecional, ambas as translações, anterior e posterior, podem ser excessivas

no lado afetado, em comparação com o lado normal.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Normalmente, a cabeça do úmero deveria transladar anteriormente de 0% a 25% de diâmetro

da cabeça umeral. A cabeça do úmero deveria transladar posteriormente da mesma maneira,

se não mais do que a translação anterior (25% a 50% de diâmetro do úmero). (A opinião dos

autores varia em relação ao grau de movimento possível).

• O teste de carga e deslocamento é projetado para testar sintomas clínicos mais do que qualquer

condição patológica particular. Vários tipos de condições patológicas podem resultar em

instabilidade do ombro. O teste de carga e deslocamento pode ser usado como ferramenta de

avaliação para instabilidade multidirecional e unidirecional. Instabilidade multidirecional

frequentemente é o resultado de predisposição genética à fraqueza nas articulações.

Instabilidade unidirecional é o resultado de trauma ou uso repetitivo. Deslocamentos de

ombro/subluxações/rompimento do labro (instabilidade tipo II) e relaxamento geral da

articulação (instabilidade tipo I) são exemplos de condições patológicas que podem ser

detectadas com teste.

• É importante notar que um resultado de teste positivo não é especí co para qualquer

condição patológica; de preferência, ele ajuda a guiar o clínico no processo de conclusão. A

instabilidade pode ser um fator que contribui no desenvolvimento da condição patológica

nal. Outros fatores que podem contribuir para a instabilidade incluem fraqueza muscular do

rotador (manguito) e/ou fraqueza dos músculos que controlam a escápula.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/
Intervalo de confiabilidade intra-avaliadora: k = 0,34-0,79

SENSIBILIDADE33

Intervalo de confiabilidade interavaliadora: k = 0,09-0,31

TESTE DA MANIVELA DE APREENSÃO (TESTE DE
RECOLOCAÇÃO)27-30,36,41,50-61 

OBJETIVO

• Para determinar se o úmero irá subluxar ou deslocar anteriormente fora da glenoide.



• Para diferenciar entre deslocamento/subluxação (apreensão) e colisão (dor).

• Para diferenciar entre instabilidade e colisão (parte de recolocação do teste).

SUSPEITA DE LESÃO
Subluxação anterior do ombro

Instabilidade anterior

Deslocamento espontâneo reduzido

HISTÓRIA CLÍNICA RELEVANTE
O paciente talvez tenha um histórico de lesão (FOOSH) ou de um ou mais deslocamentos e

subluxações da articulação glenoumeral.

SINAIS E SINTOMAS RELEVANTES

• Se o ombro não foi reduzido, o paciente sentirá dor, cará segurando o braço e hesitará em

movê-lo.

• Se o ombro foi reduzido, o paciente pode ter uma dor generalizada ou dor que pode irradiar

para baixo na região deltoide do ombro.

• Fraqueza no ombro poderá ser observada, e o paciente poderá reclamar de cliques ou rangidas

com a movimentação do ombro.

• Irritação neural em conjunto com instabilidade do ombro não é incomum. Perda sensorial,

entorpecimento ou formigamento, fraqueza, ou paralisia completa dentro da distribuição

periférica nervosa (geralmente o nervo axilar), podem ser vistos.

• Se os vasos braquiais foram comprometidos, o paciente pode reclamar de fraqueza, friagem ou

peso na mão e braço.

• O paciente, muitas vezes, tem uma sensação subjetiva de instabilidade, deslocamento, ou

apreensão no ombro (especialmente com rotação lateral).

MECANISMOS DE LESÃO
A condição pode surgir de uma lesão FOOSH na qual alguma rotação lateral levanta a cabeça do

úmero para cima ou por cima da borda da cavidade glenoide. A posição mais comum da lesão

FOOSH é com o braço abduzido a 90° ou mais, e girar até a extensão nal. O trauma que

envolve rotação lateral forçada/abdução com força posterior na articulação glenoumeral resulta



em deslocamento anterior do ombro ou subluxação. Outro mecanismo de lesão é a tração no

braço na direção anterior.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente deita em supino com o braço a ser testado junto da beira da base da coluna.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé ao lado do paciente, virado para o ombro a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
Etapa 1—o teste da manivela. O examinador posiciona uma das mãos abaixo do cotovelo para

suportar a extremidade superior. A outra mão segura o punho e é responsável pelo movimento

do ombro na rotação lateral. O examinador eteo cotovelo a 90°, abduz o braço a 90°, e

lateralmente gira o ombro, vagarosamente, vigiando se há apreensão. O ombro é girado

lateralmente o mais longe possível. Então, a mão que suporta o cotovelo se move para o aspecto

anterior da cabeça umeral. O examinador deve manter o grau de rotação lateral sem liberar a

pressão.

Etapa 2—teste de recolocação. O examinador aplica pressão posterior à cabeça do

úmero e avalia se o paciente perde a apreensão, se a dor diminui e se uma rotação lateral mais

avançada é possível antes que a apreensão retorne. Esta recolocação, às vezes, é referida como o

sinal de Fowler ou teste de Fowler ou, ainda, como teste de recolocação de Jobe.39,56 A pressão

com a mão na cabeça umeral é cessada, e os sintomas são reavaliados. Para a maioria dos

pacientes, a rotação lateral deveria ser liberada antes que a pressão posterior.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO



Figura 4-8  Teste de apreensão/recolocação (Manivela). A, Abdução e rotação lateral (teste de
manivela). B, Abdução e rotação lateral combinadas com translação anterior do úmero, o que
pode causar subluxação anterior ou dor na articulação posterior. C, Abdução e rotação lateral
combinada com translação posterior do úmero (teste de recolocação). D, Teste surpresa.

Teste de apreensão. Um resultado de teste positivo é indicado se o paciente se torna

apreensivo conforme o braço é rodado lateralmente e começa a contrair os músculos para parar

a rotação lateral (a apreensão predomina). O paciente pode dizer que a sensação relembra o



sentimento de quando o ombro estava deslocado.

Teste de recolocação. A apreensão do paciente na posição de rotação lateral desaparece

com a translação posterior. O examinador pode achar que a rotação lateral vai aumentar, e a

apreensão vai retornar conforme a rotação lateral aumenta. O resultado do teste é considerado

positivo se a dor diminuir durante a manobra de recolocação, mesmo se o paciente não sentiu

apreensão. Se o braço é liberado (teste “surpresa”) na nova extensão adquirida (etapa 3), dor e

translação da cabeça à frente são notadas como resultado positivo de teste.40,56,57

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se a dor aumentar ao invés de apreensão na rotação lateral, é mais provável que o problema

seja impacto, e testes de impacto devem ser aplicados.

• Hawkins e Bokor58 a rmam que o examinador deve observar o grau de rotação lateral

presente quando o paciente se torna apreensivo.

• Com o teste de recolocação, a rotação lateral deve ser liberada antes da pressão posterior ser

liberada.

• Se os sintomas do paciente diminuírem ou forem eliminados durante o teste de relocação, o

diagnóstico é instabilidade glenoumeral, subluxação, deslocamento ou impacto.

• Se a apreensão predomina durante o teste da manivela e desaparece com o teste de relocação, o

diagnóstico é instabilidade glenoumeral, subluxação ou deslocamento.

• Se a dor predomina durante o teste da manivela e desaparece com o teste de recolocação, o

diagnóstico é pseudolassidão ou instabilidade anterior na articulação glenoumeral ou na

articulação escapulotorácica, com impacto secundário, ou uma lesão posterior labral.

• Kvitne e Jobe59 defendem a aplicação de uma força suave e anteriormente direta à cabeça

umeral posterior, quando está na posição de teste para ver se apreensão ou dor aumentam.

Um aumento na dor posterior indica impacto posterior interno.

• Hamner e outros60 têm sugerido que se for suspeita a existência de um impacto posterior

interno, o teste de recolocação deve ser feito com 100° a 120° de abdução.

• Em pacientes com um impacto primário, o teste de recolocação não altera a dor. Uma

diminuição na dor posterior quando o teste de recolocação é feito posteriormente, é um

resultado positivo do teste para impacto interno posterior.

• Se a articulação é normal, a translação da cabeça umeral na glenoide é menor do que com

outros testes, porque o teste da manivela leva a articulação para dentro da posição de

cápsula.



• Se o braço for liberado (liberação anterior ou teste “surpresa”) na nova extensão adquirida do

teste de recolocação, um resultado de teste positivo é indicado por dor e translação da cabeça

à frente.

• A manobra de liberação (teste surpresa) deve ser feita com cuidado, porque, frequentemente,

causa apreensão e desconfiança do paciente e poderia causar um deslocamento.40,56,57

• A dor que resulta de uma manobra liberada (teste surpresa) pode ser causada pela instabilidade

anterior do ombro, uma lesão labral (Bankart ou lesão SLAP) ou bicipital, peritenonite ou

tendinose.40,56,57 Com elevada frequência, essa dor é relacionada à instabilidade anterior,

porque é temporariamente produzida pela translação anterior. Também tem sido relatado que

o teste surpresa causa dor nos pacientes idosos com uma condição patológica do manguito

rotador e sem instabilidade.61

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE27-30,32

Intervalo de especificidade: 56% a 100%

Intervalo de sensibilidade: 35% a 91%

TESTE ROCKWOOD (MODIFICAÇÃO DO TESTE DA MANIVELA)62 



Figura 4-9  Teste Rockwood para instabilidade anterior. A, Braço ao lado. B, Braço a 45°. C,
Braço a 90°. D, Braço a 120°.

OBJETIVO
Para avaliar instabilidade anterior da articulação glenoumeral.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente se senta sem suporte para as costas e com a mão do braço testado descansando sobre a

coxa.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador ca de pé atrás ou ao lado do paciente. O examinador deve car perto o bastante do

ombro envolvido para controlá-lo e permitir exame apropriado, mecânica corporal.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona uma das mãos abaixo do cotovelo para promover suporte e estabilidade e



segura o punho do paciente com a outra mão. Com o braço no lado do paciente e o cotovelo

etido a 90°, o examinador roda o ombro lateralmente. O braço depois é abduzido a 45°, e uma

rotação passiva lateral é repetida. A rotação lateral é repetida a 90° (esta parte do teste é similar

ao teste da manivela) e 120° de abdução.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um resultado de teste positivo é indicado se o paciente demonstra apreensão com dor posterior

quando o braço é testado a 90°. A partir de 45° e 120° de abdução, o paciente mostrará

desconforto e dor; a 0°, apreensão é raramente notada.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• É imperativo que este teste seja feito devagar. Se for feito muito rápido, o úmero pode

deslocar, especialmente em pacientes que tiveram deslocamentos recorrentes.

• As diversas posições do braço são testadas, porque diferentes estabilizadores passivos do

ombro vêm interagir com mudanças no ângulo de abdução.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecida.

TESTE DE FULCRO (MODIFICAÇÃO DO TESTE DA
MANIVELA)50,54,56 



Figura 4-10  Teste de fulcro, com a mão esquerda fechada empurrando a cabeça do úmero
anteriormente.

OBJETIVO
Para avaliar instabilidade anterior da articulação glenoumeral.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente permanece deitado em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador ca de pé e diretamente ao lado e ligeiramente caudal à região do ombro, no lado

mais perto do braço testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona uma das mãos embaixo do aspecto posterior da articulação glenoumeral

para atuar como fulcro e segura o punho distal do paciente com a outra mão. O ombro é

abduzido a 90°, e o cotovelo é fletido para 90°. O examinador, então, abduz e roda lateralmente o



braço, de maneira gentil, acima do fulcro.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um resultado positivo de teste para instabilidade anterior é sinalizado pelo olhar de apreensão no

rosto do paciente ou um aumento da dor. Dor posterior indica um impacto posterior interno.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• É imperativo que este teste seja feito devagar. Se for feito muito depressa, o úmero pode

deslocar, especialmente em pacientes que tiveram deslocamentos recorrentes.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE ESPECIAL PARA INSTABILIDADE GLENOUMERAL
POSTERIOR

Testes Especiais Pertinentes

Teste de carga e deslocamento—posterior

Teste de tensão Norwood

Apreensão posterior ou teste de tensão

Definição
A instabilidade glenoumeral posterior é de nida como acidez do aspecto posterior da articulação

do ombro, o que torna difícil para a cabeça umeral manter sua articulação e artrocinemática

dentro da glenoide.

Suspeita de Lesão
A lesão suspeita é instabilidade unidirecional; acidez, neste caso, vem geralmente acompanhada

de danos aos músculos do manguito rotador, cápsula articular posterior e, possivelmente, do

lábio superior posterior.

Epidemiologia e Demografia
Instabilidade da articulação glenoumeral posterior recorrente é menos comum do que



instabilidade anterior. A frequência com que ocorre é menor que 5% dos deslocamentos de

ombro na maioria das séries.63 Outros estudos informam que a taxa de incidência é de 2% a

12% de todos os casos de instabilidade do ombro.64

História Clínica Relevante
O paciente pode ou não ter um histórico de condição patológica de ou uma lesão no ombro

envolvido. A instabilidade posterior é mais frequentemente relacionada a trauma que a uso

exagerado.

Sinais e Sintomas Relevantes

• O paciente pode reclamar de dor generalizada ou dor no ombro posterior, que possa irradiar

descendo para a região deltoide do ombro.

• O paciente pode reclamar de fraqueza no ombro, que pode vir acompanhada de estalos ou

rangidos com o movimento do ombro.

• Irritação neural não é comum com instabilidade do ombro posterior.

• Frequentemente, o paciente tem sensações subjetivas de instabilidade, deslocamento ou

apreensão.

• O paciente pode reclamar que o ombro “não parece certo”, especialmente quando está

carregado acima da altura do ombro.

• O resultado de movimentos ativos e passivos, sem carga, e teste isométrico resistido pode ser

normal.

Mecanismos de Lesão
A posição de lesão mais comum é com o braço etido em 90° e levemente aduzido. Um trauma

brusco no ombro na direção anterior para a posterior pode causar instabilidade posterior.

Observações Clínicas

• O deslocamento posterior da articulação glenoumeral pode facilmente passar despercebido,

mesmo em raios X. Portanto, é importante testar todos os movimentos ativos e passivos e

comparar os dois lados antes de fazer o teste de instabilidade. Rotação limitada pode indicar

que o deslocamento não foi reduzido.

TESTE DE CARGA E DESLOCAMENTO—POSTERIOR38-44,47-49,65 



Figura 4-11  A, Teste de carga e deslocamento com o paciente sentado na posição inicial.
Observe que o úmero primeiro é recarregado ou “centralizado” na glenoide. O examinador,
então, desloca o úmero posteriormente. B, A posição das mãos do examinador em relação aos
ossos do ombro. Observe que o polegar esquerdo do examinador segura a espinha da escápula
para estabilidade.

OBJETIVO
Para avaliar a estabilidade e mobilidade da articulação glenoumeral.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente senta sem apoio para as costas e com a mão do braço testado descansando sobre a coxa.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé ou sentado ligeiramente atrás do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador estabiliza o ombro com uma das mãos em cima da clavícula e escápula. A outra

mão segura a cabeça do úmero com o polegar sobre a cabeça umeral posterior e os dedos sobre

a cabeça umeral anterior (ombro direito). Então, o úmero é gentilmente empurrado para dentro

da glenoide para se assentar apropriadamente na cavidade da glenoide, de modo que a cabeça do

úmero se estabelece em posição neutra. Esta é a parte de carga do teste; assentando o úmero, vai

centralizá-lo na glenoide, de modo que o grau de movimento posterior da posição neutra possa

ser determinado. O examinador, então, empurra a cabeça umeral posteriormente, observando o



grau de translação. Esta é a parte de deslocamento do teste.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Diferenças entre os dois lados e reprodução de sintomas são consideradas mais importantes do

que o grau de movimento obtido. Movimento posterior é igualmente comparado com translação

anterior. Normalmente, movimento posterior é igual a ou maior que movimento anterior.

Figura 4-12  O teste de carga e deslocamento para instabilidade posterior do ombro com o
paciente deitado em posição de supino. O paciente está em supino na mesa de exame. O braço
é trazido em 90° de elevação à frente no plano da escápula. Uma força direta posterior é
aplicada ao úmero com o braço em graus variados de rotação lateral.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se a carga não for aplicada para colocar a cabeça em posição neutra, o grau de movimento

encontrado não indicará o verdadeiro grau de translação posteriormente, e o parecer nal

será alterado.

• Normalmente, a cabeça do úmero deveria transladar 25% a 50% do diâmetro da cabeça

umeral.

• Translação posterior da cabeça umeral, geralmente, é maior do que translação anterior. (A

opinião dos autores varia quanto ao grau de movimento possível, mas, normalmente,



movimento posterior nunca é menor que movimento anterior.)

• O teste também pode ser feito com o paciente deitado em posição de supino. É importante

observar que um resultado de teste positivo não é especí co para nenhuma condição

patológica; particularmente, ele ajuda o clínico no processo de raciocínio.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE33

Grau de confiabilidade: k = 0,53-0,79

TESTE DE TENSÃO NORWOOD66,67 

Figura 4-13  O teste de tensão Norwood para instabilidade posterior de ombro. A, O braço é
abduzido em 90°. B, O braço é aduzido horizontalmente à posição de flexão frontal.

OBJETIVO
Avaliar a estabilidade e mobilidade posterior da articulação glenoumeral.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente permanece deitado em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador ca de pé diretamente ao lado e com a cabeça ligeiramente direcionada para a

região do ombro, no lado mais perto do braço testado, e deve estar virado para os pés do

paciente.



PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona a mão esquerda na articulação do ombro para suportar e estabilizar a

escápula. Com a mão direita, o examinador abduz o ombro 60° a 100° e o roda lateralmente em

90°, com o cotovelo etido em 90°, de modo que o braço que horizontal. O examinador apalpa

a cabeça umeral posterior com os dedos da mão esquerda e estabiliza o membro superior

segurando o antebraço e cotovelo com a mão direita. O examinador, então, traz o braço a 90° de

flexão dianteira, com a mão direita.

Para executar o teste, o examinador aduz horizontalmente o braço abduzido, atravessando o

corpo do paciente com o braço direito e, ao mesmo tempo, empurra a cabeça umeral

posteriormente com o polegar da mão esquerda. Enquanto a cabeça umeral é empurrada

posteriormente com o polegar, o examinador apalpa a cabeça umeral posterior com os dedos da

mão esquerda para sentir até onde ele desliza posteriormente. Primeiro o teste é executado no

ombro que não foi afetado e, depois, no ombro afetado, e os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um resultado de teste positivo é visto se a cabeça umeral escorregar posteriormente (subluxação)

por cima da borda da glenoide. O paciente con rma que a sensação sentida é a mesma sentida

durante as atividades. O braço é trazido de volta à posição inicial, e é sentido que a cabeça

umeral foi reduzida. Um som de estalo, causado pela passagem da cabeça umeral por cima da

borda da glenoide, pode acompanhar tanto a subluxação quanto a redução.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Cofield e Irving67 recomendam girar medialmente o antebraço em aproximadamente 20°, após

a exão dianteira, e, depois, empurrando o cotovelo posteriormente para realçar o efeito do

teste.

• Devem ser tomados cuidados com o teste, porque ele não causa apreensão no paciente, mas

pode causar subluxação ou deslocamento.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE DE APREENSÃO POSTERIOR OU TENSÃO41,49,63,68,69 



Figura 4-14  Teste de apreensão posterior com o paciente em supino.

OBJETIVO
Para avaliar a estabilidade e mobilidade posterior da articulação glenoumeral.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente permanece deitado em supino com o braço a ser testado perto da beira da maca de

teste.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador permanece de pé diretamente ao lado e ligeiramente distal ao ombro, no lado mais

perto do braço testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador segura o cotovelo do paciente com uma das mãos e segura o punho distal com a

outra. O ombro do paciente é etido para frente, no plano da escápula em 90°. Depois, uma

força posterior é aplicada ao cotovelo. Enquanto aplica a carga axial ao cotovelo, o examinador



aduz horizontalmente e gira medialmente o braço. O examinador palpa a cabeça do úmero com

uma das mãos, enquanto a outra empurra a cabeça do úmero, posteriormente.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Uma sinalização de teste positivo é indicada por meio do olhar de apreensão ou alarme no rosto

do paciente e resistência a movimentos ou reprodução de sintomas. Em qualquer caso, se a

cabeça umeral se mover posteriormente mais que 50% do seu diâmetro, instabilidade posterior

é evidente. O movimento pode ser acompanhado de um estalo, conforme a cabeça umeral passa

posteriormente sobre a borda da glenoide.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O teste também pode ser executado com o braço em adução de 90°.

• O teste também pode ser feito com o paciente sentado, mas a escápula deve estar estabilizada.

• É importante observar que um resultado de teste positivo não é especí co para nenhuma

condição patológica; particularmente, ele ajuda a guiar o clínico a um processo de raciocínio.

Instabilidade pode ser um fator contribuinte para o desenvolvimento da condição patológica

final.

• Pagnani e Warren69 informaram que um resultado de teste positivo é mais fácil de ser

marcado por dor do que por apreensão. Eles relataram que em caso de instabilidade

traumática multidirecional (inferior), o resultado do teste é negativo.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE ESPECIAL PARA INSTABILIDADE GLENOUMERAL
INFERIOR

Testes Especiais Pertinentes

Sinal de sulco

Teste de Feagin

Definição
A instabilidade glenoumeral inferior é de nida como acidez do aspecto inferior da articulação do



ombro, que torna difícil para a cabeça umeral manter sua articulação e artrocinemática normal

dentro da glenoide.

Suspeita de Lesão

Instabilidade unidirecional

Instabilidade multidirecional

Epidemiologia e Demografia
Atletas que usam seus membros superiores com movimentos acima da cabeça para as atividades

desportivas (p. ex., tênis, voleibol, beisebol) e pacientes com histórico de deslocamentos ou

subluxações são mais fáceis de terem instabilidade multidirecional do ombro. Vários fatores

tornam os atletas mais jovens, preferencialmente, suscetíveis à instabilidade multidirecional do

ombro. Atletas jovens apresentam uma tendência a ter uma mecânica de ombro pobre (técnicas

incorretas) e força inadequada. Em adição a isto, alguns pesquisadores especulam que a

constituição imatura de colágeno dos adolescentes os deixa mais suscetíveis à acidez e

instabilidade do ombro.37,70-77

História Clínica Relevante
O paciente pode ou não pode ter um histórico de condição patológica ou lesão no ombro afetado.

Vários pacientes têm hipermobilidade articular em outras áreas (p. ex., cotovelo ou

hiperextensão de joelho). Os sintomas de instabilidade são insidiosos e incluem aumentos

progressivos de estalos ou rangidos no ombro. O paciente pode reclamar de fraqueza e

parestesia no ombro e extremidade superior, ou a pessoa pode ter um histórico recente de

acidente vascular encefálico (instabilidade involuntária).

Sinais e Sintomas Relevantes

• O paciente pode ter sensação subjetiva de instabilidade, deslocamento ou apreensão.

• O paciente pode reclamar que o ombro “parece não estar certo”, especialmente quando está

carregado acima da altura do ombro.

• Resultados de testes com movimentos sem carga ativos e passivos e teste isométrico resistido

podem ser normais.

Mecanismos de Lesão
Instabilidade de ombro pode ser resultado de trauma, uso repetitivo ou lassidão articular genética.



Instabilidade multidirecional pode ser o resultado de predisposição genética à lassidão articular.

Geralmente, lassidão genética ocorre em ambos os ombros e em outras articulações. Acredita-se

que se um paciente apresenta instabilidade inferior, a instabilidade multidirecional também está

presente; portanto, um paciente com instabilidade inferior também irá demonstrar instabilidade

anteroposterior ou ambas.

SINAL DE SULCO50,69,78-82 

Figura 4-15  A, Teste para instabilidade inferior do ombro (teste de sulco). B, Sinal positivo de
sulco (setas).

OBJETIVO
Para avaliar lassidão inferior dentro da articulação glenoumeral.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente fica de pé com o braço ao lado e os músculos do ombro relaxados.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé ao lado do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE



O examinador estabiliza a escápula com uma das mãos em cima da clavícula e escápula. Com a

outra mão, o examinador segura o braço do paciente acima do cotovelo e puxa o braço

distalmente (aplica tração), procurando por um sulco no final do acrômio.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
A presença de um sulco por baixo do acrômio indica instabilidade inferior ou lassidão

glenoumeral. O sinal do sulco pode ser graduado por meio de medição da margem inferior do

acrômio até a cabeça umeral (Tabela 4-1).

Tabela 4-1  Graduação do Sinal do Sulco

Graduação Medida

+1 <1 cm

+2 1–2 cm

+3 >2 cm

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Alguns pesquisadores informaram que a melhor posição para testar instabilidade inferior é 20°

a 50° de abdução com rotação neutra.48 Portanto, o examinador deve considerar a

possibilidade de teste em mais de uma posição. Dependendo do histórico, o examinador deve

testar o paciente na posição em que a sensação de instabilidade é relatada.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE DE FEAGIN62 



Figura 4-16  Teste de Feagin.

OBJETIVO
Para avaliar lassidão inferior dentro da articulação do ombro glenoumeral.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente fica de pé ou sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé ao lado do braço testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador abduz o braço do paciente a 90° com o cotovelo estendido e segura o braço, de

modo que esteja completamente sustentado, com o braço contra o corpo do examinador. O

examinador posiciona a outra mão só lateralmente ao acrômio por cima da cabeça umeral.

Certi cando-se de que a musculatura do ombro esteja relaxada, o examinador empurra para

baixo e para frente a cabeça do úmero. Executando o teste desta maneira, proporciona ao

examinador um grande controle do braço.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um resultado de teste positivo é indicado pelo olhar de apreensão no rosto do paciente e a

presença de instabilidade anteroinferior. Além do mais, um sulco pode ser visto acima do

processo coracoide.



OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O teste de Feagin é uma modi cação do teste de sulco com o braço abduzido em 90°, ao invés

de estar ao lado do paciente. Alguns autores consideram o teste de Feagin a segunda parte do

teste de sulco.80

• Esta posição de teste também põe mais tensão no ligamento glenoumeral inferior.

• Resultado positivo em ambos: sinal de sulco e teste de Feagin apontam mais decisivamente

para instabilidade multidirecional do que somente lassidão.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE ESPECIAL PARA IMPACTO

Testes Especiais Pertinentes

Teste de impacto de Hawkins-Kennedy

Teste de impacto de Neer

Teste de impacto posterior interno

Definição
Síndrome do impacto do ombro é um termo genérico usado para descrever a compressão e os

danos resultantes de estruturas de tecido mole na região do ombro, mais comum anteriormente

e superiormente. Impacto de ombro não é, por si só, uma condição patológica, mas sim a ação

que pode resultar em tal condição. Classicamente, o termo impacto tem sido usado para de nir

a compressão de tecido no espaço subacromial ou embaixo do ligamento coracoacromial;

entretanto, o termo pode ser usado para de nir compressão entre ou pinçamento de qualquer

estrutura no ombro.

Suspeita de Lesão

Tendinopatia do Manguito Rotador

Bursite subacromial

Tendinopatia bicipital



Epidemiologia e Demografia63

Neer descreveu três estágios de impacto (Tabela 4-2).

Tabela 4-2  Graduação de Neer de Impacto de Ombro83

História Clínica Relevante
Um paciente com impacto anterior pode ou não ter um histórico de lesão ou dor; na maioria dos

casos, o impacto é o resultado de um processo gradual e progressivo. Pacientes com um

histórico de deslocamento de ombro ou subluxações também podem ter uma lesão posterior do

labro como resultado do dano. Um paciente com impacto posterior pode reclamar de dor

futuramente no último momento de preparação e início da fase de aceleração de lançamento ou

atividades similares com movimentos com o membro superior acima da cabeça.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Dor subacromial e acima do ligamento coracoacromial

• Deltoide lateral/dor no braço

• Ponto de sensibilidade por cima do tubérculo maior do úmero

• Dor difusa do trapézio superior

• Dor difusa torácica/interescapular

• Dor anteromedial de ombro

Mecanismos de Lesão84-88

Impacto anterior de ombro. Não levando em consideração a sua causa (p. ex., com condição

patológica do manguito rotador, paratenonite bicipital/tendinoses, instabilidade escapular ou

umeral, patologia labral), os resultados mais comuns de impacto anterior do ombro quando



estruturas são comprimidas no aspecto anterior do úmero, entre a cabeça do úmero e o

processo coracoide, embaixo do processo do acrômio e embaixo do ligamento

coracoacromial. Estas lesões podem ser agudas ou degenerativas. Uma lesão aguda produz um

súbito começo de dor no ombro, após uma atividade especí ca. Comumente, a atividade

agravante é uma manobra acima da cabeça, como arremessar ou pintar. Um trauma, como

uma queda por cima de uma mão estendida (lesão FOOSH), também pode resultar em

impacto de ombro. Por causa da natureza progressiva do impacto subacromial, pacientes com

impacto tipo degenerativo, frequentemente, queixam-se de vários episódios de dor no ombro

após alguns anos. Cada episódio subsequente, geralmente, é pior do que os anteriores. O

paciente comumente relata que o último episódio não resolveu e tem aumentado a perda de

EM.

Impacto posterior do ombro. O impacto posterior ocorre quando o manguito rotador

impactua contra a borda posterossuperior da glenoide, quando o braço é abduzido, estendido

e girado lateralmente. O resultado é a união das partes do lábio glenoidal (labro), lesão labral

posterior. O impacto resultante ocorre entre o manguito rotador e a tuberosidade maior em

um lado, e a glenoide posterior e lábio no outro lado. Este tipo de impacto frequentemente

acompanha instabilidade anterior e pseudolassidão, e a atividade deltoide aumenta para

compensar músculos do manguito rotador fracos.

COMPARAÇÃO ENTRE CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE89 

TESTE DE IMPACTO DE HAWKINS-KENNEDY87,89-99 



Figura 4-17  Teste de impacto de Hawkins-Kennedy demonstra o sinal de impacto, rodando
forçadamente e medialmente o úmero proximal, quando o braço é fletido à frente a 90°.

OBJETIVO
O teste de impacto de Hawkins-Kennedy é designado para reduzir o espaço entre o aspecto

inferior do arco acromial e a superfície superior da cabeça umeral. As forças adicionais

compressivas, subsequentemente, põem pressão no tendão supraespinal, o tendão da longa

cabeça do bíceps, a bursa subacromial e/ou o ligamento coracoacromial.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente pode permanecer de pé ou sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé ao lado e ligeiramente de frente para ombro a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador põe uma das mãos no cotovelo do paciente para apoio e estabilização e segura o

punho com a outra mão. O examinador ete o cotovelo a 90°, ete o braço para frente em 90°, e

então forçando medialmente, gira o ombro. Este movimento empurra o tendão supraespinal

contra a superfície anterior do ligamento coracoacromial e processo coracoide.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Dor é um resultado positivo de paratenonites/tendinoses do supraespinal ou impacto secundário,



frequentemente associado com problemas de controle escapular.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O teste também pode ser executado em diferentes graus de ante exão (verticalmente

“circulando o ombro”) ou abdução horizontal (horizontalmente circulando o ombro).

• McFarland e outros96 descrevem o sinal de impacto do coracoide, que é o mesmo do teste de

Hawkins-Kennedy, mas envolve adução horizontal do braço atravessando o corpo 10° a 20°

antes de fazer o giro medial. Isto é mais provável que aproxime a tuberosidade menor do

úmero e o processo coracoide.

• O teste de Yocum é uma modi cação do teste de Hawkins-Kennedy, no qual a mão do paciente

é posicionada no ombro oposto, e o examinador eleva o cotovelo.97,98

• Park e outros99 descobriram que ao combinar testes, melhores resultados são produzidos. Eles

descobriram que o teste de Hawkins-Kennedy, o sinal do arco dolorido, e um resultado

positivo no teste infraespinal geraram a melhor probabilidade de detectar um impacto, apesar

do sinal do arco dolorido, do teste do braço caído e do teste infraespinal terem sido melhores

para detectar rompimento do espessamento total do manguito rotador.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE89,93-95

Grau de especificidade: 25% a 66%

Grau de sensibilidade: 47% a 92%

TESTE DE IMPACTO DE NEER89,90,95,99-102 



Figura 4-18  Um resultado positivo para teste de impacto de Neer é indicado por dor e seu
resultado em expressão facial, quando o braço é exionado forçadamente para frente pelo
examinador, comprimindo a tuberosidade maior contra a superfície anteroinferior do
acrômio.

OBJETIVO
O teste de impacto de Neer é projetado para reduzir o espaço entre o aspecto inferior do arco

acromial e a superfície superior da cabeça umeral. As forças compressivas, subsequentemente,

põem pressão no tendão supraespinal, no tendão da cabeça longa do bíceps, da bursa

subacromial, e/ou do ligamento coracoacromial.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente pode estar de pé ou sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé na lateral e ligeiramente atrás do ombro a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona uma das mãos em cima da clavícula e escápula do paciente para ajudar a

estabilizá-la, e a outra mão, em volta do punho do antebraço. O examinador, passivamente e



usando certa força, eleva o braço completamente no plano escapular e, então, medialmente gira

o braço. Esta tensão passiva faz com que o tubérculo maior se comprima contra a borda

anteroinferior do acrômio.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um resultado positivo de teste é indicado por meio da expressão de dor no rosto do paciente.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Um resultado positivo de teste pode indicar uma lesão por uso excessivo do músculo

supraespinal e, às vezes, do tendão do bíceps; estas lesões geralmente estão associadas com

problemas de controle escapular.

• Se o resultado do teste for positivo, quando feito com o braço girado lateralmente, o

examinador deve checar a articulação acromioclavicular (teste de diferenciação

acromioclavicular).

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE89,95,99,102

Grau de especificidade: 30,5% a 68%

Grau de sensibilidade: 59% a 89%

TESTE DE IMPACTO INTERNO POSTERIOR55,103-106 



Figura 4-19  Teste de impacto interno posterior.

OBJETIVO
Para testar se há lesão no lábio posterior do ombro e manguito rotador.

SUSPEITA DE LESÃO

• Lesão do lábio posterior

• Lesão do manguito rotador posterior

HISTÓRIA CLÍNICA RELEVANTE
Geralmente, o paciente tem um histórico de repetitivo uso em excesso por meio de atividades

sobre a cabeça (p. ex., lançamento ou tênis). Um paciente com histórico de deslocamento de

ombro ou subluxação também pode ter uma lesão labral posterior como resultado de uma

lesão.

SINAIS E SINTOMAS RELEVANTES
O paciente queixa-se de dor, posteriormente, na fase tardia da preparação e na fase inicial do

lançamento ou atividades similares por cima da cabeça.



MECANISMOS DE LESÃO
O impacto posterior ocorre quando o manguito rotador impactua contra a borda posterossuperior

da glenoide, quando o braço está abduzido, estendido e girado lateralmente. O resultado é um

“beijo” por lesão labral posteriormente. O impacto resultante é entre o manguito rotador e o

tubérculo maior em um lado e a glenoide posterior e lábio do outro lado. Geralmente, a

condição acompanha instabilidade anterior e pseudolassidão, e a atividade deltoide aumenta

para compensar músculos do manguito rotador fracos.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente deve ficar deitado em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé adjacente ao ombro a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona uma das mãos embaixo do cotovelo do paciente para sustentação e

estabilidade; a outra mão segura o punho do paciente e é responsável pela rotação do ombro. O

examinador, passivamente, abduz o ombro a 90°, com 15° a 20° de exão e máxima rotação

lateral.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O resultado do teste é considerado positivo se ele produz dor no ombro posterior.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O impacto interno posterior é encontrado, primeiramente, em atletas envolvidos em esportes

com movimentos sobre a cabeça, embora possa ser encontrado em outros que seguram os

braços em posição vulnerável de completa elevação e rotação.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE ESPECIAL PARA ROMPIMENTO DO LABRO DA
ARTICULAÇÃO GLENOUMERAL



Testes Especiais Pertinentes

Teste de O’Brien de compressão ativa

Teste de deslizamento anterior

Teste de tensão do bíceps

Teste de Clunk

Teste de carga do bíceps

Teste do labro de crank

Teste SLAP de preensão

Observação: Parentis e outros107 concluíram que nenhum teste pode fornecer um

diagnóstico definitivo de uma lesão labral.

Definição
O labro é um anel rme de cartilagem que ca em volta da articulação do ombro. Ele tem duas

nalidades: aumenta a profundidade e tamanho da fossa da glenoide, dando maior estabilidade à

articulação e área de superfície, e atua como um “bloqueador de impacto” para impedir a

cabeça umeral de transladar para fora da glenoide. O termo ruptura do labro é usado para

classi car vários tipos de lesão labral, sendo que as mais comuns são a lesão de Bankart e a

lesão SLAP (labro superior anterior e posterior [ao bíceps]).

Suspeita de Lesão
Ruptura do labro

Lesão do labro

Lesão de Bankart (na qual o labro anteroinferior está rasgado)

Lesão SLAP (na qual o labro anterior ou posterior superior pode estar danificado)

Epidemiologia e Demografia
A causa mais comum da ruptura labral é o trauma de um deslocamento. Além disso, indivíduos

jovens tendem a ter lesão labral por movimentos repetitivos acima da cabeça, como natação,

tênis ou arremessos. Pessoas mais velhas tendem a ter mais lesões degenerativas, que

frequentemente estão associadas com um suprimento vascular pobre ao tecido

labral.54,74,108,109



História Clínica Relevante
As lesões ao labro são relativamente comuns, especialmente em atletas envolvidos com esportes

que exijam arremesso e levantamento acima da cabeça; nestas atividades, o labro tem um papel

chave na estabilidade glenoumeral. Nos jovens, a força de tensão do labro é menor que a da

cápsula; consequentemente, o labro tem mais tendência a lesão quando a tensão anterior (p. ex.,

deslocamento anterior) é aplicada à articulação glenoumeral.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Dor na região do ombro

• Um sentimento de instabilidade pode ser notado pelo paciente

• Clicando e estalando com movimento

• Ombro pegando com o movimento

• Fraqueza ou dor (ou ambas) quando realizado movimento acima da cabeça

• Dor difusa torácica, ou no trapézio superior, ou em ambos

• Dor ao realizar atividades que requeiram contração do bíceps

• Dor durante palpação na linha da articulação anterior

Mecanismos de Lesão
Atividades repetitivas acima da cabeça, como dar um saque com a bola de tênis ou arremessar,

podem resultar em lesão labral. Lesões traumáticas também podem dani car o labro, como uma

lesão FOOSH, agarrar um objeto pesado com os bíceps contraídos e forçados, deslocamento de

ombro e subluxação do ombro.

Uma lesão de Bankart ocorre mais frequentemente com um deslocamento traumático

anterior que leva à instabilidade anterior. Por exemplo, se este tipo de lesão ocorre no ombro

direito, o labro é descolado em qualquer lugar da posição 3 horas à 7 horas, resultando em lesão

estrutural anterior e posterior. O labro não só está rasgado, mas a estabilidade do ligamento

inferior glenoumeral também está perdida.

Com uma lesão SLAP, o labro foi descolado da glenoide (arrancado ou descascado,

dependendo do mecanismo). Este descolamento pode ocorrer em qualquer parte da posição de

10 horas a 2 horas na glenoide. Esta lesão, frequentemente, resulta de uma lesão FOOSH, ocorre

durante uma desaceleração em um arremesso ou aparece quando uma tração repentina é

aplicada ao bíceps. Se o tendão do bíceps também se descola, o ombro se torna instável e o

suporte do ligamento glenoumeral superior é perdido.



Observações Clínicas

• O diagnóstico de uma lesão SLAP é baseado, primeiramente, no histórico. Os testes especiais

são utilizados para veri car a suspeita de envolvimento do labro. Os testes, por eles mesmos,

não deveriam ser as únicas fontes de diagnóstico; eles devem se correlacionar com as queixas

subjetivas dos pacientes.

COMPARAÇÃO ENTRE CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE27-29,110-112 

TESTE DE O’BRIEN DE COMPRESSÃO
ATIVA29,30,32,53,102,103,110,111,113,114 



Figura 4-20  Teste de O’Brien de compressão ativa. A, Posição 1: O paciente ete a frente o
braço a 90° com o cotovelo estendido e aduzido a 15° mediais à linha média do corpo e o
polegar virado para baixo. O examinador força o braço para baixo, ao qual o paciente resiste.
B, Posição 2: O teste é realizado com o braço na mesma posição, mas o paciente supina
completamente o braço com a palma da mão virada para o teto. A manobra é repetida. O
resultado do teste é positivo para lesão labral superior se dor é produzida na primeira etapa
(posição 1) e reduzida, ou eliminada, na segunda etapa (posição 2).

OBJETIVO
Para avaliar a integridade do aspecto superior do labro do ombro.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente ca de pé com o braço etido para a frente em 90° e o cotovelo completamente

estendido.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé ligeiramente atrás e ao lado do ombro a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador põe uma das mãos no ombro do paciente para estabilizar a escápula e clavícula, e a

outra mão, no antebraço do braço afetado. O braço está horizontalmente aduzido 10° a 15°

(posição inicial) e girado medialmente pelo paciente, de modo que o polegar que virado para

baixo. O examinador aplica ao braço uma força excêntrica para baixo. O braço retorna à



posição de partida, a palma é supinada e a carga excêntrica para baixo é repetida.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Se dor ou clique dolorido é produzido dentro do ombro (não por cima da articulação

acromioclavicular) na primeira parte do teste (rotação medial) e eliminado ou diminuído na

segunda parte (rotação lateral), o resultado do teste é considerado positivo para anomalias do

labro.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Este teste também “fecha e carrega” a articulação acromioclavicular na rotação medial;

portanto, o examinador deve tomar cuidado para diferenciar entre condições patológicas

acromioclavicular e labral.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE29,30,32,102,110,111

Grau de especificidade: 31% a 99%

Grau de sensibilidade: 54% a 0%

TESTE DE DESLIZAMENTO ANTERIOR110,111,115,116 

Figura 4-21  Teste de deslizamento anterior. Observe a posição das mãos do examinador e os



braços do paciente.

OBJETIVO
Para avaliar a integridade do labro do ombro anterior.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente fica sentado ou de pé com as mãos na cintura, polegares posteriores.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
De pé, atrás do paciente, o examinador estabiliza a escápula e a clavícula com uma das mãos e usa

os dedos da mesma mão para, suavemente, palpar a cabeça umeral anterior. O examinador

posiciona a outra mão no aspecto posterior do cotovelo.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador aplica uma força anterossuperior no cotovelo do paciente.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Se o labro está rompido (lesão SLAP), a cabeça umeral desliza por cima do labro com um estalo

ou ssura, e o paciente reclama de dor anterossuperior. A ssura, às vezes, pode ser palpada se

o examinador posicionar os dedos da mão estabilizadora, levemente, por cima da cabeça umeral

anterior.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE110,111

Grau de especificidade: 85% a 91,5%

Grau de sensibilidade: 8% a 78%

TESTE DE TENSÃO DOS BÍCEPS 



Figura 4-22  Teste de tensão do bíceps. O braço do paciente é abduzido a 90° e rodado
lateralmente. O examinador então aplica uma força de adução excêntrica.

OBJETIVO
Para avaliar lesão no labro superior.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente, de pé, abduz e gira lateralmente o braço a 90°, com o cotovelo estendido e o antebraço

supinado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé ligeiramente atrás e ao lado do ombro testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona uma das mãos no ombro testado para estabilizar a escápula e a clavícula

e segura o antebraço com a outra mão. O examinador, então, aplica força de adução excêntrica

ao braço esticado e supinado.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Reprodução dos sintomas do paciente é um resultado positivo de teste.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Um teste de velocidade deveria ser feito para determinar a condição patológica do bíceps.

• Porque as lesões SLAP podem envolver a cabeça longa do tendão do bíceps, qualquer teste

tensionando a longa cabeça do bíceps poderia tensionar o labro superior. Vários testes

similares são planejados para tensionar ambas as estruturas, como o teste de carga do bíceps,



o teste de tensão do bíceps, o teste SLAP de preensão e o teste de crank (manivela) labral.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE DE CLUNK116,117 

Figura 4-23  Teste de Clunk.

OBJETIVO
Para avaliar a integridade do labro anterior do ombro.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente fica deitado em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé ao lado e acima do ombro testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona uma das mãos embaixo do aspecto posterior do ombro, de modo que

que acomodada embaixo da cabeça umeral; a outra mão segura o úmero acima do cotovelo. O

examinador abduz completamente o braço sobre a cabeça do paciente. O examinador, então,

empurra anteriormente com a mão embaixo da cabeça umeral (o punho pode ser usado para

aplicar maior pressão anterior), enquanto a outra mão gira o úmero em rotação lateral.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um som de tilintar ou rangido indica um resultado positivo de teste e ruptura labral. O teste



também pode causar apreensão se houver instabilidade anterior.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O examinador pode posicionar o braço em diferentes graus de abdução (circulando o ombro

verticalmente) e realizando o teste em cada posição. Isto tensiona partes diferentes do labro.

• Walsh117 relatou que se o examinador seguir as manobras de abdução com adução horizontal

que recoloca o úmero, um som de tilintado ou “click” pode ser ouvido, indicando ruptura

labral.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE DE CARGA DO BÍCEPS112,118 

Figura 4-24  Teste de carga do bíceps.

OBJETIVO
Para avaliar lesão do labro superior.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente deita em supino com o ombro abduzido em 90° e rodado lateralmente, com o cotovelo

fletido a 90° e o antebraço supinado.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé ligeiramente superior e ao lado do ombro testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador segura o cotovelo do paciente com uma das mãos para suporte e segura o punho

com a outra mão. O examinador realiza um teste de apreensão ao levar o braço à rotação lateral

completa. Se a apreensão aparecer, o examinador para a rotação lateral e mantém a posição. O

paciente é, então, solicitado a fletir o cotovelo contra a resistência do examinador no punho.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Se a apreensão diminui ou se o paciente se sente mais confortável quando o cotovelo é etido, o

resultado do teste é negativo para lesão SLAP. Se a apreensão continua a mesma ou o ombro se

torna mais dolorido, o resultado do teste é considerado positivo.

ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE112

Especificidade: 96,6%

Sensibilidade: 89,7%

TESTE DE CRANK (MANIVELA) LABRAL28 

Figura 4-25  Teste labral de manivela. A, Teste de manivela com o paciente sentado, com
rotação lateral do úmero. B, Teste de manivela com o paciente sentado, com rotação medial de
úmero.

OBJETIVO



Para avaliar a lesão do labro do ombro.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente permanece deitado em supino ou sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé adjacente ao ombro testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona uma das mãos no cotovelo do paciente para dar suporte e estabilidade e

segura o punho com a outra mão. O braço é elevado a 160° no plano escapular. Nesta posição, o

examinador aplica uma carga axial ao úmero com uma das mãos, enquanto gira o úmero

medialmente e lateralmente com a outra.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Um resultado de teste positivo é indicado por dor durante rotação, especialmente durante a

rotação lateral; com ou sem “click”, ou reprodução dos sintomas.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.

TESTE SLAP DE PREENSÃO119 

Figura 4-26  Teste SLAP de preensão. A, Posição de início 1: O braço é abduzido em 90° com o
cotovelo estendido e o antebraço pronado. Então, o paciente aduz o braço horizontalmente. B,
Posição de início 2: A mesma situação da posição 1, mas o antebraço é supinado. O paciente,
novamente, aduz o braço horizontalmente. Se a posição 1 é dolorida, mas a posição 2 não é, o
resultado de teste é considerado positivo.



OBJETIVO
Para avaliar lesão do labro superior.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente permanece sentado ou de pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica de pé atrás e adjacente ao ombro testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador posiciona uma das mãos no ombro do paciente para estabilizar a escápula e

clavícula e segura o punho com a outra mão. O examinador abduz o braço a 90°, com o cotovelo

estendido e o antebraço virado para baixo (polegar virado para baixo e ombro girado

medialmente). Então, é solicitado ao paciente que abduza o braço horizontalmente. O

movimento é repetido com o antebraço supinado (polegar para cima e ombro girado

lateralmente).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Se o paciente sente dor no sulco bicipital com pronação, mas a dor diminui ou é ausente com

supinação, o resultado do teste é considerado positivo para lesão SLAP.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecidas.



TESTE ESPECIAL PARA ESTABILIDADE ESCAPULAR15,120-123

Testes Especiais Relevantes

Teste de deslizamento escapular lateral

Teste de carga escapular

Teste de retração escapular

Teste de flexão

Definição

Os músculos da articulação glenoumeral devem funcionar de modo normal e
coordenado. Para isto acontecer, a escápula deve ser estabilizada pelos seus
músculos. Uma escápula estável fornece uma base rme para os músculos
glenoumerais (principalmente o manguito rotador) funcionarem
apropriadamente. A escápula não só deve ser estável em posição estática,
mas ela também deve se movimentar padronizadamente, durante os
movimentos dinâmicos. Estabilidade escapular é a habilidade da escápula de
prover uma base sólida para capacitar o movimento do braço. Discinesia
escapular é o termo usado para descrever a inabilidade da escápula de
mover-se e funcionar normalmente, durante movimentos dos membros
superiores.

Suspeita de Lesão

Dinâmica alada (p. ex., alada com movimento) pode ser causada por uma
lesão do nervo torácico longo, do nervo acessório espinal ou do nervo
supraescapular; por desequilíbrio padrão do músculo; ou por hipomobilidade
ou da escápula ou da articulação glenoumeral.

Radiculopatia cervical, fraqueza no romboide, instabilidade



multidirecional e ação voluntária também podem resultar em mecânica
anormal escapular.

Instabilidade escapular ou discinesia pode ser o resultado de uma
condição patológica em outras regiões, como ruptura do manguito rotador,
tendinopatia no bíceps ou disfunção na costela. A escápula pode se mover
anormalmente para proteger ou compensar tal condição.

Estática alada (p. ex., escápula alada que ocorre em repouso)
normalmente é causada por uma deformidade estrutural da escápula,
clavícula, coluna torácica ou costelas; por fraqueza muscular; ou por
hipomobilidade (colágena ou muscular).

Epidemiologia e Demografia

A epidemiologia e demogra a de discinesia dependem da condição
patológica causadora da mecânica escapular anormal. Paralisias do nervo
(p. ex., paralisia do nervo longo torácico, paralisia do nervo supraescapular,
paralisia do nervo acessório espinal) não estão atreladas à idade especí ca
ou período de tempo; estão mais associadas com atividades ou lassidão
generalizada no ombro. Paralisia do nervo supraescapular é comum em
atletas envolvidos em esportes que levantam os braços acima da cabeça e
em pacientes com lassidão capsular. O nervo longo torácico é comumente
pressionado por mochilas pesadas ou como resultado de trauma,
diretamente; portanto, é visto em estudantes que carregam mochilas, em
militares, e em esportes de contato. Outras causas, como condições
patológicas de ombro ou cervical, variam em demogra a baseadas na
origem dos sintomas do paciente.

História Clínica Relevante

O paciente pode queixar-se de tensão na região romboide ou de dor chata



entre as duas escápulas. A pessoa também pode perceber, por baixo das
escápulas, um clique ou engatilhamento durante o movimento. O histórico
passado pode incluir trauma ou uso repetitivo. Entretanto, a maioria dos
pacientes não procura os cuidados médicos para discinesia. Uma
estabilidade escapular pobre, geralmente, vem para esclarecer como
contribuinte para outros sintomas ou condições patológicas, como dor de
ombro anterior e instabilidade anterior glenoumeral. Pacientes com
condição patológica cervical e de ombro apresentam constantemente
discinesia escapular.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Dor chata na região romboide

• Clique, estalo ou gatilho por baixo da escápula com movimentos de
extremidades superiores

• Escápula alada ou inclinando

• Tensão ou dor cervical

• Dor no ombro

• Fraqueza no ombro

• Hipomobilidade da costela

Mecanismos de Lesão

A espinha da escápula, que começa medialmente no nível da terceira
vértebra torácica (T3), deve estar no mesmo ângulo. A escápula deve
estender-se do processo espinhoso de T2 ou T3 ao T7 ou T9.

Sobush e outros122 desenvolveram o teste Lennie, um método para
medir a posição escapular. Para este teste, eles mediram do processo



espinhoso horizontal a três posições escapulares; o aspecto medial do ponto
mais superior (ângulo superior), a raiz da espinha da escápula e o ângulo
inferior. Se a escápula está assentada mais baixo do que o normal contra a
parede torácica, sua borda medial superior pode deslizar sobre as costelas,
causando um estalo e um som de tilintar durante abdução e adução. Os
ângulos inferiores da escápula devem ser equidistantes da coluna torácica.

Kible e outros123 descreveram quatro padrões de disfunção escapular ou
discinesia.

• Na disfunção tipo I, a borda medial inferior é proeminente em descanso, o
ângulo inferior inclina anteriormente por cima do topo do tórax
dorsalmente com movimento (inclinação escapular), e o acrômio inclina
anteriormente sobre a porção superior do tórax. Este tipo de discinesia
pode ser visto em descanso ou durante movimentos concêntricos ou
excêntricos. A inclinação da borda inferior para longe da parede torácica
pode indicar músculos fracos (p. ex., trapézio inferior, latíssimo dorso ou
serrátil anterior) ou um peitoral menor tenso ou maior que repuxa ou
inclina a escápula de cima para frente (às vezes chamado de scapular
dumping).

• A disfunção tipo II é um clássico de escápula alada; a borda medial da
escápula está totalmente proeminente e levanta da parede torácica
posterior estaticamente e dinamicamente. O padrão, também, pode ser
visto em repouso ou durante movimentos excêntricos ou concêntricos. Isto
pode indicar uma lesão SLAP; fraqueza do serrátil anterior, romboide ou
trapézio inferior, mediano ou superior no nervo; um problema no nervo
longo torácico; ou tensão nos rotadores umerais.

• A disfunção tipo III é marcada por elevação da borda superior da escápula
em repouso e durante movimento; uma contração de ombros inicia o



movimento e o “voo”, que indica que a escápula estará, no seu conjunto,
mais lateralizada do que o normal, é mínimo. Esta deformidade é vista
com movimento ativo e pode ser resultado de hiperatividade do elevador
escapular e trapézio superior, junto com um desequilíbrio de trapézios
superior e inferior. A disfunção tipo III é associada com impacto e lesões
do manguito rotador.

• Na disfunção tipo IV, as duas escápulas são simétricas em repouso e durante
movimento; elas giram simetricamente ascendentes, e os ângulos
inferiores giram lateralmente para longe da linha mediana (rotação
alada). Este tipo de disfunção é visto durante o movimento e pode indicar
que os músculos de controle escapular não estão estabilizando a escápula.

TESTE DE DESLIZAMENTO LATERAL DA ESCÁPULA6,124-127 



Figura 4-27  Teste de deslizamento escapular lateral. O examinador mede do processo espinal à
escápula no nível da base da espinha da escápula (veja setas). A, Braços ao lado. B, Braços abduzidos,
mãos na cintura, polegares para trás. C, Braços abduzidos a 90°, braços rodados medialmente (polegares
para baixo).

OBJETIVO

Para determinar a estabilidade estática da escápula com posições
glenoumerais diferentes.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca sentado ou de pé com os braços ao lado do corpo em
repouso.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR



O examinador ca de pé atrás do paciente para que possa observar a
escápula.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador mede a distância da base da espinha da escápula até o
processo espinhoso de T2 ou T3 (mais comuns), do ângulo inferior da
escápula ao processo espinhoso de T7 a T9 ou do T2 ao ângulo superior da
escápula. O paciente, então, é testado segurando duas ou quatro outras
posições:

• 45° de abdução (mãos na cintura, polegar posterior)

• 90° de abdução com rotação medial

• 120° de abdução

• 150° de abdução

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Davies e Dicko -Ho man 6 e Kibler127 declararam que em cada posição, a
distância medida não deve variar mais de 1 a 1,5 cm (0,5 a 0,75 polegadas)
da medida original. Entretanto, distâncias aumentadas podem ser notadas
acima de 90°, conforme a escápula gira durante ritmo escapuloumeral. Uma
protração mínima da escápula deve ocorrer durante elevação completa por
meio de abdução; é importante procurar assimetria de posição entre os lados
esquerdo e direito quando estiver avaliando estabilidade escapular.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O teste também pode ser conduzido com cargas variadas posicionadas no
braço ou com movimento excêntrico (teste de carga escapular).



• Como uma variação dos testes de carga escapular e deslizamento lateral
escapular, o examinador pode usar uma força excêntrica durante o teste.
Em posição diferente, o examinador pode testar estabilidade escapular e
umeral, ao realizar movimento excêntrico no ombro (p. ex., empurrar o
braço para frente [teste excêntrico de contenção]). É testado um braço de
cada vez, começando pelo lado que não está envolvido. O examinador
deve observar se há escápula alada, que indica instabilidade escapular.
Enquanto o braço é empurrado para frente excentricamente, o
examinador deve observar o movimento relativo na articulação
escapulotorácica (protração) e a articulação glenoumeral (adução
horizontal). Normalmente, ocorre um pouco mais (relativamente) de
movimento na articulação glenoumeral. Se instabilidade causada por
fraqueza muscular é presente em qualquer uma das articulações,
movimento excessivo é evidente naquela articulação relativo à outra
articulação.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE125,126

Grau de especificidade: 26,7% a 56%

Grau de sensibilidade: 28% a 50%

TESTE DE CARGA ESCAPULAR126 



Figura 4-28  Teste de carga escapular em 45° de abdução.

OBJETIVO

Para determinar estabilidade da escápula durante movimentos glenoumerais
quando uma carga é aplicada ao braço.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca sentado ou de pé com o braço abduzido em 45° (mãos na
cintura, polegares posteriormente).

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca de pé atrás do paciente, de modo que possa observar o
movimento da escápula.

PROCEDIMENTO DO TESTE



O examinador aplica uma carga no braço (proporcionando resistência) a 45°
ou abdução maior para ver como a escápula se estabiliza sob carga
dinâmica. Esta carga pode ser aplicada ao braço, anteriormente,
posteriormente, inferiormente ou superiormente.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A escápula não deve mover-se mais que 1,5 cm (0,75 polegada). Entretanto,
aplicando carga à escápula, ou pelo peso do braço ou por aplicar carga ao
braço, indica a habilidade de estabilizar dos músculos de controle escapular
e se uma escápula alada anormal ou padrões de movimento anormais
ocorrem. Uma protração mínima da escápula deve ocorrer durante elevação
completa através de abdução; portanto, é importante procurar por
assimetria de movimento entre os lados direito e esquerdo, assim como o
grau de movimento, quando estiver avaliando estabilidade escapular.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Para os músculos da articulação glenoumeral trabalharem de maneira
normal e coordenado, a escápula deve ser estabilizada pelos seus
músculos, de modo que possa agir como uma base rme para os músculos
glenoumerais. Portanto, quando estiver realizando esses testes, o
examinador deve observar o padrão de movimento da escápula, assim
como discinesia escapular. Aplicar carga ao braço deve ampli car
qualquer disfunção escapular vista.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DE RETRAÇÃO ESCAPULAR15,21,127-129 



Figura 4-29  Teste de retração escapular. O examinador usa as mãos para estabilizar a clavícula e a
escápula.

OBJETIVO

Para determinar a estabilidade estática da escápula durante movimentos
glenoumerais.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica de pé. O braço é estendido para testar abdução.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé atrás do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador posiciona os dedos de uma das mãos em cima da clavícula
com a parte inferior da mão sobre a espinha da escápula, a m de
estabilizar a clavícula e a escápula, e para segurar a escápula retraída. A
outra mão do examinador comprime o corpo e o ângulo inferior da escápula
contra a parede torácica. O examinador, então, segura a escápula na posição
inicial, enquanto o paciente abduz o braço.



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Segurar a escápula na posição inicial fornece uma base rme e estável aos
músculos do manguito rotador para atuarem, e, geralmente, a força do
manguito rotador (se testada por um segundo examinador) melhora, e a dor
durante o movimento será menor. O resultado do teste também pode ser
positivo em paciente que tem tido um resultado positivo no teste de
recolocação. Se a retração escapular diminui a dor quando o teste de
recolocação é realizado, os estabilizadores escapulares fracos devem ser
considerados no tratamento.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O teste de retração escapular também pode ser feito com o paciente em
supino.

• Em um paciente que tem má-posição escapular, borda inferior medial
proeminente, dor coracoide e má-posição ou discinesia do movimento
escapular (uma condição conhecida como SICK scapula),5 o
reposicionamento da escápula melhora a flexão para frente.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DE FLEXÃO21,128,130 



Figura 4-30  Teste de exão. A, Flexão de parede. B, Flexão de chão. C, Teste de estabilidade da
cadeia de extremidade superior cinemática fechada mostrando o paciente tocando na outra mão.

OBJETIVO

Para testar a estabilidade da escápula durante a dinâmica dos movimentos
glenoumerais em cadeia fechada.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca de pé a um braço de distância da parede, com as palmas das
duas mãos na parede.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé atrás do paciente para observar a escápula.

PROCEDIMENTO DO TESTE

É solicitado ao paciente que faça 15 a 20 exões na parede. Se o paciente é



capaz de fazer as exões sem nenhuma di culdade, pode-se incluir,
enquanto progressão, fazer exões a partir da beirada de uma mesa ( exões
de mesa) e, depois, no chão (flexões de solo).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Fraqueza dos músculos escapulares ou escápula alada geralmente aparecem
com cinco a 10 flexões.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Goldbeck e Davies130 foram um pouco mais adiante com o teste de exão,
descrevendo um teste de estabilidade para cadeia cinética fechada de
membros superiores. No teste, dois marcadores (p. ex., ta adesiva) são
posicionados 91 cm (36 polegadas) de distância um do outro. O paciente
assume a posição de exão com uma das mãos em cada marca. Quando o
examinador diz “Vai”, o paciente move uma mão para tocar na outra e
retorna para a posição original e, depois, faz o mesmo com a outra mão,
repetindo o movimento por 15 segundos. O examinador conta o número
de toques ou cruzamentos feitos durante o tempo designado. O teste é
repetido três vezes, e a média são os pontos do teste. Este teste é
designado, primeiramente, para pacientes jovens e ativos.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE ESPECIAL DAS ARTICULAÇÕES ACROMIOCLAVICULAR E
ESTERNOCLAVICULAR131-133

Teste Especial Relevante



Teste de cruzamento acromioclavicular, colisão ou teste de adução
horizontal.

Definição

A articulação acromioclavicular é a articulação entre o acrômio e a
clavícula. Separação da articulação acromioclavicular é uma ruptura na
integridade dos ligamentos da articulação acromioclavicular. Os ligamentos
que oferecem estabilidade à articulação acromioclavicular são os ligamentos
acromioclaviculares superiores e inferiores e os ligamentos
coracoclaviculares (trapezoide e conoide). Igualmente, a articulação
esternoclavicular é estabilizada por seus ligamentos—os ligamentos
esternoclaviculares anterior e posterior, os ligamentos costoclaviculares e o
ligamento interclavicular.

Epidemiologia e Demografia

A lesão de separação da articulação acromioclavicular ocorre mais
frequentemente em homens do que em mulheres (aproximadamente 5:1).
Eles contam por aproximadamente 12% das lesões de ombro vistas na
prática clínica, e a prevalência é estimada em 40% de todas as lesões de
ombro em esportes. Atualmente, o número pode ser maior, porque pacientes
com pequenos entorses têm menos tendência a procurar ajuda médica.
Comumente, a articulação é mais lesada nas três primeiras décadas de vida,
e estas lesões são frequentemente vistas em jovens adultos envolvidos em
esportes de contato, como o futebol. Elas também são comuns em ciclistas,
jogadores de futebol, rúgbi, hóquei, lutadores de artes marciais e
esquiadores. Deslocamentos esternoclaviculares são muito mais raros, mas
têm o potencial de causar mais problemas, em especial se eles são
deslocados posteriormente por causa dos grandes vasos situados



imediatamente atrás deles.

História Clínica Relevante

Nenhum histórico anterior é associado com uma separação da articulação
acromioclavicular; geralmente, é o resultado de trauma direto. As
articulações acromioclaviculares com disfunção podem ter um histórico de
separação de articulação acromioclavicular ou uma clavícula fraturada. De
maneira similar, a articulação esternoclavicular é mais comumente lesada
por um golpe direto.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Dor localizada sobre a articulação

• Deformidade step-off 2(com separação da articulação acromioclavicular)

• Agravamento da dor sobre a articulação por adução forçada horizontal

• Edema (pode ou não estar presente, dependendo da gravidade da lesão)

• Sensibilidade local a palpação na articulação afetada

• Sinal da tecla de piano (clavícula hipermóvel) na articulação
acromioclavicular

Mecanismos de Lesão

Tipicamente, a lesão ocorre como resultado de uma queda envolvendo
impacto direto no acrômio ou para a clavícula perto do esterno. Queda em
cima de um ombro abduzido também pode produzir disfunção à articulação
acromioclavicular. Entorses comprometendo os ligamentos
acromioclaviculares e/ou coracoclaviculares podem ser resultado de uma
queda em cima de um braço estendido na qual a força é transmitida através
da cabeça umeral ao acrômio. A articulação esternoclavicular é geralmente



lesada por um golpe direto, ao final esterno da clavícula.

Confiabilidade/Especificidade/Sensibilidade

Desconhecidas.

TESTE DE ADUÇÃO HORIZONTAL ACROMIOCLAVICULAR,
CRUZAMENTO OU COLISÃO22,101,134-136 

Figura 4-31  Teste de cruzamento acromioclavicular, Cross-Body, ou adução horizontal.

OBJETIVO

Para testar disfunção aplicando uma tensão exagerada à articulação
acromioclavicular ou articulação esternoclavicular.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente permanece sentado ou de pé com o braço ao lado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé diretamente ao lado do ombro testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE



O examinador posiciona uma das mãos no ombro contralateral para apoio e
segura o cotovelo do braço envolvido com a outra mão. O examinador,
passivamente, ete o braço adiante a 90° e então aduz horizontalmente o
braço o mais longe possível.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O resultado do teste é positivo se o paciente sente dor localizada sobre a
articulação acromioclavicular ou esternoclavicular.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O paciente também pode realizar o teste ativamente.

• Esta técnica também testa a articulação esternoclavicular; o resultado do
teste é positivo para disfunção esternoclavicular, se é notada dor
localizada em torno da articulação esternoclavicular.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTES ESPECIAIS PARA PATOLOGIA DE MÚSCULO OU
TENDÃO

Testes Especiais Pertinentes

Teste de velocidade (bíceps ou teste do braço estendido)

Teste de Yergason

Teste supraespinal (“lata vazia” ou teste de Jobe)

Teste de compressão abdominal (pressão na barriga ou teste de Napoleão)

Teste abraço de urso



Sinal de levantamento

Teste do retorno subescapular, intervalo ou teste de levantamento
modificado

Sinal de intervalo de rotação lateral (externo) (SIRL) ou teste de queda

Teste de rotação lateral (esterno) (teste spring-back infraespinal)

Teste para fraqueza de trapézio

Teste para fraqueza do serrátil anterior

Teste para fraqueza do romboide

Teste para fraqueza do latíssimo do dorso

Teste para tensão do peitoral maior e menor ou contratura.

Definição

Lesões nos tecidos do músculo e tendão são sempre vistas como dois tipos
diferentes de lesões. Partindo do ponto de vista do tecido, isto é verdade. Do
ponto de vista funcional, entretanto, diferenciar entre dano ao músculo ou
ao tendão, geralmente é difícil, porque os dois são parte da mesma unidade
funcional. Ambos, músculo e tendão, estão envolvidos em produzir
movimentos através de qualquer articulação.

Condições patológicas que envolvem o tendão, frequentemente, são
citadas como tendinopatias. Lesões agudas são classi cadas como tendinites, e
lesões mais crônicas ou degenerativas são classi cadas como tendinose. As
lesões também podem ocorrer dentro do músculo, na interface do músculo-
tendão ou na junção miotendinosa. A classi cação patológica, normalmente,
é baseada no tecido atual que foi lesado. A nal, a maioria dos testes feitos
em um conjunto de testes clínicos, a unidade funcional completa músculo-
tendão-osso, resultados de teste positivos re etem os danos em qualquer um



desses tecidos.

Suspeita de Lesão

Distensão de músculo

Ruptura de músculo

Tendinopatias (tendinite, tendinose)

Ruptura de tendão (distensão em terceiro grau)

Epidemiologia e Demografia

A epidemiologia e demogra a para pacientes com lesões dos músculos ou
tendões variam muito, de acordo com a localização e o dano atual do tecido.
Em geral, distensões dos músculos ocorrem em pacientes mais jovens e em
músculos com alta prevalência de contração rápida das bras musculares.
Condições patológicas dos tendões podem ocorrer em pacientes jovens ou
mais velhos.

História Clínica Relevante

O histórico do paciente varia. Um paciente com lesão no músculo ou tendão
pode ter um histórico de dor no ombro que tem progredido em frequência e
intensidade. Entretanto, o paciente também pode informar não ter tido
histórico de dor no ombro.

Sinais e Sintomas Relevantes

Tendinite/Tendinoses

• Aponta sensibilidade no local da lesão

• Dor que pode irradiar distalmente por dentro do braço e antebraço.



• Dor que geralmente é exacerbada no início de atividades

• Possível fraqueza e fadiga no ombro

• Dor noturna (comum)

Rupturas de Tendão

Rupturas de tendão são raras, mas fáceis de avaliar. Elas são marcadas por
perda de força nos movimentos acima da cabeça, pouca força e dor com o
uso do músculo afetado, fraqueza ao testar o músculo afetado e,
possivelmente, uma saliência no ponto da retração muscular. No ombro, o
bíceps se rompe mais comumente, tanto na cabeça longa quanto na
inserção. Em outros indivíduos, o manguito rotador se rompe perto da
inserção. Geralmente, o paciente se queixa de estar sentindo um estalo no
braço em atividades de levantamento.

Distensão/Ruptura Muscular (Distensão de Terceiro Grau)

Com uma distensão ou ruptura de músculo, inicialmente inchaço localizado e
hematoma no local da lesão podem ser vistos. Com o passar do tempo,
enquanto o inchaço se espalha, a sensibilidade localizada pode se tornar
uma sensibilidade generalizada ou difusa e dolorida. Ruptura parcial pode
ainda ser forte com movimentos funcionais e em testes de força, mas dor é
obtida através da contração do músculo lesado. Densidade total e ruptura
completa, especialmente do manguito rotador, presente com fraqueza
quando o músculo é testado, mas a resposta à dor varia. Certas rupturas
completas produzem dor, enquanto que outras não.

Sinais e Sintomas Relevantes

Se o ombro está irritado (p. ex., in amado), ele pode causar dormência
periférica ou formigamento como resultado de impacto dos nervos através



do complexo do ombro. Os sintomas podem ter uma distribuição periférica
do nervo e podem estar correlacionados com irritabilidade do ombro.

Mecanismos de Lesão

Lesão aguda. Qualquer tensão ou distensão no tendão ou músculo pode
causar lesão no músculo ou tendão. Arremesso acima da cabeça, uma lesão
FOOSH, levantamento de objetos pesados, e repentina contração muscular
são causas comuns de lesão nos músculos e tendões do ombro. Lesões de
músculo e tendão podem ser associadas com outras condições patológicas,
como fraturas, deslocamentos e subluxações.

Condições degenerativas. Condições patológicas degenerativas de músculo
e tendão frequentemente são associadas com impacto subacromial crônico
e persistente. Impacto subacromial crônico e repetitivo pode levar a
rompimento do manguito rotador. Como a articulação do ombro se
degenera, um esporão pode se desenvolver na área subacromial, o que
pode gerar um aumento do impacto e, mais adiante, a lesão do músculo e
tendão. Outros fatores, como postura de ombros para frente, aumento de
cifose torácica, fraqueza no manguito rotador e um histórico de problemas
no ombro podem contribuir para uma ruptura degenerativa do manguito
rotador.

Atividades que requeiram movimentos repetitivos acima da cabeça (p. ex.,
pintura de teto, construção e arremesso acima da cabeça) podem levar a
trauma repetitivo aos músculos e tendões do ombro. O uso repetitivo de
movimentos acima da cabeça e atividades repetitivas podem fazer com
que a cabeça umeral traslade anteriormente e superiormente, impactando
os tendões e músculos. Atividades comuns que causam este tipo de
condição patológica incluem:



• Levantamento repetitivo acima da cabeça
• Carregamento repetitivo de objetos, especialmente afastado do corpo.
• Remo
• Supino
• Agarrar um objeto pesado que esteja caindo
• Cair em cima da mão esticada (lesão FOOSH)

COMPARAÇÃO ENTRE
CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE89,99,137-142 

TESTE DE VELOCIDADE (BÍCEPS OU TESTE DO BRAÇO
ESTENDIDO)90,99,137,143,144 



Figura 4-32  Teste de velocidade (bíceps ou teste do braço estendido).

OBJETIVO

Para testar condição patológica do tendão do bíceps e, secundariamente,
para testar lesões labrais SLAP ou distensões do bíceps distal.

SUSPEITA DE LESÃO

Lesão da cabeça longa do bíceps.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica sentado ou de pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé adjacente ao braço testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE



O examinador posiciona uma das mãos embaixo da parte superior do braço
para oferecer suporte e estabilidade; a outra mão segura o punho e aplica
resistência ao braço. O teste deve ser realizado estaticamente ou
dinamicamente (concentricamente ou excentricamente).

Se o teste for feito estaticamente, o examinador posiciona o paciente na
posição de exão anterior, no ângulo em que o paciente se queixa dos
sintomas. É pedido ao paciente que que na posição, isometricamente,
enquanto o examinador aplica no punho uma força isométrica para baixo.

Para o teste dinâmico, o examinador resiste à exão concêntrica de
ombro para frente feita pelo paciente, enquanto o antebraço do paciente é
primeiro supinado e depois pronado, e o cotovelo é completamente
estendido. O teste também pode ser realizado etindo o braço do paciente
para frente a 90° ou até a posição em que o paciente se queixa e, depois,
solicitando ao paciente que resista um movimento excêntrico em extensão,
primeiro com o braço supinado e depois com ele pronado. Os dois lados são
comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado de teste positivo se dá quando há uma aumento da
sensibilidade no sulco bicipital, especialmente com o braço supinado; isto
indica paratenonite ou tendinose.144 Se a lesão for na inserção do bíceps, o
músculo está fraco, e a resistência à flexão do cotovelo deve ser testada.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Teste de velocidade tem sido citado por causar dor; por isso, o resultado do
teste será positivo, se o paciente tiver uma lesão SLAP (tipo II).90

• Se for encontrada uma grande fraqueza em supinação resistida, deve haver



suspeita de uma distensão severa do bíceps distal de segundo ou terceiro
grau (ruptura).

• Durante o movimento dinâmico, o úmero se move sobre o tendão; o tendão
se move minimamente.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE99,137

Validade: 56%

Grau de especificidade: 55% a 87%
Grau de sensibilidade: 44% a 68%

TESTE DE YERGASON30,89,137,138,144-146 

Figura 4-33  Teste de Yergason. A, Posição inicial. B, Posição final.

OBJETIVO

Para checar a habilidade do ligamento umeral transverso de sustentar o
tendão do bíceps no canal bicipital.



POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica de pé ou sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé ao lado do braço testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador posiciona uma das mãos por baixo do braço superior para
proporcionar apoio e estabilidade; a outra mão segura o punho e aplicará
resistência ao braço. O examinador ete o cotovelo do paciente a 90° e
estabiliza o braço do paciente contra o tórax com o antebraço pronado. O
examinador resiste a supinação do antebraço do paciente, enquanto o
paciente também roda lateralmente o braço contra a resistência. Os dois
lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se o examinador palpa o tendão do bíceps no canal bicipital durante a
supinação e movimento de rotação lateral, o tendão vai parecer “pular para
fora” do canal se o ligamento umeral transverso estiver rompido.
Sensibilidade no canal bicipital sozinho, sem deslocamento, pode indicar
paratendinite/tendinose.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE89,137,138

Grau de especificidade: 79% a 96%

Grau de sensibilidade: 9% a 43%

TESTE SUPRAESPINAL (“LATA VAZIA3” OU TESTE DE
JOB)99,137,139,147,148 



Figura 4-34  Teste supraespinal (lata vazia).

OBJETIVO

Para avaliar ruptura do tendão supraespinal ou músculo ou neuropatia do
nervo supraescapular.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica de pé ou sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé em frente ao paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Cada mão do examinador segura um dos punhos do paciente. Os braços do
paciente são abduzidos 90° (ativamente pelo paciente ou passivamente pelo
examinador) com rotação neutra (nenhuma), e o examinador fornece
resistência à elevação. Os ombros do paciente, então, são girados
medialmente e formando um ângulo à frente de 30° (como se estivesse
esvaziando uma lata), de modo que o polegar do paciente esteja apontado
para o chão no plano da escápula; o examinador oferece resistência a esse



movimento do plano escapular. Os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado de teste positivo é indicado por fraqueza ou dor (ou ambos),
quando é aplicada resistência ao braço.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Alguns pesquisadores a rmam que testar o braço com o polegar para cima
(“lata cheia”) é melhor para uma contração máxima do supraespinal.148

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE99,139

Confiabilidade: k = 0,43

Grau de especificidade: 62% a 89,5%
Grau de sensibilidade: 25% a 88%

TESTE DE COMPRESSÃO ABDOMINAL (PRESSÃO NA BARRIGA
OU TESTE DE NAPOLEÃO)140,149-152 



Figura 4-35  Teste de compressão abdominal.

OBJETIVO

Para testar a fraqueza do músculo subescapular, especialmente se o paciente
não consegue girar o ombro o bastante para levar a mão atrás das costas.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente permanece de pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé virado para a lateral do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador posiciona uma das mãos no abdome do paciente para sentir
quanta pressão o paciente está aplicando no abdome. O paciente põe a mão
do ombro a ser testado na mão do examinador e empurra a mão o mais forte
possível em direção ao estômago, causando uma rotação medial do ombro e
pressão na mão do examinador. Os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se o paciente não é capaz de manter pressionada a mão do examinador
enquanto move o cotovelo para frente ou estende o ombro ou ete o punho,
o resultado do teste é positivo para ruptura do músculo subescapular.
Burkhart e outros152 ressaltaram dois resultados positivos para este teste: (1)
Se o paciente ete o punho a aproximadamente 80° e estende o ombro
usando o deltoide posterior, isto indica um mau funcionamento
subescapular; (2) se o paciente ete o punho de 30° a 60° (o que esses
pesquisadores chamam de sinal intermediário de Napoleão), isto indica função



parcial do subescapular.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O examinador deve prestar muita atenção no punho, no cotovelo e nas
posições do ombro, porque, para manter a pressão na mão do
examinador, o paciente tentará compensar mudando as posições destas
três articulações.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE140

Especificidade: 97,9%

Sensibilidade: 40% a 60%

TESTE ABRAÇO DE URSO140,152 

Figura 4-36  Teste abraço de urso. A, Posição inicial. B, Levantando a mão do ombro.

OBJETIVO

Para testar fraqueza do músculo subescapular.



POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca sentado ou de pé com o ombro testado ete à frente e o
cotovelo dobrado, de modo que a mão do paciente que em cima do ombro
oposto e com os dedos estendidos.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé de frente para o paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente é instruído a resistir aos movimentos do examinador. O
examinador levanta a mão do paciente verticalmente acima do ombro. Os
dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se o examinador for capaz de levantar a mão do ombro, o resultado do teste
é considerado positivo para ruptura do tendão subescapular superior.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE140

Sensibilidade: 60%

Especificidade: 91,7%

SINAL DE LEVANTAMENTO (LIFT-OFF
SIGN)140,141,146,148-150,153 



Figura 4-37  Sinal de levantamento. A, Posição inicial. B, Posição de levantamento. C, O
examinador oferece resistência para o levantamento. O examinador testa a força dos subescapulares e
observa o posicionamento da escápula.

OBJETIVO

Para testar se há fraqueza do músculo subescapular em pacientes que
conseguem colocar o braço nas costas.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca de pé e posiciona o dorso da mão no lado oposto das costas
ou contra o meio da região lombar da coluna.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé diretamente atrás do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

É pedido ao paciente que levante a mão para longe das costas. Os dois lados
são comparados.



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A inabilidade de levantar a mão para longe das costas indica fraqueza no
músculo subescapular. Movimento anormal na escápula durante o teste pode
indicar instabilidade escapular, impedindo a função adequada do
subescapular. Se o paciente for capaz de levantar a mão para longe das
costas, o examinador pode aplicar peso à palma da mão, empurrando a mão
em direção às costas, para testar a força do subescapular e para testar como
a escápula age sob pressão dinâmica. Com um tendão subescapular lesado, a
rotação lateral passiva (e ativa) pode aumentar.

A técnica também pode ser usada para testar os romboides; Escápula
alada medialmente durante o teste pode indicar que os romboides foram
afetados.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Stefko e outros146 relataram que um isolamento máximo do subescapular
foi alcançado pelo posicionamento da mão contra a borda posteroinferior
da escápula (teste de rotação máxima medial) e, em seguida, tentar
levantar a mão das costas.

• Na outra posição para levantamento onde a mão não é posicionada na
escápula, o redondo maior, latíssimo do dorso, deltoide posterior, ou
romboides, podem compensar por um subescapular fraco.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE141

Especificidade: 100%

Sensibilidade: 17,6%

TESTE DO SUBESCAPULAR, SPRING-BACK, INTERVALO OU



LIFT-OFF MODIFICADO142,149,153,154 

Figura 4-38  Teste de mola posterior do subescapular. A, Posição inicial. B, O paciente é
impossibilitado de manter a posição de início, e a mão volta em direção à parte inferior das costas.

OBJETIVO

Para testar a fraqueza do músculo subescapular; a fraqueza do manguito
rotador e dos músculos romboides também podem ser avaliadas com este
teste.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca de pé e posiciona o dorso da mão nas costas ou contra o
meio da região lombar da coluna.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé, adjacente e ligeiramente atrás do braço testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE



O examinador posiciona uma das mãos (mão esquerda como na ilustração)
no cotovelo do paciente para apoio e estabilidade, e a outra mão (mão
direita como na ilustração) segura o punho. O braço do paciente é
passivamente e medialmente girado para longe das costas o máximo
possível, e é solicitado ao paciente que mantenha esta posição. Os dois lados
são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado de teste positivo é indicado se a mão se move em direção às
costas, porque o subescapular não consegue manter a posição como
resultado de fraqueza ou dor. Um pequeno intervalo entre rotação máxima
medial passiva e rotação medial ativa indica uma ruptura parcial (1° ou 2°)
do subescapular.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Este teste modi cado é mais preciso para diagnosticar ruptura no
manguito rotador.

• A técnica também pode ser usada para testar os romboides; um
deslizamento da borda medial da escápula durante o teste pode indicar
que os romboides foram afetados.

• O grau de rotação medial atingido durante este teste é maior do que o do
teste “lift-off”.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE142

Validade: Um intervalo de 10° a 15° foi observado em todos os pacientes com
fraqueza infraescapular, supraescapular e subescapular.

Especificidade: O sinal de intervalo da rotação interna é tão especí co



quanto o do teste “lift-o ” (p = 1); o sinal de intervalo da rotação externa é
tão especí co quanto o teste de queda, e ambos são mais especí cos do que
o teste de Jobe (p = 0,002).

Sensibilidade: O sinal de intervalo da rotação interna é mais sensível do
que o teste de “lift-o ” (p = 0,0002); o sinal de intervalo da rotação externa
é mais sensível do que o teste de queda (p = 0,0001) e menos sensível do
que o teste de Jobe (p = 0,05).

SINAL DE INTERVALO DE ROTAÇÃO LATERAL EXTERNA (SIRL)
OU TESTE DE QUEDA96,142,155 

Figura 4-39  Sinal de intervalo em rotação externa (teste de queda). A, Posição inicial. B, Posição
com um resultado positivo de teste.

OBJETIVO

Para testar se há lesão nos músculos infraespinal, supraespinal e/ou
subescapular.



POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente permanece de pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé diretamente atrás do ombro testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador posiciona uma mão no cotovelo do paciente para suporte e
estabilização. A outra mão segura o punho do paciente. O braço do paciente
é abduzido a 20° com o cotovelo etido a 90°. O examinador gira o braço do
paciente lateralmente, ao máximo, e é solicitado ao paciente que se
mantenha na posição. Os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se o braço cair, em rotação medial, o resultado do teste é considerado
positivo para ruptura do manguito rotador, especialmente dos músculos
infraespinal, supraespinal e, talvez, subescapulares.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se o paciente for capaz de manter a posição, a força do infraespinal pode
ser graduada como três ou maior, dependendo da resistência à força
rotacional medial do examinador.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE142

Ver teste de intervalo subescapular.

TESTE DE INTERVALO DE ROTAÇÃO LATERAL EXTERNA
(TESTE INFRAESPINAL OU SPRING-BACK)80,96,141,142,153-156 



Figura 4-40  Teste para intervalo de rotação lateral para redondo maior e infraespinal. A, O braço é
abduzido 90°. B, Observe como a mão volta para frente, quando liberada pelo examinador.

OBJETIVO

Para testar se há ruptura ou lesão do infraespinal, redondo menor e/ ou
músculo supraespinal.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca sentado ou de pé com o braço ao lado e o cotovelo etido a
90°.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé diretamente atrás do ombro testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador posiciona uma das mãos no cotovelo etido (a 90°) do
paciente para suporte e estabilização. A outra mão segura o punho do
paciente. O examinador, passivamente, abduz o braço a 90° no plano



escapular, lateralmente gira o ombro até a extensão nal (alguns autores
dizem 45°)155 e pede ao paciente que mantenha esta posição. Os dois lados
são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O resultado do teste é positivo se o paciente for incapaz de manter a posição
e a mão saltar para frente anteriormente em direção a linha mediana; isto
indica que o infraespinal e o redondo menor não conseguem segurar a
posição por fraqueza ou dor. Também a rotação medial passiva é aumentada
no lado afetado.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE PARA FRAQUEZA DO TRAPÉZIO157-159 



Figura 4-41  Teste para fraqueza do trapézio. A, Todas as porções do tríceps. B, Trapézio superior.
C, Trapézio médio. D, Trapézio inferior.

OBJETIVO

Para testar se há fraqueza do músculo trapézio.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica sentado e junta as mãos acima da cabeça.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca de pé diretamente ao lado e ligeiramente atrás do ombro
testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador posiciona uma das mãos no aspecto posterior da cabeça
umeral; a outra mão segura o antebraço. A partir desta posição, o
examinador empurra o cotovelo à frente contra a resistência. Normalmente,
as três partes do trapézio se contraem para estabilizar a escápula, de modo
que não mova ou crie uma asa.

O trapézio superior pode ser testado separadamente, elevando o ombro
com o braço ligeiramente abduzido, ou elevando o ombro contra abdução de
ombro resistida e simultaneamente exão do lado da cabeça ipsilateral. Se o
ombro é elevado com o braço ao lado, o levantador escapular e os
romboides são mais prováveis de serem testados.

O trapézio médio pode ser testado com o paciente em prono com o
braço abduzido em 90° e rodado lateralmente. O examinador retrai o ombro
e, então, oferece resistência por cima da escápula próxima à glenoide
posterior. O examinador resiste à retração do ombro, dando resistência por
cima da escápula próxima à articulação glenoumeral.

Para testar o trapézio inferior, o paciente é posicionado deitado em
prono, com o braço abduzido em 120° e o ombro rodado lateralmente. O
examinador retrai o ombro e, então, aplica resistência à retração do
paciente por cima da escápula próxima à glenoide posterior.

Os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO



A retração da escápula quando força é aplicada ao braço, é uma resposta
normal. Um resultado de teste positivo é visto se a escápula se estende ou
forma uma asa/inclinação quando força é aplicada ao braço.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Maior que uma elevação normal da escápula, pode indicar um trapézio
tenso ou torcicolo.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTANDO FRAQUEZA DO SERRÁTIL ANTERIOR120,157 

Figura 4-42  Teste para fraqueza do serrátil anterior. Teste do soco: o examinador aplica força por
trás.



OBJETIVO

Para testar a fraqueza do músculo serrátil anterior.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica de pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé ao lado e ligeiramente atrás do ombro testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente ete o braço à frente a 90° e fecha o punho. O examinador
posiciona uma das mãos no braço superior do paciente ou contra o punho
fechado e a outra mão no aspecto posterolateral inferior da região torácica
para estabilidade. O examinador aplica ao braço ou punho uma força para
trás. Os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O resultado do teste é positivo para músculo serrátil anterior fraco ou
paralisado se a borda medial da escápula formar uma espécie de asa
(clássico deslizamento).

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Com um músculo serrátil anterior fraco, o paciente também terá
di culdade em abduzir ou etir o braço à frente acima de 90°; entretanto,
isto ainda pode ser possível com compensação do trapézio inferior.

• Fazendo com que o paciente faça exões de parede, mesa ou chão, um
resultado de teste similar pode ser obtido.



CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTANDO FRAQUEZA DOS ROMBOIDES80,157 

Figura 4-43  Teste para fraqueza do romboide. A, Posição inicial. B, Posição do teste.

OBJETIVO

Para testar fraqueza dos músculos romboides.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca deitado em prono ou sentado com o braço testado atrás do
corpo, de modo que a mão esteja do lado oposto (bolso de trás oposto).

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé diretamente ao lado do ombro testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador posiciona os dedos ao longo e abaixo da borda medial da



escápula. É pedido ao paciente que empurre, levemente, o ombro para
frente contra a resistência, para relaxar o trapézio e para permitir aos dedos
escorregarem para baixo ou adjacente à escápula. Depois é pedido ao
paciente para levantar o antebraço e a mão, afastando-os do corpo. Os dois
lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se os romboides estão normais, os dedos são empurrados para longe do
abrigo da escápula ou o examinador sente a contração dos romboides. Um
resultado de teste positivo é indicado se uma das respostas não ocorrer.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTANDO FRAQUEZA DO LATÍSSIMO DO DORSO160 

Figura 4-44  Teste para fraqueza do latíssimo do dorso.



OBJETIVO

Para testar fraqueza no músculo latíssimo do dorso.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica de pé com os braços levantados no plano da escápula a 160°.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé ao lado e ligeiramente atrás do braço testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador posiciona uma das mãos no aspecto inferior do músculo
latíssimo do dorso e segura o cotovelo com a outra mão. Enquanto oferece
resistência, o examinador instrui o paciente a rodar medialmente e estender
o braço para baixo, como se estivesse subindo uma escada.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado positivo do teste é indicado se fraqueza é observada, quando
resistência é aplicada. Os dois lados são comparados.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Uma escápula alada pode ocorrer como compensação pela fraqueza do
músculo latíssimo do dorso.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTANDO CONTRATURA E ENCURTAMENTO DO PEITORAL
MAIOR E DO PEITORAL MENOR 



Figura 4-45  Teste para compressão do peitoral maior (A) e peitoral menor (B). O examinador
testa a sensação final. Observe a posição da mão do examinador no úmero (A) e processo coracoide (B).

OBJETIVO

Para testar encurtamento dos músculos peitoral maior ou peitoral menor ou
ambos.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deita em supino e entrelaça as mãos atrás da cabeça (para o
peitoral maior) ou com os braços abduzidos em repouso (peitoral menor).

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé na cabeceira da cama, olhando o paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Peitoral maior.O examinador posiciona a mão em cada cotovelo do
paciente. Os braços dobrados do paciente são abaixados até que os cotovelos
toquem a mesa de exame. O examinador então empurra posteriormente na
cabeça do úmero ou nos cotovelos.

Peitoral menor. O examinador posiciona uma das mãos na região
anterior de cada ombro em cima do processo coracoide e depois empurra o
processo coracoide em direção da mesa de exame (posteriormente).



Normalmente, o movimento posterior não causa nenhum desconforto ao
paciente, e a escápula fica deitada achatada, contra a mesa.

Os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado positivo de teste é indicado se o cotovelo não alcançar a mesa
(peitoral maior curto) ou a escápula não deitar achatada na mesa (peitoral
menor). Um resultado positivo de teste também é indicado se um
encurtamento (tecido muscular estendido) é observado acima dos músculos
peitoral maior ou do peitoral menor, durante o movimento posterior.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE ESPECIAL PARA SÍNDROME DO DESFILADEIRO
TORÁCICO (SDT)

Teste Especial Pertinente

Teste de Roos

Definição

O termo síndrome do des ladeiro torácico (SDT) engloba numerosos cenários
da compressão (neurológica e vascular) na região do des ladeiro torácico da
cintura escapular. A síndrome pode ser dividida em duas subclassi cações:
SDT causada por fatores neurológicos e SDT causada por problemas
vasculares. Condições neurológicas e vasculares também podem ser
observadas juntas.

Suspeita de Lesão



• Síndrome do desfiladeiro torácico arterial

• Síndrome do desfiladeiro torácico venosa

• Síndrome do desfiladeiro torácico neurogênica

Epidemiologia e Demografia161-168

Acredita-se que em 98% dos casos de SDT, os sintomas resultantes são
neurogênicos. SDT neurogênica não especí ca é bastante comum, embora a
sua prevalência seja difícil de estimar, devido à di culdade do diagnóstico.
Frequentemente, a condição pode ser perdida ou diagnosticada em exagero;
geralmente é um diagnóstico de exclusão, signi cando que todas as outras
causas foram eliminadas. Jovens e adultos de meia idade são mais
suscetíveis a SDT neurogênica não específica.

Como a SDT neurogênica, o sintoma de início é mais comum em
adolescentes e jovens adultos. As mulheres são, pelo menos, três vezes mais
propensas que os homens ao desenvolvimento desta doença. SDT vascular é
rara e ocorre com mais frequência em jovens, indivíduos muito ativos. SDT
arterial ocorre igualmente entre homens e mulheres. SDT venosa ocorre mais
frequentemente em homens jovens.

História Clínica Relevante

Embora o mecanismo exato atrás da síndrome do des ladeiro torácico seja
desconhecida, vários fatores podem contribuir para a condição patológica,
incluindo Síndrome do chicote, um golpe direto ou indireto no ombro,
distensão repetitiva por atividade prolongada com o membro superior,
respiração acessória e/ou má postura.

Sinais e Sintomas Relevantes



Síndrome do Desfiladeiro Torácico Arterial

• Frio no braço

• Peso no braço

• Diminuição ou ausência de pulso no braço

• Palidez no braço

• Perda de força ou fadiga por excesso de uso do braço

• Verdadeira vacilação4 do braço durante atividade (particularmente
atividades acima da cabeça)

• Pegada fraca

• Redução da função do dedo (dificuldade para pegar e carregar bolsas)

Síndrome do Desfiladeiro Torácico Venosa

• Inchaço no braço

• Edema no braço

• Cianose no braço

• Desconforto no braço ao realizar atividade

Síndrome do Desfiladeiro Torácico Neurogênica

• Falta de jeito com atividades manuais delicadas

• Fraqueza na pegada

• Dor no ombro posterior e anterior, que se estende ao meio do braço,
antebraço e mão

• Dor na região da clavícula, que se estende à região occipital e mastoide
(dores de cabeça podem ser bem fortes)



• Dor no peito anterior

Mecanismos de Lesão

A causa mais comum da SDT é distensão repetitiva por atividades dos
membros superiores, vigorosas ou prolongadas, frequentemente combinadas
com postura anormal. Atividades ou trabalho que requer uso repetitivo da
mão ou punho pode ser a causa. Posições e posturas que ponham uma tensão
aumentada nas estruturas vasculares da saída do tórax incluem:

• O uso prolongado do telefone, teclado ou escrever muito

• Má postura (p. ex., ombros caídos ou postura em que a cabeça ca para
frente)

• Atividades prolongadas em que tenha que alcançar coisas acima da cabeça
(p. ex., pentear cabelo, pintar, tocar instrumentos musicais tipo violino ou
flauta, nadar, jogar tênis e lançar)

• Carregar objetos pesados em excesso, como malas e bolsas de compras

• Usar um casaco pesado ou mochila que comprimam o ombro.

TESTE DE ROOS169-172 



Figura 4-46  Teste de Roos.

OBJETIVO

Para testar, por meio do braço, se há estruturas neurovasculares
comprometidas. Este teste também é chamado teste de posição de abdução
positiva e rotação externa (TPAPRE), teste de “mãos para cima” ou teste de
tensão do braço elevado (TTBE).

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica de pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador pode car de pé ou sentado próximo ao paciente, para que
possa indagar sobre os sintomas da pessoa. Este é um teste de observação, e
não é necessário tocar em nenhum membro.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente abduz o braço em 90°, gira o ombro lateralmente e ete o
cotovelo 90°, de modo que o cotovelo esteja ligeiramente atrás do plano
frontal. O paciente abre e fecha as mãos, vagarosamente, por 3 minutos.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Leve fadiga e desconforto são considerados resultados negativos de teste.
Um resultado positivo de teste para SDT é indicado se o paciente é
impossibilitado de manter os braços na posição inicial por 3 minutos ou se a
pessoa tem dor isquêmica, peso no braço, fraqueza profunda no braço, ou
dormência e formigamento na mão durante os 3 minutos.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS



• A síndrome do des ladeiro torácico pode combinar sinais neurológicos e
vasculares ou sinais e sintomas de dé cit neurológico; pode ser visto,
individualmente, restrição de uxo arterial ou restrição do uxo venoso.
Por esta razão, o diagnóstico de SDT, geralmente, é por exclusão,
significando que todas as outras causas foram eliminadas.

• Sinais neurogênicos são raros em SDT, e é vista pouca relação entre os
sinais vasculares da condição e o envolvimento neurológico.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

MOVIMENTOS DO JOGO ARTICULAR

DESLIZAMENTO ANTEROPOSTERIOR DO ÚMERO173 

Figura 4-47  Deslizamento do úmero para trás.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica deitado em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR



O examinador fica de pé adjacente ao ombro do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador segura o membro superior do paciente, posicionando a palma
de uma das mãos em cima da cabeça umeral anterior. A outra mão segura o
úmero acima e perto do cotovelo. O braço do examinador segura a mão do
paciente contra o tórax do examinador. O examinador, então, aplica uma
força posterior-direta (similar a um deslocamento posterior), mantendo o
braço do paciente paralelo ao corpo, de modo que não ocorra nenhuma
rotação ou torção na articulação glenoumeral. Os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador compara o grau de movimento disponível e a sensação nal
no lado afetado com o movimento do lado não afetado e observa se os
movimentos afetam os sintomas do paciente. Conforme os movimentos são
realizados, o examinador deve notar qualquer diminuição (EM), dor ou
diferença na sensação final.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Quando a força posterior é aplicada à cabeça umeral, é importante que o
examinador também abaixe o restante do braço do paciente, de modo que
a parte superior do braço seja mantida paralela ao chão. Se uma força
posterior é aplicada à cabeça umeral sem o abaixamento do braço
associado, ocorre uma torção com giro na articulação glenoumeral, ao
invés de translação posterior.

DESLIZAMENTO POSTEROANTERIOR DO ÚMERO173 



Figura 4-48  Deslizamento do úmero para frente.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica deitado em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé adjacente ao ombro do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador segura o membro superior do paciente, posicionando uma das
mãos embaixo da cabeça umeral posterior e usando o cotovelo da mesma
mão para suportar o braço e a mão do paciente. A outra mão é posicionada
em volta do ombro superior para estabilizar a escápula e clavícula. O
examinador aplica uma força anterior (deslizamento anterior), mantendo o
braço do paciente paralelo ao corpo, de modo que nenhuma rotação ou
torção ocorra na articulação glenoumeral. Os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador compara o grau disponível de movimento e a sensação nal
no lado afetado com o movimento no lado não afetado e observa se os
movimentos afetam os sintomas do paciente. Enquanto os movimentos do



jogo articular são realizados, o examinador deve observar qualquer
diminuição na EM, dor ou diferença na sensação final.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Quando a força anterior é aplicada à cabeça umeral, é importante que o
examinador também levante o restante do braço do paciente, de modo
que o braço superior é mantido paralelo ao chão. Se uma força anterior é
aplicada na cabeça umeral sem o levantamento do braço associado, ocorre
uma rotação ou torção na articulação glenoumeral, ao invés de translação
anterior.

DISTRAÇÃO LATERAL DO ÚMERO173 

Figura 4-49  Distração lateral do úmero.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica deitado em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé adjacente ao ombro do paciente.



PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador posiciona uma das mãos na axila do paciente e segura o
úmero medial e proximalmente. A outra mão segura e suporta o cotovelo do
paciente, antebraço e mão. O examinador aplica uma força de distração
lateral à articulação glenoumeral, mantendo o braço do paciente paralelo ao
corpo, de modo que não ocorra nenhuma rotação ou torção na articulação
glenoumeral. Os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador compara o grau de distração disponível e a sensação nal no
lado afetado com o movimento no lado que não foi afetado e observa se os
movimentos afetam os sintomas do paciente. Conforme os movimentos do
jogo articular são realizados, o examinador deve observar qualquer
diminuição de EM, dor ou diferença na sensação final.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Deve ser tomado muito cuidado ao aplicar força de distração lateral com a
palma da mão. Examinadores, às vezes, tendem a virar a mão quando
aplicam força, tanto que a distração é aplicada por meio do lado do dedo
indicador. Isto é desconfortável para o paciente.

• Também é importante que a mão proximal seja posicionada o mais
próximo possível da articulação glenoumeral.

DESLIZAMENTO CAUDAL DO ÚMERO (TRAÇÃO AO LONGO DO
BRAÇO)173 



Figura 4-50  A, Tração ao longo do braço aplicada abaixo do cotovelo. B, Tração ao longo do braço
aplicada acima do cotovelo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica deitado em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé adjacente ao ombro do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador segura logo acima do punho do paciente com uma das mãos.
Com a outra mão, o examinador palpa a parte superior da cabeça do úmero,
abaixo da espinha distal da escápula posteriormente, e abaixo da clavícula
distal anteriormente. O examinador, então, aplica uma força de tração ao
ombro, enquanto apalpa para ver se a cabeça do úmero cai (move-se
distalmente) na cavidade glenoide, como deveria. Esta força de tração é
completada por uma ligeira troca de peso do examinador para longe do
ombro.5

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador compara o grau de movimento disponível e a sensação nal
no lado afetado com o movimento no lado não afetado e observa se os



movimentos afetam os sintomas do paciente. Enquanto os movimentos do
jogo articular são realizados, o examinador deve observar qualquer
diminuição de EM, dor ou diferença na sensação final.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se o paciente reclama de dor no cotovelo, o teste pode ser feito com a mão
distal segurando acima do cotovelo, ao invés do punho.

DESLIZAMENTO DO ÚMERO ANTEROPOSTERIOR EM
ABDUÇÃO173 

Figura 4-51  Deslizamento do úmero para trás em abdução.

POSIÇÃO DO PACIENTE

Deitado em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé adjacente ao ombro do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE



Com o braço do paciente abduzido a 90°, o examinador posiciona uma das
mãos em cima do úmero anterior, enquanto segura o cotovelo do paciente
com a outra mão. O cotovelo também é segurado rmemente contra o corpo
do examinador para estabilizar a mão do paciente contra o tórax. O
examinador aplica uma força para trás (similar ao deslizamento posterior),
mantendo o braço do paciente paralelo ao corpo, de modo que não ocorra
rotação ou torção na articulação glenoumeral. Os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador compara o grau de movimento disponível e a sensação nal
no lado afetado com o movimento no lado não afetado e observa se os
movimentos afetam os sintomas do paciente. Enquanto os movimentos do
jogo articular são realizados, o examinador deve observar qualquer
diminuição da EM, dor ou diferença na sensação final.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Como no teste de deslizamento anteroposterior em posição neutra, o
examinador deve manter o braço superior paralelo ao chão quando
aplicar força posterior, de modo que o cotovelo é abaixado, enquanto a
cabeça umeral é comprimida.

MOBILIDADE ARTICULAR ACROMIOCLAVICULAR E
ESTERNOCLAVICULAR 



Figura 4-52  A, Jogo articular da articulação acromioclavicular. B, Jogo articular da articulação
esternoclavicular.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica deitado em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé adjacente ao ombro do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador, gentilmente, segura a clavícula o mais perto possível da
articulação a ser testada (articulações acromioclavicular ou
esternoclavicular). O examinador, então, move a clavícula para dentro e
para fora ou para cima e para baixo, enquanto apalpa a articulação com a
outra mão. Os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador compara o grau de movimento disponível e a sensação nal
no lado afetado com o movimento no lado não afetado e observa se os
movimentos afetam os sintomas do paciente. Enquanto os movimentos do
jogo articular são realizados, o examinador deve observar qualquer



diminuição da EM, dor ou diferença na sensação final.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Como o osso ca logo abaixo da pele, estas técnicas são desconfortáveis
para o paciente, quando o examinador segura a clavícula. O examinador
deve avisar ao paciente antes de tentar esta técnica.

• Deve-se tomar cuidado para não apertar a clavícula, porque isto também
pode causar dor.

MOBILIDADE ARTICULAR ESCAPULOTORÁCICA 

Figura 4-53  Movimento comum da escápula para determinar sua mobilidade.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente é avaliado deitado de lado, pois, assim, xa o tórax ao
posicionar o ombro contralateral na mesa. O braço superior (testado) deve
estar relaxado e em repouso atrás da parte inferior das costas (a mão como
se estivesse no bolso de trás, do lado oposto). O paciente apoia o ombro
superior no examinador.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR



O examinador fica de pé em frente ao ombro do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador usa seu corpo para empurrar a parte mais alta do ombro para
trás a m de retrair o ombro. Então, o examinador segura a borda medial da
escápula com ambas as mãos; a mão mais baixa é posicionada ao longo da
borda medial, e a mão superior segura a superfície da coluna torácica
superior (cranial). O examinador move a escápula medialmente,
lateralmente, caudalmente em direção ao crânio e para fora do tórax. Os
dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador compara o grau de movimento disponível e a sensação nal
no lado afetado com o movimento no lado não afetado e observa se os
movimentos afetam os sintomas do paciente. Enquanto os movimentos do
jogo articular são realizados, o examinador deve observar qualquer
diminuição de EM, dor ou diferença na sensação final.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Em alguns pacientes, as escápulas são fáceis de avaliar, porque elas
formam uma asa imediatamente; outros pacientes requerem
posicionamento e relaxamento muscular para possibilitar que o
examinador segure a escápula.

• O examinador pode também apalpar várias estruturas ao redor do ombro.
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1 Nota da Revisão Cientí ca: trata-se de uma lesão por queda com a mão estendida, sendo do inglês fall
on an outstretched hand - FOOSH. Será considerada a expressão como ela cou consagrada pelo uso
em inglês.

2 Nota da Revisão Cientí ca: Step off indica que a articulação está deformada como se fosse um degrau
fora do lugar, no caso elevado.

3 Nota da Revisão Cientí ca: igualmente ao utilizado em inglês, este teste é frequentemente conhecido
como empty can test.

4 Nota da Revisão Cientí ca: provavelmente, esta “vacilação” ocorre por alteração do tônus, onde o
paciente relatará que percebe o segmento sem firmeza para as atividades.

5 Nota da Revisão Cientí ca: este detalhe de tracionamento por parte do examinador é signi cante, pois
associar vários testes é cansativo, e esta manobra, na qual o examinador aproveita a carga do seu
próprio corpo para ajudar a afastar a cabeça umeral, diminui sobremaneira o trabalho/gasto de
energia do terapeuta.



CAPÍTULO 5

 COTOVELO

Movimentos Selecionados
Movimentos Ativos
Movimentos Passivos
Movimentos com Resistência Isométrica

Testes Especiais para Instabilidade Ligamentar
Teste de Instabilidade Ligamentar em Valgo
Teste de Instabilidade Ligamentar em Varo
Manobra de Milking
Teste de Estresse em Valgo com Movimento
Teste de Pivot-Shift Lateral
Teste da Gaveta com Rotação Posterolateral
Testes de Apreensão com Rotação Posterolateral

Testes Especiais para Epicondilite
Teste de Epicondilite Lateral (Teste de Cotovelo de Tenista ou

Teste de Cozen)
Testes Especiais para Sintomas Neurológicos

Teste de Flexão do Cotovelo
Teste de Pinça

Movimento do Jogo Articular
Desvio Radial da Ulna e Rádio sobre o Úmero
Desvio Ulnar da Ulna e Rádio sobre o Úmero



Tração do Cotovelo
Deslizamento Anteroposterior do Rádio sobre o Úmero
Deslizamento Posteroanterior do Rádio sobre o Umero

Sumário de Avaliação do Cotovelo*

História

Observação

Avaliação

Movimentos ativos

Flexão do cotovelo

Extensão do cotovelo

Supinação

Pronação

Movimentos combinados (se necessário)

Movimentos repetitivos (se necessário)

Posição de sustentação (se necessário)

Movimentos passivos

Flexão do cotovelo

Extensão do cotovelo

Supinação

Pronação

Movimentos isométricos resistidos

Flexão do cotovelo

Extensão do cotovelo

Supinação

Pronação

Flexão do punho

Extensão de punho

Distribuição cutânea e reflexos

Reflexos

Investigação sensorial

Nervos periféricos

Nervo mediano e ramos



Nervo ulnar

Nervo radial e ramos

Testes especiais

Teste de instabilidade ligamentar em valgo

Teste de instabilidade ligamentar em varo

Manobra de Milking

Teste de estresse em valgo com movimento

Teste Pivot-Shift lateral

Teste da gaveta com rotação posterolateral

Teste de apreensão com rotação posterolateral

Teste para epicondilite lateral (teste do cotovelo de tenista ou teste de Cozen)

Teste do cotovelo em flexão

Teste da pinça

Movimento do jogo articular

Desvio radial da ulna e rádio sobre o úmero

Desvio ulnar da ulna e rádio sobre o úmero

Distração do olécrano sobre o úmero em 90° de flexão

Deslizamento anteroposterior do rádio sobre o úmero

Deslizamento posteroanterior do rádio sobre o úmero

Palpação

Diagnóstico por imagem

* Pode-se fazer uma avaliação completa com o paciente sentado. Após cada exame, o paciente deverá

ser avisado de que os sintomas podem ser exacerbados como resultado da avaliação.

MOVIMENTOS SELECIONADOS

MOVIMENTOS ATIVOS1 



Figura 5-1  Amplitude de movimento do cotovelo.

INFORMAÇÕES GERAIS

Se o paciente tiver di culdade em se movimentar ou não conseguir
completar o movimento e, no entanto, não sentir dor, o examinador deve
considerar uma lesão grave no tecido contrátil (ruptura) ou uma lesão
neurológica. Nestes casos, são necessários mais testes. É importante lembrar
que os movimentos mais dolorosos devem ser deixados por último.
Estruturas extra-articulares podem afetar a amplitude de movimento (AM).
Por exemplo, no caso de epicondilite lateral, os extensores longos do
antebraço frequentemente encontram-se contraídos ou encurtados.
Entretanto, a posição do punho e dedos pode afetar a AM do cotovelo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR



O examinador fica posicionado de frente para o paciente.

Flexão

PROCEDIMENTO DO TESTE

Solicita-se ao paciente uma flexão do cotovelo ativa.

INDICAÇÕES DE UM TESTE POSITIVO

A exão ativa do cotovelo é de 140° a 150°. Geralmente, o movimento é
bloqueado pelo contato do antebraço com os músculos do braço.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O examinador deverá testar a exão ativa na posição neutra assim como
na posição de pronossupinação completa. Devem ser notadas diferenças
na AM em flexão.

• A perda do nal da exão é mais incapacitante do que os mesmos graus de
perda do nal da extensão, porque a exão é necessária para várias
atividades de vida diária. A perda de cada movimento afeta o alcance das
mãos, o que, por sua vez, acomete a função.

Extensão

PROCEDIMENTO DO TESTE

Solicita-se ao paciente que realize uma extensão ativa do cotovelo.

INDICAÇÕES DE UM TESTE POSITIVO

A extensão ativa do cotovelo é de 0°, embora possa ser vista uma
hiperextensão de até 10°, especialmente nas mulheres. Esta hiperextensão é
considerada normal se for igual em ambos os lados e se o paciente não tiver
história clínica de trauma.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Normalmente, o movimento de extensão é limitado pela impactação do
olécrano dentro da fossa olecraniana do úmero. A perda da extensão do



cotovelo é um sensível indicador de uma condição patológica intra-
articular. É o primeiro movimento a ser perdido após lesão do cotovelo e o
primeiro a ser recuperado com o tratamento.

Pronação

PROCEDIMENTO DO TESTE

Solicita-se ao paciente que realize uma exão do cotovelo a 90° e, a seguir,
uma pronação ativa.

INDICAÇÃO DE UM TESTE POSITIVO

A pronação ativa deve ser de aproximadamente 80° a 90°, com as palmas
das mãos voltadas para baixo. Se o paciente for incapaz de fazer a pronação
completa do antebraço mantendo os cotovelos juntos ao corpo, a pronação é
restrita.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O examinador deve ter certeza de que o paciente não abduziu o ombro na
tentativa de aumentar substancialmente a pronação ou compensar a falta
de uma pronação eficiente.

• Tanto na supinação, como na pronação, ocorrem somente cerca de 75° de
movimento nas articulações do antebraço; os 15° restantes são resultado
de ações no punho.

Supinação

PROCEDIMENTO DO TESTE

Solicita-se ao paciente que realize uma exão do cotovelo a 90° e a seguir
realize uma supinação ativa do cotovelo.

INDICAÇÕES DE UM TESTE POSITIVO

A supinação ativa deve ser com as palmas das mãos voltadas para cima. Se o
paciente for incapaz de realizar uma supinação completa do antebraço
mantendo o cotovelo junto ao corpo, sem abdução do ombro, a supinação é



restrita.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O examinador deve ter certeza de que o paciente não aduziu demais o
ombro na tentativa de aparentar um aumento na supinação ou compensar
uma falta de supinação eficiente.

• Frequentemente, a perda da AM na supinação é o resultado de lesões ou
fraturas no punho. Portanto, a perda do movimento ou a reprodução dos
sintomas com a supinação nem sempre implica em uma condição
patológica do cotovelo.

• Se a história clínica do paciente inclui uma queixa de movimentos
combinados, movimentos repetitivos ou posições de sustentação que
causam dor, estes movimentos especí cos devem ser incluídos na
avaliação ativa do movimento.

MOVIMENTOS PASSIVOS1,2 



Figura 5-2  Testando os movimentos passivos do complexo do cotovelo. A, Flexão. B, Extensão. C,
Supinação. D, Pronação.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está sentado ou em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador está posicionado diretamente em frente ao paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador pega a parte distal do punho do paciente com uma das mãos
e usa a outra para estabilizar a região posterior do cotovelo. A articulação é
passivamente colocada em exão, extensão, supinação e pronação. Se o
movimento estiver sem dor, o examinador pode escolher colocar uma
pressão adicional na articulação para testar a sensação nal do movimento
em cada direção. Se o movimento produzir dor sem a pressão, a pressão
adicional não deve ser aplicada.



INDICAÇÕES DE UM TESTE POSITIVO

O dé cit do arco de movimento e a reprodução de sintomas indicam, ambos,
um teste positivo. O arco de movimento do cotovelo lesionado deve ser
comparado com o segmento contralateral.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Os movimentos passivos devem ser realizados cuidadosamente para testar
a sensação nal e o padrão capsular. A aproximação tecidual é a sensação

nal normal da exão do cotovelo; em pacientes magros, a sensação nal
do movimento pode ser a de osso com osso como resultado do processo
coronoide da ulna chocando-se contra a fossa coronóidea do úmero. A
sensação da pronação pode também ser a de osso com osso em alguns
pacientes. O examinador deve observar se o padrão capsular está
presente.

• O padrão capsular do complexo do cotovelo como um todo é mais limitado
na flexão do que na extensão.

MOVIMENTOS COM RESISTÊNCIA ISOMÉTRICA3,4 



Figura 5-3  Posicionamento para os movimentos com resistência isométrica. A, Extensão do
cotovelo. B, Flexão do cotovelo. C, Supinação do antebraço. D, Pronação do antebraço. E, Flexão do
punho. F, Extensão do punho.

OBJETIVO

Avaliar a força da musculatura do cotovelo.



POSIÇÃO DO PACIENTE

Paciente sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador está posicionado diretamente em frente ao paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Os músculos do cotovelo são testados isometricamente, com o examinador
posicionando o membro do paciente e dizendo: “Não deixe que eu o mova”.
Desta posição, o examinador testa exão, extensão, supinação e pronação. A
extensão e a exão do punho também devem ser testadas porque um grande
número de músculos age no punho, assim como no cotovelo. O examinador
deve, de forma lenta e constante, estabelecer uma resistência ao testar a
força muscular isométrica.

Flexão do cotovelo. O examinador coloca a palma de sua mão na face
superior do antebraço do paciente e promove uma resistência.

Extensão do cotovelo. O examinador coloca a palma de sua mão na face
inferior do antebraço do paciente e promove uma resistência.

Pronação. O examinador pega o antebraço do paciente e promove uma
resistência.

Supinação. O examinador pega o antebraço do paciente e promove uma
resistência.

Flexão de punho. O examinador segura a palma do paciente com uma das
mãos para promover uma resistência, enquanto estabiliza o antebraço
com a outra.

Extensão punho. O examinador segura o dorso da mão do paciente com
uma das mãos para fornecer resistência enquanto a outra estabiliza o
antebraço.

INDICAÇÕES DE UM TESTE POSITIVO

O resultado positivo do teste é indicado por fraqueza ou por sintomas de
reprodução (ou ambos) comparados com o segmento contralateral. Se a



contração isométrica resistida for fraca ou sem dor, o examinador deve
considerar uma lesão maior nos tecidos contráteis (3 graus de tensão) ou
lesão neurológica.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se o paciente tem se queixado de movimentos combinados com carga,
movimentos repetitivos com carga ou posições de sustentação com carga,
com dor, o examinador deve avaliar cuidadosamente os movimentos
isométricos resistidos, bem como as posições, mas somente após os
movimentos básicos terem sido testados isometricamente.

• A força dos músculos exores ao redor do cotovelo é maior no arco de 90° a
110° com o antebraço supinado. Nos 45° e 135°, o torque exor é de
somente 75% do máximo.

• Pesquisa mostra que, isometricamente, os homens são duas vezes mais
fortes que as mulheres no teste de força do cotovelo. Em ambos, a
extensão é de 60% da exão, e a pronação é por volta de 85% da
supinação.

• Se a história clínica indica que os movimentos concêntricos, excêntricos ou
econcentric* (controle excêntrico e concêntrico) têm causado os sintomas,
estes movimentos devem também ser testados com carga ou sem carga,
quando solicitado.

TESTES ESPECIAIS PARA INSTABILIDADE LIGAMENTAR

Testes Especiais Relevantes

Teste de instabilidade ligamentar em valgo
Teste de instabilidade ligamentar em varo
Manobra de Milking
Teste de estresse em valgo
Pivot-Shift lateral
Teste de gaveta com rotação posterolateral
Teste de apreensão com rotação posterolateral



Definição

O termo instabilidade pode ser usado para descrever um amplo espectro de
desordem clínica, desde luxações traumáticas do cotovelo até uma lassidão
ligamentar secundária por estresse repetitivo. Em qualquer caso, a lassidão e
a dor frequentemente são associadas a dano tecidual.

Suspeitas de Lesão

Luxação do cotovelo
Subluxação do cotovelo
Instabilidade posterolateral
Entorse do ligamento colateral medial ou ruptura
Entorse do ligamento colateral lateral ou ruptura

Epidemiologia e Demografia5-12

O cotovelo é a segunda articulação mais comumente luxada em adultos e a
mais comumente luxada em crianças. Seis a cada 100 mil pessoas luxam o
cotovelo ao longo da vida. Os casos de luxação são de 10% a 25% de todas
as lesões do cotovelo.

A média de idade para luxação do cotovelo é 30 anos. Cerca de 40% das
luxações do cotovelo ocorrem durante atividades desportivas e são mais
frequentes na ginástica artística, luta livre, basquete e futebol. As luxações
ocorrem de 2 a 2,5 vezes mais em homens do que em mulheres.

A lesão do ligamento colateral medial é comum em atividades que
requerem uso excessivo (overuse). Jovens atletas que praticam esportes com
arremessos (p. ex., lançador no beisebol) frequentemente sofrem de dor e
lesão neste ligamento. A causa mais frequente é a combinação de uso
excessivo e gestual deficiente.

História Clínica Relevante

Os pacientes podem ou não ter, a priori, uma história de lesão do cotovelo. A
instabilidade lateral ocorre depois de uma luxação do cotovelo em 85% dos
casos.13 Atletas que praticam esportes com arremesso podem ter uma



história de dor no membro inferior ou lombalgia que não permitem um
mecanismo de lançamento normal. Isto pode conduzir ao estresse excessivo
no cotovelo, especialmente sobre o ligamento colateral medial.

Sinais e Sintomas Relevantes

Luxação/Subluxação

Quando luxado, o cotovelo ca muito dolorido e o edema articular é muito
evidente. O cotovelo é mantido em 90° de exão e os pacientes apresentam
um recolhimento da extremidade superior. O antebraço parece mais curto do
que a extremidade superior contralateral. Todos os movimentos do cotovelo
são dolorosos e limitados. Mesmo com a redução, a amplitude de movimento
é limitada, as articulações cam edemaciadas, e espasmos musculares e (no
final da amplitude de movimento) dor estão presentes.

Lesões por Esforço Repetitivo

Os pacientes com frouxidão ligamentar ou lesões por uso excessivo (overuse)
queixam-se de uma dor vaga e quadro álgico ao realizar o movimento do
cotovelo. Episódios intermitentes de ressalto, estalido ou crepitação na
articulação podem ser observados com a atividade. Episódios de apreensão
ou uma sensação de falseio das estruturas laterais, especialmente com
atividades com carga (p. ex., peso sobre os braços), podem estar presentes
com uma excessiva lassidão articular. O paciente também pode se queixar de
episódios do cotovelo instável ou com a articulação bloqueada. É comum que
o indivíduo tenha di culdade em sustentar com o antebraço supinado,
empurar, puxar e arrastar uma cadeira.

Mecanismo de Lesão

Luxação/Subluxação

A de nição da luxação do cotovelo implica em uma completa
descontinuidade da articulação úmero-ulnar quando associada a uma lesão
rádio-capital. Isto pode ocorrer com ou sem lesão rádio-ulnar associada a
injúria neurovascular e/ou instabilidade residual do cotovelo. O
comprometimento ligamentar pode ocorrer com ou sem uma luxação
concomitante do cotovelo, como no caso de uma subluxação do cotovelo. A



luxação posterior do cotovelo é causada por queda sobre um antebraço
estendido, com o cotovelo em uma hiperextensão forçada. Mecanicamente, a
mão está supinada e o corpo gira no sentido da pronação em relação ao
cotovelo; isto produz uma força em valgo sobre o cotovelo. Como o corpo
continua em descolamento para frente, o cotovelo faz uma hiperextensão e
ocorre uma luxação posterior da ulna em relação ao úmero.

Lesão por Esforço Repetitivo

A estabilidade do cotovelo baseia-se na integridade e estabilidade dos
ligamentos. Os ligamentos são projetados para resistir principalmente às
cargas de tensão. Atividades que repetitivamente sobrecarregam os
ligamentos acometidos podem acarretar lesões e eventuais frouxidões
(lassidões). O dano ao ligamento colateral medial ocorre quando uma força
em valgo é aplicada na articulação do cotovelo; a lesão do ligamento
colateral lateral ocorre quando uma força em varo é aplicada. Cada lesão
pode ser devido a um trauma ou esforço repetitivo.

TESTE DE INSTABILIDADE LIGAMENTAR EM VALGO14,15 

Figura 5-4  Testando o ligamento colateral medial do cotovelo.



OBJETIVO

Avaliar a integridade do ligamento colateral medial (ulnar) do cotovelo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente pode ser avaliado sentado, em pé ou em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador deve estar de pé e de frente para o cotovelo a ser avaliado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Para estabilizar o braço do paciente, o examinador usa uma das mãos para
estabilizar o cotovelo e a outra sobre o punho. Durante a palpação do
ligamento com os dedos da mão esquerda, como ilustrado, o examinador
realiza uma abdução ou uma força em valgo na parte distal do antebraço
com a mão direita para testar a integridade do ligamento colateral medial
(instabilidade valgo). A força é aplicada várias vezes com um aumento da
pressão e o examinador nota alguma alteração no quadro álgico, na
estabilidade ou na amplitude de movimento.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador poderá notar alguma frouxidão, diminuição da mobilidade,
leve sensação nal do movimento ou dor alterada, comparada com o
segmento contralateral.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Reagan & Morrey15 recomendam fazer o teste de estresse em valgo com o
úmero em completa rotação lateral.

• Em função de o ligamento colateral medial ser multipenado e feito para
resistir ao estresse em múltiplas direções, o examinador deverá testar o
cotovelo variando os graus de exo-extensão para avaliar as várias bras
ligamentares.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE



Desconhecida.

TESTE DE INSTABILIDADE LIGAMENTAR EM VARO16 

Figura 5-5  Testando o ligamento colateral lateral do cotovelo.

OBJETIVO

Avaliar a integridade do ligamento colateral lateral (radial) do cotovelo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente pode ser avaliado sentado, em pé ou em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador deve estar de pé e logo em frente ao cotovelo a ser avaliado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Para estabilizar o braço do paciente, o examinador utiliza a mão esquerda,
como ilustrado, para estabilizar o cotovelo e coloca a outra mão sobre o
punho. Com o cotovelo do paciente levemente etido (de 20° a 30°) e
enquanto apalpa o ligamento com os dedos da mão esquerda, o examinador



realiza uma adução ou força em varo na parte distal do antebraço para
testar a integridade do ligamento colateral lateral (instabilidade em varo). A
força é aplicada várias vezes com um aumento da pressão, e o examinador
nota alguma alteração no quadro álgico, na estabilidade ou na AM.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Normalmente, o examinador sente a tensão do ligamento quando o estresse
é aplicado. Uma frouxidão excessiva ou uma leve sensação nal do
movimento indicam uma injúria ligamentar (entorse de primeiro, segundo
ou terceiro grau) e, especialmente com o grau 3 de entorse, pode indicar
uma instabilidade articular posterolateral.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Reagan & Morrey15 recomendam fazer o teste de estresse em varo com o
úmero em completa rotação medial.

• A instabilidade posterolateral do cotovelo é o padrão mais comum de
instabilidade do cotovelo em que há um deslocamento da ulna
(acompanhado pelo rádio) sobre o úmero, de modo que a ulna supina ou
roda lateralmente ao longo ou fora da tróclea.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

MANOBRA DE MILKING14,17 



Figura 5-6  Manobra de Milking para testar o ligamento colateral medial.

OBJETIVO

Avaliar a integridade do ligamento colateral medial (ulnar) do cotovelo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente senta com o cotovelo etido em 90° ou mais e o antebraço
supinado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé e bem de frente para o cotovelo a ser avaliado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador utiliza a mão direita, conforme a ilustração, para pegar o
polegar do paciente alcançando-o por baixo do antebraço; a outra mão pega
e sustenta a parte distal do úmero e o cotovelo. A seguir, o examinador puxa
o polegar do paciente, imprimindo um estresse em valgo sobre o cotovelo.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A reprodução dos sintomas indica um teste positivo e uma ruptura parcial do
ligamento colateral medial.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• A dor indica um resultado positivo do teste. A frouxidão é vista se o
ligamento estiver roto (entorse grau 3).

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DE ESTRESSE EM VALGO COM MOVIMENTO14,17 



Figura 5-7  A, O teste de estresse em valgo em movimento. B, Representação esquemática do teste
de estresse em valgo com movimento. A amplitude de cisalhamento refere-se ao arco de movimento que
desencadeia a dor enquanto o cotovelo é estendido com estresse em valgo. O ângulo de cisalhamento é o
ponto que causa a dor máxima.

OBJETIVO

Avaliar a integridade do ligamento colateral medial (ulnar) do cotovelo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em decúbito dorsal ou em pé com o braço abduzido e o
cotovelo em flexão completa.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé ao lado do cotovelo a ser avaliado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador estabiliza o braço do paciente colocando uma mão no
cotovelo e a outra ao redor do punho. Enquanto os dedos da mão sobre o
cotovelo palpam o ligamento colateral medial, uma abdução ou força em
valgo é aplicada na parte distal do antebraço para avaliar a instabilidade
ligamentar (instabilidade em valgo). Durante a manutenção do estresse em
valgo, o examinador rapidamente estende o cotovelo do paciente.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO



A reprodução da dor entre 120° a 70° indica um teste positivo e uma ruptura
parcial do ligamento colateral medial.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• A dor indica um resultado positivo do teste, embora algumas vezes se
perceba uma frouxidão.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DE PIVOT-SHIFT LATERAL14,16 

Figura 5-8  Teste de apreensão Pivot-Shift posterolateral do cotovelo. A, O paciente em decúbito
dorsal com o braço acima da cabeça. Uma força média de supinação é aplicada no antebraço e no punho.
O cotovelo é então etido enquanto um estresse em valgo e compressão são aplicados nele. B, Se o
examinador continuar etindo o cotovelo em 40° a 70°, pode ocorrer uma subluxação quando o cotovelo
for estendido, mas, normalmente, só em pacientes inconscientes. C, O referido teste com o cotovelo
posicionado com fixação lateral.

OBJETIVO

Avaliar a integridade e a estabilidade das estruturas posterolaterais do



cotovelo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em decúbito dorsal com o membro superior elevado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca posicionado imediatamente ao lado e cranialmente ao
paciente para o teste do cotovelo.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador pega o punho e o antebraço com uma das mãos, com o
cotovelo do paciente estendido e o antebraço totalmente supinado. A outra
mão do examinador é colocada sobre a face lateral da porção distal do
úmero. O avaliador ete o cotovelo do paciente e aplica um estresse em
valgo e compressão axial no cotovelo enquanto mantém a supinação. Isto
faz com que o rádio (e a ulna) subluxe do úmero, levando a uma
proeminência da cabeça do rádio posterolateralmente e um sulco entre a
cabeça radial e o capítulo, se as estruturas posterolaterais tiverem sido
lesionadas.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se o examinador continuar a etir o cotovelo entre 40° a 70°, ocorre uma
súbita redução articular (estalido), que pode ser palpada e vista.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se o paciente estiver inconsciente, a subluxação e o estalido na redução
podem ocorrer também quando o cotovelo estiver estendido; entretanto,
estes sintomas raramente são vistos em pacientes conscientes.

• Devemos tomar cuidado para assegurar que a mão que realiza a força em
valgo seja empregada no úmero, e não no rádio, isto bloquearia a
capacidade do rádio em subluxar lateralmente.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE



Desconhecida.

TESTE DA GAVETA COM ROTAÇÃO POSTEROLATERAL14 

Figura 5-9  Teste de gaveta com rotação posterolateral.

OBJETIVO

Avaliar a integridade e a estabilidade das estruturas posterolaterais do
cotovelo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em decúbito dorsal com o membro superior a ser testado
elevado e o cotovelo fletido de 40° a 90°.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca posicionado imediatamente ao lado e cranialmente ao
paciente para o teste do cotovelo.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Com uma das mãos, o examinador pega o antebraço do paciente, e este com
o cotovelo estendido e o antebraço completamente supinado. A mão
esquerda do avaliador é colocada, conforme ilustrado, sobre a face medial
da porção distal do úmero. O examinador segura o antebraço e o braço tal
como na posição do teste da gaveta do joelho. Enquanto estabiliza o úmero,
o examinador empurra o rádio e a ulna posterolateralmente.



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado positivo do teste é produzido se o rádio e a ulna rodarem ao
redor de um ligamento colateral medial intacto, indicando a ruptura do
ligamento colateral lateral e a instabilidade posterolateral do cotovelo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O cotovelo tem a capacidade de resistir ao estresse em múltiplas direções.
Desse modo, o examinador deverá testar o cotovelo variando os graus de
flexão para testar as diferentes estruturas.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTES DE APREENSÃO COM ROTAÇÃO
POSTEROLATERAL7,10,14,16,18,19 

Figura 5-10  Teste de apreensão com rotação posterolateral.

OBJETIVO

Avaliar a integridade das estruturas posterolaterais do cotovelo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em decúbito dorsal com o braço a ser testado elevado acima
da cabeça.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca imediatamente ao lado e cranialmente ao cotovelo a ser
testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Com uma das mãos, o examinador pega o punho e o antebraço do paciente
com o cotovelo do paciente estendido e o antebraço totalmente supinado. A
outra mão do examinador é posicionada na face lateral da porção distal do
úmero. Mantendo a supinação no punho, o examinador aplica um estresse
em valgo no cotovelo e o flexiona.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se a articulação estiver instável, 20° a 30° de exão, juntamente com um
estresse em valgo, fará com que o paciente que apreensivo e seus sintomas
podem ser reproduzidos.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• A subluxação real é rara em um paciente consciente. Um teste positivo
indica instabilidade em rotação posterolateral.

• Deve-se car atento para assegurar que a mão que está realizando a força
em valgo esteja no úmero e não no rádio, o que bloquearia a habilidade
do rádio em subluxar lateralmente.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTES ESPECIAIS PARA EPICONDILITE

Teste Especial Pertinente

Teste para epicondilite lateral (teste de cotovelo de tenista ou teste de
Cozen)

Definição



Epicondilite é uma injúria do tendão comum dos extensores (cotovelo de
tenista ou epicondilite lateral) ou do tendão comum dos exores (cotovelo
de gol sta ou epicondilite medial. A “epicondilose” é uma lesão crônica por
uso excessivo que afeta as mesmas estruturas da epicondilite. Ambas as
condições resultam de microtraumas repetitivos no tendão, acarretando a
ruptura e a degeneração das estruturas internas tendinosas (tendinose). A
“epicondilose” parece ser uma condição degenerativa em que o tendão não
cura corretamente depois de microtraumas repetitivos.

Suspeita de Lesão

Epicondilite lateral
“Epicondilose” lateral
Epicondilite medial
“Epicondilose” medial

Epidemiologia e Demografia20-25

Cerca de 1% a 2% de toda a população é acometida pela epicondilite ou
pela “epicondilose”. De 5% a 10% dos pacientes diagnosticados com
epicondilite lateral são tenistas. A incidência da epicondilite lateral é de 5 a
9 vezes maior do que a epicondilite medial, e a epicondilite lateral ocorre no
membro dominante em 75% dos casos. A epicondilite lateral/“epicondilose”
ocorre mais frequentemente entre as idades de 35 a 50 anos, sendo de 41
anos a média. A incidência é de 2:3,5 vezes mais alta em pessoas acima dos
40 anos. Homens e mulheres são igualmente afetados.

Cerca de 64% dos casos de epicondilite medial ocorrem por causa das
atividades relacionadas com o trabalho que requerem altas cargas e funções
repetitivas da mão.

História Clínica Relevante

Muitas vezes o paciente queixa-se de um quadro álgico insidioso e de
agravamento gradual que às vezes se irradia ao longo do antebraço. A
história subjetiva inclui relatos de engajamento em atividades que requerem
repetidas extensões e exões do punho, ou atividades que requerem a



estabilização do punho. O paciente pode relatar perda progressiva da força
de apreensão. Técnicas e formas inadequadas (ou ambas) podem causar
microtrauma, especialmente em atletas iniciantes.

Sinais e Sintomas Relevantes

Epicondilite Medial/“Epicondilose”

• A força de apreensão/garra é fraca e a dor ocorre com a exão e pronação
repetitiva do punho.

• A contratura em exão do cotovelo é incomum, porém pode ocorrer em
atletas arremessadores.

• A dor pode ser descrita como incômoda imediatamente após a atividade e
em repouso ou como uma pontada ou dor incômoda que se irradia ao
longo da face medial do antebraço.

Epicondilite Lateral/“Epicondilose”

• Um local sensível está presente diretamente sobre o epicôndilo lateral e às
vezes ocorre o processo de sintomas no antebraço.

• A dor é agravada por uma forte apreensão.
• A força de preensão dos extensores é diminuída devido à estabilização do

punho durante a ação.
• A dor ocorre com estiramento passivo dos músculos palmares do antebraço.
• A radiografia revela calcificação tendinosa em 20% dos pacientes.

Mecanismo de Lesão

O mecanismo de lesão para epicondilite/“epicondilose” geralmente é
insidioso e envolve microtraumas repetitivos decorrentes de sobrecargas
excêntricas e concêntricas do músculo extensor radial longo do carpo e de
outros extensores do punho (epicondilite lateral/“epicondilose”) ou de

exores do punho (epicondilite medial/“epicondilose”). O trauma agudo no
epicôndilo lateral ou medial pode causar epicondilite.

Geralmente a sobrecarga da unidade musculotendínea resulta em um
processo in amatório inicial e o uso contínuo do segmento resulta no



colapso tendíneo visto na “epicondilose”.
O termo epicondilite sugere um processo in amatório. Entretanto, a

in amação aguda ocorre somente nos estágios iniciais da doença.
Pesquisadores e clínicos têm aceitado o fato de que o termo tendinite refere-
se à síndrome clínica e não ao quadro histopatológico real da desordem. A
histopatologia real da desordem é chamada de tendinopatia. Com a
tendinopatia, o colágeno torna-se desorganizado, com a perda da orientação
paralela, vilosidades assimétricas e afrouxamentos e microrrupturas. Devido
à hipovascularização do tendão, as bras colágenas tendem a romper-se
durante as tentativas de repará-las depois de uma carga excessiva e trauma.

Comparação Especificidade/Sensibilidade

Desconhecida.

TESTE DE EPICONDILITE LATERAL (TESTE DE COTOVELO DE
TENISTA OU TESTE DE COZEN)26 



Figura 5-11  Teste de cotovelo de tenista.

OBJETIVO

Avaliar se há uma epicondilopatia lateral do cotovelo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente pode ficar em pé, sentado ou em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé e imediatamente de frente ao cotovelo em teste.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Método 1: uma das mãos do examinador sustenta o cotovelo do paciente. O



polegar desta mão repousa sobre o epicôndilo lateral. A outra mão do
avaliador segura o dorso da mão do paciente. O paciente é solicitado a
cerrar os punhos ativamente, pronar o antebraço, e, em desvio radial,
estender o punho enquanto o examinador resiste ao movimento.

Método 2: o teste pode também ser feito passivamente pelo
examinador. No decorrer da palpação do epicôndilo lateral, o avaliador
prona passivamente o antebraço e ete completamente o punho; a seguir,
enquanto mantém estas duas posições, o examinador estende o cotovelo. Os
sintomas deverão ser os mesmos que no teste ativo.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado positivo do teste é indicado pelo súbito e severo quadro
doloroso na área do epicôndilo lateral do úmero. O epicôndilo pode ser
palpado para determinar a origem da dor.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Embora classicamente destinada a testar a epicondilite lateral, esta técnica
pode ser utilizada para testar qualquer condição patológica do epicôndilo
lateral.

• O examinador deve estar ciente de que o teste passivo estira o nervo
radial, o que pode levar a sintomas semelhantes àqueles vistos no cotovelo
de tenista.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTES ESPECIAIS PARA SINTOMAS NEUROLÓGICOS

Testes Especiais Pertinentes

Teste de flexão do cotovelo
Teste de pinça

Definição



Os nervos são estruturas sensitivas com a tarefa de propagar impulsos
elétricos ao longo de seus axônios. O axônio do nervo também transporta
nutrientes e substâncias químicas no trajeto da sua luz. Qualquer condição
patológica que impeça o nervo de completar essas atividades resulta em
diferentes graus de sintomas neurológicos. Os testes para os sintomas
neurológicos no cotovelo agrupam-se em duas categorias: testes que
objetivam identi car os pacientes com alterações na função do nervo e
testes que visam identi car os pacientes com limitações na mobilidade dos
nervos do membro superior. Esta seção foca nos testes que identi cam os
pacientes com alterações na função do nervo. Os testes de mobilidade do
nervo da extremidade superior foram descritos como testes de tensão do
membro superior na coluna cervical.

Suspeita de Lesão

Síndrome do túnel cubital (aprisionamento do nervo ulnar no túnel cubital
do cotovelo).

Síndrome do pronador redondo (aprisionamento do nervo interósseo
anterior no músculo pronador redondo).

Epidemiologia e Demografia27-34

Síndrome do Túnel Cubital

A síndrome do túnel cubital é a segunda compressão nervosa mais comum
das lesões da extremidade superior (a mais comum é a síndrome do túnel do
carpo). Historicamente, a síndrome do túnel cubital tem sido mais comum
em homens e manifesta-se entre os 13 e 20 anos. A incidência é mais
elevada em homens porque eles participam mais de atividades repetitivas e
arremessos em alta velocidade do que as mulheres, com um relato de alta
incidência comparado com outros esportes e atividades. Entretanto, a
incidência da neurite ulnar no local de trabalho está em ascensão,
especialmente em ocupações que requerem forças compressivas, repetitivas
e prolongadas sobre o cotovelo. Exemplos disso são os motoristas de
caminhão que colocam seus braços na janela do caminhão enquanto estão
dirigindo, ou programadores de computador que repousam sobre os



cotovelos durante o uso do computador. Neste tipo de neurite, a idade não é
determinante, porém especialmente correlacionada com a atividade e o
tempo.

Síndrome do Pronador Redondo

A síndrome do pronador redondo tende a ser relacionada mais com uma
atividade especí ca, trauma, doença ou constituição anatômica do que com
um grupo etário especí co. O aprisionamento do nervo ocorre mais
frequentemente entre trabalhadores de escritório, trabalhadores manuais e
indivíduos que desempenham atividade com padrão repetitivo de
movimento, como músicos, artistas e praticantes de esportes. A síndrome do
pronador redondo habitualmente manifesta-se na quinta década de vida e é
quatro vezes mais comum em mulheres do que nos homens.

História Clínica Relevante

Pacientes com as síndromes do túnel cubital e pronador redondo
frequentemente têm um passado de história clínica de trauma ou uma lesão
de ocupação de espaço que comprime o nervo. Entretanto, o trauma também
pode ser resultado da posição prolongada ou de uso excessivo repetitivo
recreacional ou ocupacional de risco. É comum a história clínica de recente
fratura, luxação ou incidente traumático com lesão do nervo. Outros fatores
incluem doenças sistêmicas (p. ex., artrite reumatoide) e as lesões por
ocupação de espaço como a gota, cistos, lipomas, osteó tos, hematomas e
anomalias musculares.

Sinais e Sintomas Relevantes

Síndrome do Túnel Cubital

Inicialmente, o paciente queixa-se de dor, pontos de maior sensibilidade e
edema da face medial do cotovelo, principalmente no túnel cubital. Isto
progride para dormência, formigamento e uma sensação de frio no terço
distal medial do antebraço e nos dedos anular e mínimo. A dormência
aumenta com o tempo, e o indivíduo frequentemente queixa-se de levantar-
se durante a noite com este sintoma, além de formigamento na mesma área
(especialmente as pessoas que habitualmente dormem com os cotovelos



completamente etidos) ou os sintomas aumentam durante o trabalho ou
atividade agravante. Com a piora dos sintomas, os músculos inervados pelo
nervo ulnar começam a hipotro ar, porém os pacientes reclamam, mais
signi cativamente, da di culdade de agarrar, de incoordenação, e
frequentemente deixam os objetos caírem no chão devido à fraqueza nas
mãos.

Síndrome do Pronador Redondo

A síndrome do pronador redondo comumente se apresenta com fraqueza e
dificuldade de mover o indicador e o dedo médio (flexor profundo dos dedos)
combinadas com a debilidade do polegar ( exor longo do polegar), que faz
a pinça com di culdade. A dormência piora, e o paciente queixa-se de
acordar durante a noite com este sintoma, e também de formigamento na
face lateral dos três dedos. À medida que os sintomas pioram, os músculos
inervados pelo nervo mediano no antebraço e na mão hipotro am, porém
os pacientes reclamam, mais signi cativamente, da di culdade de preensão
e de incoordenação, e frequentemente deixam os objetos caírem no chão por
causa da fraqueza nas mãos. Os pacientes podem também se queixar de
dormência na palma compatível com a distribuição dos ramos cutâneos do
nervo mediano.

Mecanismos de Lesão

Síndrome do Túnel Cubital

Diferentes mecanismos de lesão têm sido identi cados para a síndrome do
túnel cubital. Estes podem ser causados por trauma (p. ex., “choque” no
cotovelo), compressão prolongada ou forças de estiramento, trauma
secundário ou des guração articular ou disfunção. A des guração articular
ocorre secundariamente à formação de osteó tos ou mudanças na
composição óssea devido a fraturas prévias ou trauma. A compressão
prolongada ou forças de estiramento são observadas em pacientes com
história clínica de dormir com o cotovelo etido durante longo tempo,
posturas ocupacionais que requerem exão prolongada do cotovelo, ou
estudantes ou trabalhadores que cam muito tempo trabalhando no
computador ou na mesa apoiando-se sobre os cotovelos ou sobre o antebraço
proximal.



Síndrome do Pronador Redondo

A síndrome do pronador redondo pode ocorrer quando o nervo é
comprimido na origem do tendão da cabeça profunda do pronador redondo
(a forma mais comum) ou quando passa entre as duas cabeças do pronador
redondo. O termo “síndrome do pronador” refere-se à compressão do nervo
mediano entre as duas cabeças do pronador redondo, antes da rami cação
para formar o nervo interósseo anterior. O aprisionamento também pode
surgir sob a aponeurose biciptal no cotovelo ou sob o tendão do exor
super cial dos dedos. A dor é agravada pelas atividades que necessitam de
pronossupinações repetitivas. Exemplos de tais atividades são os grupos de
trabalhadores que necessitam realizar repetitivamente pronossupinação com
as mãos, trabalhadores da construção civil que utilizam chaves de fenda ou
chaves de boca, ou estoquistas que fazem a leitura dos produtos para
compra. A síndrome também tem sido associada a atividades de força
excessiva de preensão, tais como são realizadas por carpinteiros ou tenistas.

TESTE DE FLEXÃO DO COTOVELO35,36 

Figura 5-12  Teste de flexão do cotovelo para a condição patológica do nervo ulnar.

OBJETIVO

Avaliar o aprisionamento do nervo ulnar no túnel cubital.

POSIÇÃO DO PACIENTE



O paciente fica em pé ou sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador posiciona-se em frente ao paciente para observar e
comunicar-se com ele. Não há necessidade de contato com o paciente neste
teste.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Solicita-se ao paciente que realize uma exão completa do cotovelo com
extensão dos punhos e abdução, e depressão da cintura escapular. O
paciente é solicitado a manter esta posição por 3 a 5 minutos.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Formigamento ou parestesia no trajeto do nervo ulnar no antebraço e mão
indicam um resultado positivo do teste.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DE PINÇA37 



Figura 5-13  Pinça ponta com ponta normal comparada à pinça polpa com polpa anormal vista na
síndrome do nervo interósseo anterior.

OBJETIVO

Avaliar o aprisionamento do nervo interósseo anterior (um ramo do nervo
mediano) no músculo pronador redondo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

Geralmente, o paciente é avaliado na posição sentada.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador posiciona-se em frente ao paciente para observar e
comunicar-se com ele. Não há necessidade de contato com o paciente neste
teste.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Solicita-se ao paciente que faça uma pinça com o polegar e o indicador (com
a ponta dos dedos).



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Normalmente, o paciente deve ser capaz de realizar e manter a pinça. O
resultado positivo do teste para uma condição patológica do nervo
interósseo anterior é con rmado se o paciente for incapaz de fazer a pinça
com as pontas dos dedos, porém realizá-la com as polpas digitais dos dedos
indicador e polegar.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• A pinça entre as polpas digitais pode, também, indicar um aprisionamento
do nervo interósseo anterior na sua passagem entre as duas cabeças do
músculo pronador redondo.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

MOVIMENTO DO JOGO ARTICULAR

DESVIO RADIAL DA ULNA E RÁDIO SOBRE O ÚMERO 

Figura 5-14  Desvio radial da ulna sobre o úmero.

POSIÇÃO DO PACIENTE



O paciente pode car sentado, em pé ou em decúbito dorsal, dependendo de
qual posição for mais confortável e agradável para permitir que o paciente
relaxe o braço para o teste.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé ao lado do cotovelo do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador estabiliza o cotovelo do paciente pegando rmemente a
porção posterolateral do úmero com uma mão enquanto pega sobre o punho
com a outra mão. Então, o examinador aplica uma força com direção medial
no cotovelo e uma força contrária lateral no punho, mantendo o cotovelo
estendido.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador compara a quantidade avaliável do jogo articular e a
sensação nal no lado afetado com o movimento contralateral não afetado e
nota se os movimentos afetam os sintomas do paciente. À medida que os
movimentos do jogo articular são realizados, o examinador poderá notar
qualquer diminuição da AM, dor ou diferença na sensação nal do
movimento.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O desvio radial da ulna e rádio sobre o úmero é realizado de forma
semelhante à utilizada no teste do ligamento colateral radial, porém com
menor flexão do cotovelo.

• Ao examinar os movimentos do jogo articular, o examinador deve
comparar o lado acometido com o lado não acometido.

• Quando o cotovelo do paciente estiver alinhado (estendido) durante o
movimento, a sensação nal do movimento deve ser do tipo osso com
ossso (impactação).

DESVIO ULNAR DA ULNA E RÁDIO SOBRE O ÚMERO 



Figura 5-15  Desvio ulnar da ulna sobre o úmero.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente pode car sentado, em pé ou em decúbito dorsal, dependendo de
qual posição for mais confortável e agradável para permitir que ele relaxe o
braço para o teste.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé ao lado do cotovelo do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador estabiliza o cotovelo do paciente segurando rmemente a
porção posteromedial do úmero com uma das mãos e a outra pega sobre o
punho. Então, o examinador aplica uma força com direção lateral no
cotovelo e uma força medial contrária no punho, mantendo o cotovelo
estendido.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador compara a quantidade avaliável do jogo articular e a
sensação nal do movimento no lado afetado com o movimento do cotovelo
do lado contralateral não afetado, e nota-se os movimentos que in uenciam
nos sintomas do paciente. À medida que os movimentos do jogo articular



forem realizados, o examinador deverá observar qualquer diminuição da
AM, dor ou diferença na sensação final de movimento.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O desvio ulnar da ulna e do rádio sobre o úmero é realizado de forma
semelhante à utilizada no teste do ligamento colateral ulnar, porém com
menor flexão do cotovelo.

• Ao examinar os movimentos do jogo articular, o examinador deve
comparar o lado acometido com o lado não acometido.

• Quando o cotovelo do paciente estiver quase alinhado (estendido) durante
o movimento, a sensação nal do movimento deve ser do tipo osso com
ossso (impactação).

TRAÇÃO DO COTOVELO 

Figura 5-16  Tração do processo do olécrano em relação ao úmero.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica ajoelhado ou de pé, ao lado do cotovelo do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE



O examinador ete o cotovelo do paciente em 90° e o envolve com ambas as
mãos, ao redor do antebraço, próximo ao cotovelo. A mão do paciente
repousa confortavelmente sobre o ombro do examinador. Assim, o avaliador
aplica uma força de tração no cotovelo, assegurando-se de que nenhum
torque de rotação seja aplicado na articulação.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador compara a quantidade avaliável do jogo articular e a
sensação nal de movimento no lado afetado com o movimento do cotovelo
contralateral e avalia se os movimentos afetam os sintomas do paciente. No
momento em que os movimentos do jogo articular são realizados, o
examinador deverá notar alguma diminuição da AM, dor ou diferença na
sensação final de movimento.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se o paciente tem uma dor ou lesão no ombro, uma força contrária deverá
ser aplicada com uma das mãos ao redor do úmero.

• Devido ao formato do olécrano, a força de tração frequentemente é um
movimento escavado no sentido distal (em direção aos pés do paciente) e
anterior (para fora da maca).

DESLIZAMENTO ANTEROPOSTERIOR DO RÁDIO SOBRE O
ÚMERO 

Figura 5-17  Deslizamento anteroposterior do rádio.



POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé e de frente para o cotovelo do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador estabiliza o antebraço do paciente. O braço do paciente é
mantido entre o corpo do avaliador e a extremidade superior. O examinador
coloca o polegar de sua mão sobre a porção anterior da cabeça do rádio e
em seguida empurra a cabeça do rádio posteriormente com o polegar.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador compara a quantidade avaliável do jogo articular e a
sensação nal de movimento no lado afetado com o movimento do cotovelo
contralateral e avalia se os movimentos afetam os sintomas do paciente. À
medida que os movimentos do jogo articular são realizados, o examinador
deverá avaliar alguma diminuição da AM, dor ou diferença na sensação nal
de movimento.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Geralmente, o movimento de deslizamento posterior é mais fácil de
conseguir em relação ao deslizamento anterior (veja o próximo teste).

• Este movimento deve ser realizado com cuidado, porque pode ser muito
doloroso, devido ao pinçamento da pele entre os dedos do examinador e o
osso.

• A dor pode ser resultado de aplicação da força até no braço normal; desse
modo, os dois lados devem ser comparados pelas diferenças nos sintomas.

DESLIZAMENTO POSTEROANTERIOR DO RÁDIO SOBRE O
ÚMERO 



Figura 5-18  Deslizamento posteroanterior do rádio.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em decúbito dorsal com o braço ao lado e a mão repousando
sobre o estômago.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé e ao lado do cotovelo do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador coloca o polegar sobre a face posterior da cabeça do rádio e
então empurra, cuidadosamente, a cabeça do rádio anteriormente com o
polegar.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador compara a quantidade avaliável do jogo articular e a
sensação nal de movimento no lado afetado com o movimento do cotovelo
contralateral e avalia se os movimentos afetam os sintomas do paciente.
Conforme os movimentos do jogo articular são realizados, o examinador
deverá observar qualquer diminuição da AM, dor ou diferença na sensação
final de movimento.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Este movimento deve ser realizado com cuidado, porque pode ser muito
doloroso, devido ao pinçamento da pele entre os polegares do examinador
e o osso.



• A dor pode ser resultado de aplicação da força até no braço normal, desse
modo, os dois lados devem ser comparados pelas diferenças nos sintomas.
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* Nota da Revisão Cientí ca: o termo ecocentric é relativamente novo e considerado um novo tipo de
contração muscular que não possui um correspondente em português. Tal termo refere-se a quando
um músculo biarticular tem uma porção encurtada e outra em estiramento, ao mesmo tempo,
durante um determinado movimento. Ex.: na exão do braço, o bíceps braquial está encurtado na sua
porção proximal e estirado na sua parte distal.



CAPÍTULO 6

 ANTEBRAÇO, PUNHO E MÃO

Movimentos Selecionados
Movimentos Ativos
Abertura e Fechamento da Mão

Testes Especiais para Ligamento, Cápsula e Instabilidade Articular
Teste de Instabilidade Ligamentar dos Dedos
Teste de Instabilidade ou Lassidão do Ligamento Colateral Ulnar

do Polegar
Teste de Translação Semilunar-Piramidal (de Reagan)
Teste de Cisalhamento Semilunar-Piramidal
Teste de Watson (ou Deslocamento do Escafoide)
Teste de Compressão do Complexo de Fibrocartilagem Triangular

(CFCT)
Teste Especial para Patologia de Músculo ou Tendão

Teste de Finkelstein
Testes Especiais para Sintomas Neurológicos

Sinal de Tinel (no Punho)
Média de Senbilidade: 23% a 64%
Teste de Phalen Reverso

Testes Especiais para Circulação e Edema do Punho e da Mão
Teste de Allen
Teste de Fluxo Sanguíneo Digital



Movimentos do Jogo Articular
Extensão do Eixo Longitudinal do Punho
Deslizamento Anteroposterior do Punho
Deslizamento Lateral do Punho
Teste de Cisalhamento Individual dos Ossos do Carpo
Deslizamento Anteroposterior das Articulações Intermetacárpicas
Extensão do Eixo Longitudinal das Articulações dos Dedos
Deslizamento Anteroposterior das Articulações dos Dedos
Rotação das Articulações dos Dedos
Deslizamento Lateral das Articulações dos Dedos

Sumário da Avaliação do Antebraço, Punho e Mão*

História (posição sentada)

Observação (posição sentada)

Exame (posição sentada)

Movimentos ativos

Pronação do antebraço

Supinação do antebraço

Flexão do punho

Extensão do punho

Desvio radial do punho

Desvio ulnar do punho

Flexão dos dedos (nas articulações MCP, IFP e IFD)

Extensão dos dedos (nas articulações MCP, IFP e IFD)

Abdução dos dedos

Adução dos dedos

Flexão do polegar

Extensão do polegar

Abdução do polegar

Adução do polegar

Oposição do polegar e dedo mínimo

Movimentos passivos (como nos movimentos ativos)

Abertura e fechamento da mão



Movimentos isométricos resistidos (como nos movimentos ativos, em posição neutra)

Teste funcional

Testes funcionais de preensão

Teste da picada

Testes de coordenação

Testes especiais (posição sentada)

Instabilidade ligamentar nos dedos

Lassidão do ligamento colateral ulnar do polegar

Teste de translação semilunar-piramidal (de Reagan)

Teste de cisalhamento semilunar-piramidal

Teste de Watson (ou do escafoide)

Teste de compressão do complexo de fibrocartilagem triangular (CFCT)

Teste de Finkelstein

Sinal de Tinel (no punho)

Teste de Phalen (flexão do punho)

Teste de Phalen reverso

Teste de Allen

Teste de fluxo sanguíneo digital

Reflexos e distribuição cutânea (posição sentada)

Reflexos

Avaliação da sensibilidade

Lesões nervosas

Nervo mediano

Nervo ulnar

Nervo radial

Movimentos do jogo articular

Extensão do eixo longitudinal do punho

Deslizamento anteroposterior do punho

Deslizamento lateral do punho

Teste de cisalhamento individual dos ossos do carpo

Deslizamento anteroposterior das articulações intermetacárpicas

Extensão do eixo longitudinal das articulações dos dedos

Deslizamento anteroposterior das articulações dos dedos

Rotação das articulações dos dedos

Deslizamento lateral das articulações dos dedos



Palpação (posição sentada)

Diagnóstico por imagem

* Depois de qualquer exame, o paciente deve ser avisado da possibilidade de exacerbação dos

sintomas como resultado da avaliação. IFP, interfalangeana proximal; MCP, metacarpofalangeana;

IFD, interfalangeana distal.

MOVIMENTOS SELECIONADOS

MOVIMENTOS ATIVOS 

Figura 6-1  Durante a exão do punho, o movimento é mais mediocarpal do que radiocarpal.
Durante a extensão do punho, o movimento é mais radiocarpal do que mediocarpal.

(Modificado de Sarrafian SK, Melamed JL, Goshgarian GM: Study of wrist motion in flexion and extension,

Clin Orthop 126:156, 1997.)

INFORMAÇÃO GERAL

Movimentos ativos às vezes são denominados movimentos fisiológicos. Se uma
condição patológica afeta somente uma área da mão ou do punho, somente
esta área precisa ser avaliada, se o examinador estiver certo de que a
condição não afeta ou não afetou a função de outras áreas do antebraço,
punho e mão. Por exemplo, se o paciente sofreu uma queda sobre a mão



estendida (QSME) lesando o punho, o examinador passará a maior parte da
avaliação examinando o punho. Entretanto, devido ao fato de o
posicionamento do punho poder afetar a função do restante da mão e do
antebraço, o examinador deve determinar o efeito funcional da lesão nas
demais estruturas. Também, se a injúria for crônica, podem ocorrer
alterações adaptativas nas articulações adjacentes.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente permanece na posição sentada.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca de frente para o paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Solicita-se ao paciente para realizar ativamente a exão, extensão, desvio
ulnar e desvio radial do punho. Em seguida, o paciente realiza a exão,
extensão e desvios radial e ulnar das articulações dos dedos. Os movimentos
mais dolorosos são realizados por último. Se o movimento ativo não é
doloroso, sobrepressão pode ser adicionada ao nal de cada movimento. Se
o movimento ativo é doloroso, nenhuma sobrepressão é aplicada. Os testes
são mais comumente realizados com o antebraço em pronação, mas pode ser
validado para o examinador testar a amplitude de movimento (AM) ativa do
paciente com o antebraço em posição neutra ou supinação. Em alguns casos,
a posição do cotovelo pode afetar os movimentos ativos do punho e da mão.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Pronação e supinação. A pronação e supinação ativas do antebraço e
punho são de aproximadamente 85° a 90°, embora possam ocorrer variações
de um indivíduo para outro. É mais importante comparar o movimento com
aquele do lado normal. Aproximadamente 75° de supinação ou pronação
ocorrem nas articulações do antebraço; os 15° restantes são resultado da
ação no punho.

Flexão e extensão do punho. A exão do punho vai de 80° a 90°; a
extensão, de 70° a 90°. A sensação nal de cada movimento é o estiramento



tecidual.
Desvios radial e ulnar. Os desvios radial e ulnar do punho são de 15° e

30° a 45°, respectivamente. A sensação nal normal desses movimentos é a
de encontro de osso com osso.

Flexão dos dedos. A exão dos dedos ocorre nas articulações
metacarpofalangeanas (85° a 90°), seguidas pelas articulações
interfalangeanas proximais (100° a 115°) e articulações interfalangeanas
distais (80° a 90°).

Extensão dos dedos. A extensão dos dedos ocorre nas articulações
metacarpofalangeanas (30° a 45°), nas articulações interfalangeanas
proximais (0°) e articulações interfalangeanas distais (20°). A sensação nal
da flexão e extensão dos dedos é o estiramento tecidual.

Abdução e adução dos dedos. A abdução dos dedos ocorre nas
articulações metacarpofalangeanas (20° a 30°); a sensação nal é o
estiramento tecidual. A adução dos dedos (0°) ocorre na mesma articulação.

Flexão do polegar. A exão do polegar ocorre na articulação
carpometacarpal (45° a 50°), e interfalangeana (80° a 90°). Está associada à
rotação medial do polegar como resultado do formato em sela da articulação
carpometacarpal.

Extensão do polegar. A extensão do polegar ocorre na articulação
interfalangeana (0° a 5°); está associada à rotação lateral. A exão e
extensão ocorrem em um plano paralelo à palma da mão.

Abdução e adução do polegar. A abdução do polegar é de 60° a 70°; a
adução é de 30°. Estes movimentos ocorrem em um plano perpendicular ao
plano de flexão e extensão.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Condições patológicas em outras estruturas além do punho podem
restringir a AM (p. ex., espasmo muscular, tensão ligamentar/capsular).
Se o examinador suspeitar de um problema nessas estruturas, a sensação
final do movimento passivo irá ajudar a diferenciar o problema.

• Muitas atividades funcionais da mão requerem que os dedos e o polegar se
abram ao menos 5 cm (2 polegadas), e os dedos devem ser capazes de
fletir ao menos 1 a 2 cm (0,4 a 0,8 polegada) da linha palmar distal.



• Se o paciente se queixar de dor na supinação, o examinador pode
diferenciar entre a articulação radioulnar distal e as articulações
radiocarpais pela supinação passiva da ulna sobre o rádio sem estressar a
articulação radiocarpal. Se este movimento passivo for doloroso, o
problema está na articulação radioulnar distal, não nas articulações
radiocarpais. A sensação nal de ambos os movimentos é de estiramento
tecidual, embora em pacientes magros, na pronação possa ocorrer a
sensação de osso com osso.

• A exão de punho diminui conforme os dedos são etidos, assim como a
exão dos dedos diminui com a exão do punho, e movimentos de exão e

extensão são limitados, geralmente pelo antagonismo muscular e pelos
ligamentos.

• Os dedos são ligeiramente desviados medialmente em relação aos ossos do
metacarpo. Quando os dedos são etidos, eles devem apontar em direção
ao tubérculo do escafoide. Além disso, os metacarpos estão em angulação
entre si.

ABERTURA E FECHAMENTO DA MÃO1 

Figura 6-2  Abertura (A) e fechamento (B) da mão.

OBJETIVO

Avaliar a rotação conjunta da mão.

POSIÇÃO DO PACIENTE



O paciente permanece na posição sentada.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca de frente para o paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador segura o escafoide e o trapézio com o indicador e o dedo
médio de uma mão e o pisiforme e o hamato com a outra mão enquanto o
capitato é seguro com os polegares no dorso da mão.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador abre e fecha a mão, sentindo o movimento enquanto
monitora o movimento e a sensação de crepitação e o movimento articular.
A reprodução dos sintomas também é avaliada. Reprodução do sintoma,
movimento anormal ou deslocamento das articulações são indicações de
resultado positivo.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O teste é usado como um exame de triagem geral. É difícil identi car
estruturas especí cas como as condições patológicas com esse teste,
porque envolve múltiplas estruturas e articulações. Uma avaliação do
punho e da mão também pode ser realizada.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTES ESPECIAIS PARA LIGAMENTO, CÁPSULA E
INSTABILIDADE ARTICULAR2-5

Testes Especiais Pertinentes

Teste de instabilidade ligamentar dos dedos
Teste de instabilidade ou lassidão do ligamento colateral ulnar do polegar



Teste de translação semilunar-piramidal (de Reagan)
Teste de cisalhamento semilunar-piramidal
Teste de Watson (ou deslocamento do escafoide)
Teste de compressão do complexo de fibrocartilagem triangular (CFCT)

Definição

A estabilidade interna da mão e do punho é crítica para uma ótima função
da extremidade superior. Instabilidade pode ocorrer em qualquer articulação
do antebraço, punho ou mão. Tipicamente, a estabilidade da articulação
depende da interação coordenada entre os elementos passivos da região
(i.e., osso, cartilagem e ligamentos) e os elementos ativos (i.e., músculos,
tendões e controle neuromuscular). A instabilidade ocorre quando uma lesão
ou condição patológica altera este equilíbrio.

Suspeita de Lesão

Entorse ou lesão do ligamento colateral dos dedos (entorse 3°)
Instabilidade da articulação semilunar-piramidal
Entorse ou lesão do ligamento semilunar-piramidal
Entorse ou lesão do ligamento colateral ulnar do polegar
Instabilidade do complexo de fibrocartilagem triangular (CFCT)
Instabilidade da articulação escafoide-semilunar
Entorse ou lesão do ligamento escafoide-semilunar

Epidemiologia e Demografia

Dobyns e colaboradores4 estimaram que 10% das injúrias do carpo resultam
em instabilidade carpal. Esse número aumenta quando ocorrem fraturas
distais. Tang5 reportou que 30% dos pacientes com fratura distal do rádio
também apresentam instabilidade carpal.

A degeneração do CFCT começa na 3ª década de vida e aumenta
progressivamente em frequência e severidade nas décadas subsequentes.
Estudos não encontraram aparecimento normal do CFCT após a 5ª década
de vida.



Lesões do ligamento colateral ulnar do polegar são nove vezes mais
frequentes do que lesões do ligamento colateral radial. Indivíduos ativos em
esportes como esqui e mountain bike são propensos a esta lesão.

História Clínica Relevante

Se a instabilidade e lassidão são resultado de lesão ou trauma, história
prévia de patologia na região não necessita estar presente. Se a
instabilidade ou lassidão for resultado de um processo patológico, o paciente
deve ter histórico de doenças que afetem os tecidos moles. Um dos principais
exemplos é a artrite reumatoide, que afeta signi cativamente a lassidão das
articulações da mão e do punho.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Dor localizada pode ocorrer sobre o tecido lesado, especialmente quando o
indivíduo está realizando preensão, usando a mão, ou suportando um peso
com a mão.

• Dor generalizada pode estar presente
• Edema pode estar presente ou não
• Estalos ou rigidez podem ser notados com o uso funcional
• O paciente pode queixar-se de fraqueza na mão e no punho

Mecanismo de Lesão

O mecanismo de lesão mais comum é o trauma, como uma queda sobre a
mão estendida (QSME) ou punho. Lesões também podem ocorrer sempre que
os ligamentos são submetidos a forças de tensão que excedam suas
capacidades siológicas. Devido à lesão dos ligamentos, a estabilidade
passiva é perdida e a estabilidade ativa é necessária. Os músculos, tendões e
nervos do punho e antebraço proporcionam a estabilidade ativa da região.
Entretanto, no punho e na mão, a maioria das articulações não possui

xação muscular ou tendinosa direta. Em vez disso, os tendões musculares
recobrem a articulação afetada e não exercem controle direto sobre o
movimento ou estabilidade do punho. Como resultado, a instabilidade é
comum após o trauma e persiste sem contribuição do sistema neuromuscular.



Embora o mecanismo inicial seja diferente quando o dano ligamentar
resulta de doença progressiva, as razões para falta de estabilidade na
articulação são similares.

TESTE DE INSTABILIDADE LIGAMENTAR DOS DEDOS 

Figura 6-3  Posição para testar a instabilidade dos ligamentos dos dedos.

OBJETIVO

Avaliar a integridade dos ligamentos colaterais das articulações
metacarpofalangeanas e interfalangeanas dos dedos.

SUSPEITA DE LESÃO

Entorse ou lesão do ligamento colateral Artrite reumatoide

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente permanece na posição sentada.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador senta-se diretamente de frente para o paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

A mão não envolvida é testada primeiramente. O examinador estabiliza o



dedo com uma das mãos proximal à região da articulação a ser testada. Com
a outra mão, segura o dedo na parte distal da articulação e coloca a
articulação na posição de repouso. A mão distal do examinador então é
usada para aplicar um estresse em varo ou em valgo na articulação (falange
proximal ou distal) para testar a integridade dos ligamentos colaterais.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Os resultados da mão não envolvida são comparados com a lassidão das
articulações da mão afetada.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• As articulações dos dedos devem ser testadas em vários ângulos de exão
para avaliar a integridade das diferentes fibras do ligamento.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DE INSTABILIDADE OU LASSIDÃO DO LIGAMENTO
COLATERAL ULNAR DO POLEGAR6,7 

Figura 6-4  A e B, Testando a estabilidade do ligamento colateral ulnar no polegar de um indivíduo



normal. Em extensão, o polegar estava estável, mas em exão, mostrou ser instável. Tal fato foi causado
pela lassidão da cápsula dorsal da articulação metacarpofalangeana.

(De Nicholas JA, Hershman EB (eds): Upper extremity in sports medicine, p 580, St. Louis, 1989, Mosby.)

OBJETIVO

Avaliar a integridade do ligamento colateral ulnar do polegar.

SUSPEITA DE LESÃO

Entorse ou lesão do ligamento colateral ulnar

Polegar do gamekeeper
Polegar do esquiador

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente permanece na posição sentada.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca de frente para o paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador estabiliza a mão do paciente com uma de suas mãos e leva o
polegar do paciente à extensão com a outra mão. Enquanto mantém o
polegar em extensão, o examinador aplica um estresse em valgo na
articulação metacarpofalangeana do polegar, estressando o ligamento
colateral ulnar e o ligamento colateral acessório.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Movimento em valgo maior do que 30° a 35° indica uma lesão completa dos
ligamentos colateral ulnar e colateral acessório. Lassidão menor que 30° a
35° indica uma lesão parcial, pois é maior do que a vista no lado não
afetado (a lassidão normal em extensão é de aproximadamente 15°).

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Para testar o ligamento colateral isoladamente, a articulação



metacarpofalangeana é fletida a 30° e um estresse em valgo é aplicado.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DE TRANSLAÇÃO SEMILUNAR-PIRAMIDAL (DE
REAGAN)8-10 

Figura 6-5  Teste de cisalhamento semilunar-piramidal para dissociações da membrana interóssea
semilunar-piramidal.

OBJETIVO

Avaliar a integridade e estabilidade do ligamento semilunar-piramidal e da
articulação semilunar-piramidal.

SUSPEITA DE LESÃO

Entorse ou lesão do ligamento semilunar-piramidal

Instabilidade da articulação semilunar-piramidal
Subluxação da articulação semilunar-piramidal

POSIÇÃO DO PACIENTE



O paciente permanece na posição sentada.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca de frente para o paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador segura o piramidal entre o polegar e o segundo dedo com
uma das mãos e o semilunar com o polegar e o segundo dedo da outra mão.
O examinador então estabiliza o piramidal com uma mão e move o
semilunar para cima e para baixo (anterior e posteriormente) com a outra
mão.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Lassidão articular, crepitação ou dor são indicativas de um resultado de teste
positivo para instabilidade semilunar-piramidal.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Como o teste foca em ossos pequenos, o examinador deve ter o cuidado de
segurar somente o semilunar e o piramidal. Se a força é colocada sobre
outros ossos, o resultado pode não ser uma indicação real do estado da
articulação semilunar-piramidal.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DE CISALHAMENTO SEMILUNAR-PIRAMIDAL8,11 



Figura 6-6  Teste de cisalhamento semilunar-piramidal.

OBJETIVO

Avaliar a integridade e estabilidade do ligamento semilunar-piramidal e da
articulação semilunar-piramidal no punho.

SUSPEITA DE LESÃO

Entorse ou lesão do ligamento semilunar-piramidal

Instabilidade da articulação semilunar-piramidal
Subluxação da articulação semilunar-piramidal

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente permanece na posição sentada com o cotovelo exionado em
rotação neutra e repousado sobre a mesa do examinador.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca de frente para o paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Com uma das mãos o examinador segura o punho do paciente de modo que
o polegar do examinador repouse sobre a palma da mão do paciente e os
dedos do examinador se coloquem sobe o dorso da leira proximal do carpo



para sustentar o semilunar. O polegar da outra mão do examinador segura a
articulação pisopiramidal na face palmar, aplicando uma força de
cisalhamento na articulação semilunar-piramidal.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Dor, crepitação ou movimentos anormais são considerados um resultado
positivo do teste.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Como o teste foca em ossos pequenos, o examinador deve ter o cuidado de
segurar somente os ossos apropriados. Se a força é colocada sobre outros
ossos, o resultado pode não ser uma indicação real do estado da
articulação semilunar-piramidal.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DE WATSON (OU DESLOCAMENTO DO
ESCAFOIDE)10,12-15 

Figura 6-7  Teste de Watson (deslocamento do escafoide).



OBJETIVO

Avaliar a integridade e estabilidade do ligamento escafoide-semilunar e da
articulação escafoide-semilunar no punho.

SUSPEITA DE LESÃO

Entorse ou lesão do ligamento escafoide-semilunar

Instabilidade da articulação escafoide-semilunar
Subluxação da articulação escafoide-semilunar

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente permanece na posição sentada com o cotovelo apoiado na mesa
e o antebraço pronado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca de frente para o paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Com a mão direita o examinador leva o punho do paciente para o desvio
ulnar completo e leve extensão enquanto segura os metacarpos com a mão
esquerda, como ilustrado. O examinador pressiona o polegar da outra mão
contra o polo distal do escafoide na face palmar para evitar que ele se mova
superiormente na palma enquanto os dedos promovem uma contrapressão
no dorso do antebraço. Com a primeira mão do examinador desvia
radialmente e ete levemente a mão do paciente enquanto mantém pressão
sobre o escafoide.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Este teste cria uma subluxação por estresse se o escafoide estiver instável. Se
o escafoide e o semilunar estão instáveis, o polo dorsal do escafoide subluxa,
ou desloca-se, sobre a borda dorsal do rádio e o paciente irá queixar-se de
dor, indicando um teste positivo.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA



• Se o escafoide subluxa com a pressão do polegar, ele comumente retorna à
sua posição normal com um “estalo” quando o polegar é removido. Se o
tecido ligamentar está intacto, o escafoide normalmente move-se
anteriormente, empurrando o polegar anteriormente com ele.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DE COMPRESSÃO DO COMPLEXO DE
FIBROCARTILAGEM TRIANGULAR (CFCT)16 

Figura 6-8  Teste compressão do complexo de fibrocartilagem triangular (CFCT).

OBJETIVO

Avaliar a integridade e estabilidade do complexo de brocartilagem
triangular no punho.

SUSPEITA DE LESÃO

Lesão do complexo de fibrocartilagem triangular.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente permanece na posição sentada, com o cotovelo exionado em
rotação neutra e repousado na mesa do examinador.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca de frente para o paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador segura o antebraço do paciente com a mão esquerda e a mão
do paciente com a mão direita, como ilustrado. O examinador então
promove carga axial e desvio ulnar do punho, que comprimem o CFCT.
Enquanto mantém a carga compressiva, o examinador avalia o aspecto
ulnar do punho movendo o punho na direção dorsal e palmar ou pela
rotação do antebraço.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Dor, estalidos ou crepitação na área do CFCT indicam um resultado de teste
positivo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• A degeneração do CFCT inicia-se na 3ª década de vida e aumenta
progressivamente em frequência e severidade nas décadas subsequentes.
Estudos não encontraram aparecimento normal do CFCT após a 5ª década
de vida.

• Ginastas (homens mais que mulheres) estão sujeitos a lesões do CFCT como
consequência do uso do punho como articulação de sustentação de peso.

• O paciente pode queixar-se de dor quando colocar um peso na mão (punho
estendido) e então pronar o antebraço.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE ESPECIAL PARA PATOLOGIA DE MÚSCULO OU
TENDÃO17-19

Teste Especial Pertinente



Teste de Finkelstein

Definição

Patologicamente, a tenossinovite de De Quervain é uma irritação crônica
dos tendões do extensor curto do polegar (ECP) e abdutor longo do polegar
(ALP) quando eles passam pelo retináculo extensor no primeiro
compartimento dorsal. A tenossinovite estenosante do primeiro
compartimento dorsal pode ocorrer e geralmente envolve irritação dos
tendões do ECP e ALP na região radiodorsal do punho.

Suspeita de Lesão

Tenossinovite de De Quervain

Epidemiologia e Demografia

A tenossinovite de De Quervain é um problema relativamente comum, com
frequência igual para todas as raças. É ligeiramente mais frequente em
mulheres do que em homens.

História Clínica Relevante

• Episódios recorrentes são comuns.
• Trabalhos que requerem movimentos repetitivos de punho são

frequentemente citados como causa.
• A condição pode aparecer em mulheres após o parto, provavelmente

devido à alteração do uso da mão para levantar o bebê e posicioná-lo para
amamentação. Pesquisas têm demonstrado lassidão na articulação do
punho no pós-parto, o que pode contribuir para o desenvolvimento de dor
na região.

Sinais e Sintomas Relevantes

• A dor é sentida na parte radial do punho, especialmente sobre os tendões
envolvidos.

• Os sintomas podem ser referidos no polegar e sobre o lado radial do



antebraço.

Mecanismo de Lesão

A condição patológica é secundária ao uso excessivo ou mau uso,
frequentemente como resultado de uma mudança dos padrões de uso
habitual do punho e polegar, levando a in amação. Pode ser precipitado
por um trauma leve, como uma pancada no punho, mas o início geralmente
é gradual. Inicialmente, a irritação física é resultado da inflamação aguda da
bainha do tendão. Com o tempo, alterações degenerativas crônicas se
desenvolvem em consequência da in amação, resultando em tendinose.
Movimentos repetidos de desvio radial do punho e/ou exão ou abdução do
polegar, especialmente com carga, são o mecanismo de lesão mais comum.

TESTE DE FINKELSTEIN20,21 

Figura 6-9  Teste de Finkelstein.

OBJETIVO

Avaliar a irritação dos tendões do extensor curto do polegar e do abdutor
longo do polegar quando eles passam profundamente ao retináculo extensor
no primeiro compartimento dorsal no punho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

Geralmente o paciente senta com o cotovelo exionado em rotação neutra e
repousando na mesa do examinador.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR



O examinador se coloca de frente para o paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente cerra o punho com o polegar dentro dos dedos. O examinador
estabiliza o antebraço com uma das mãos e então desvia passivamente o
punho em direção ao lado ulnar com a outra mão enquanto mantém o
polegar do paciente no punho cerrado.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Dor ou reprodução dos sintomas sobre os tendões do extensor curto do
polegar e do abdutor longo do polegar no punho é um sinal de teste positivo
e indica tenosite ou tendinose desses tendões.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Como o teste pode causar algum desconforto mesmo em indivíduos
normais, o examinador deve comparar a dor causada no lado testado com
o lado não afetado. O resultado do teste é considerado positivo somente se
dor forte ou reprodução dos sintomas é observada no lado afetado.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTES ESPECIAIS PARA SINTOMAS NEUROLÓGICOS22-32

Testes Especiais Pertinentes

Sinal de Tinel (do punho)
Teste de Phalen (flexão do punho)
Teste de Phalen reverso

Definição

A condição patológica dos nervos é uma fonte comum de sintomas e
disfunções no antebraço, punho e mão. O termo síndrome do túnel do carpo



refere-se à compressão do nervo mediano quando ele passa através do canal
formado pelo trapezoide, capitato e pelo retináculo exor (ligamento
transverso do carpo) e sua xação no tubérculo do escafoide, trapézio,
hâmulo do hamato e pisiforme.

Suspeita de Lesão

Síndrome do túnel do carpo

Epidemiologia e Demografia

A síndrome do túnel do carpo está entre as compressões nervosas mais
comuns. É duas vezes mais frequente em mulheres do que em homens e
geralmente ocorre entre 45 e 54 anos de idade. É frequente também durante
a gravidez. Compressões do nervo mediano são comuns em trabalhadores de
escritório, trabalhadores manuais, e em indivíduos que realizam movimento
com padrão repetitivo, como músicos, artistas e esportistas.

História Clínica Relevante

A compressão do nervo mediano pode ocorrer em consequência de um largo
espectro de fatores causais associados; consequentemente, a história prévia
da condição patológica pode variar consideravelmente de um indivíduo para
outro. Anomalias anatômicas envolvendo estruturas ósseas, vasculares e
tecido conectivo (fáscia) podem predispor a pessoa à condição, em conjunto
com doenças subjacentes como diabetes melito, osteoartrite, obesidade,
gravidez, menopausa e lesões ocupacionais. O paciente pode ter história de
trauma (p. ex., fraturas de punho ou antebraço) ou exercer trabalho ou
atividade de lazer que envolva movimentos repetitivos ou exposição a
vibração.

Sinais e Sintomas Relevantes

A síndrome do túnel do carpo frequentemente cursa com piora progressiva
da dor (classicamente descrita como em pontada e queimação) e parestesia
no polegar, indicador e dedo médio, mão e punho, que podem se estender
para o antebraço, cotovelo, ombro e pescoço. Os sintomas geralmente
pioram no período noturno. O paciente pode se queixar de problemas para



segurar objetos e de fraqueza no punho e na mão. Com o envolvimento do
nervo mediano, habilidades motoras nas (pinça de precisão) são afetadas
mais do que movimentos de força.

Variações na inervação da mão, particularmente a anastomose de
Martin Gruber, em que o nervo motor cruza do nervo mediano para o nervo
ulnar (visto em 10% a 15% da população), pode levar a compressão a se
apresentar com variação signi cativa. A condição pode envolver o exor
curto do polegar, adutor do polegar, abdutor curto do polegar, lumbricais e
abdutor do dedo mínimo, ou até a mão como um todo.

Mecanismo de Lesão

Em geral, a lesão nervosa é classi cada de acordo com a gravidade da lesão
e o potencial de reversibilidade. Ela pode ser classi cada de acordo com a
quantidade do dano nervoso e estruturas nervosas envolvidas. Cinco
categorias de lesão nervosa são frequentemente usadas (classi cação de
Sunderland).

• Primeiro grau neuropraxia envolve distorção da mielina sobre os nódulos de
Ranvier causada por isquemia, compressão mecânica ou desequilíbrio
eletrolítico, resultando em perda temporária da condução nervosa.

• Segundo grau axonotmese envolve interrupção do axônio com degeneração
waleriana secundária, mas com preservação do suporte tecidual ao redor
do axônio. A recuperação pode ser completa, mas é demorada e depende
da distância entre o local da lesão e o nal da estrutura (músculo
desnervado).

• Terceiro grau neurotmese envolve dano intenso ao nervo e estruturas de
suporte; entretanto, embora o endoneuro esteja interrompido, o perineuro
e o epineuro permanecem intactos.

• Quarto grau neurotmese envolve interrupção de todos os componentes
neurais, exceto o epineuro.

• Quinto grau neurotmese envolve transecção completa e descontinuidade do
nervo, sem capacidade de regeneração. Neurotmese raramente ocorre em
consequência de uma compressão. Entretanto, quando a continuidade foi
interrompida, a recuperação completa não é possível, mesmo com



cirurgia, e o eventual resultado depende de circunstâncias individuais.

COMPARAÇÃO ENTRE CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE30-32

SINAL DE TINEL (NO PUNHO)20 



Figura 6-10  Sinal de Tinel no punho. Leve percussão é aplicada ao longo do nervo, começando em
“A”, e progredindo proximalmente. O ponto onde a parestesia é elicitada é o nível da rebrotamento
axonal.

OBJETIVO

Avaliar o envolvimento do nervo mediano ao longo do túnel do carpo no
punho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente senta com o cotovelo exionado em rotação neutra e repousando
na mesa do examinador.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador senta-se diretamente de frente para o paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador supina a mão do paciente e estabiliza o antebraço com uma
das mãos. A outra mão é usada para testar o nervo mediano ao longo do seu
trajeto. O examinador percute sobre o túnel do carpo no punho com o
indicador e/ou dedo médio, subindo pelo braço e seguindo o trajeto do
nervo mediano.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado de teste positivo é indicado pela sensação de picada ou
parestesia no polegar, dedos indicador e médio e metade lateral do dedo
anelar (distribuição do nervo mediano). Para um tese positivo, a picada ou
parestesia deve ser sentida distalmente ao ponto de percussão.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Este teste fornece uma indicação da taxa de regeneração das bras
sensitivas do nervo mediano. O ponto mais distal de sensação anormal
representa o limite da regeneração nervosa.

• O sinal de Tinel pode ser usado para testar qualquer nervo super cial
durante seu trajeto.



• Testes para disfunção neurológica são altamente sugestivos de uma lesão
nervosa em particular se eles produzem um resultado positivo, mas não
excluem o problema se o resultado for negativo. Na verdade, os resultados
dos testes podem ser negativos em 50% das vezes ou mais, mesmo quando
a condição existe realmente. Testes eletrodiagnósticos são mais
conclusivos.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE30-36

Média de confiabilidade: 0,51-0,80

Média de especificidade: 63% a 100%
Média de sensibilidade: 23% a 64%

Média de Sensibilidade: 23% a 64%37 

Figura 6-11  Teste de Phalen.

OBJETIVO

Avaliar o envolvimento do nervo mediano ao longo do túnel do carpo no
punho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente senta com o aspecto dorsal de uma mão em contato com o dorso
da outra mão.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador senta-se de frente para o paciente para observá-lo. O
examinador deve ter um relógio para monitorar o tempo. Nenhum contato
manual é requerido para esse teste.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente exiona os punhos ao máximo e os mantêm em posição de teste.
O paciente então empurra os punhos juntos e mantém a posição por 1
minuto.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado de teste positivo é indicado pela sensação de picada no
polegar, dedos indicador e médio e metade lateral do dedo anelar. Um
resultado positivo é indicativo de síndrome do túnel do carpo pela pressão
(compressão) no nervo mediano.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Testes para disfunção neurológica são altamente sugestivos de uma lesão
nervosa em particular se eles produzem um resultado positivo, mas não
excluem o problema se o resultado for negativo. Na verdade, os resultados
dos testes podem ser negativos em 50% das vezes ou mais, mesmo quando
a condição existe realmente. Testes eletrodiagnósticos são mais
conclusivos.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE30-36

Média de confiabilidade: 0,53-0,58

Média de especificidade: 54% a 100%
Média de sensibilidade: 51% a 87%

TESTE DE PHALEN REVERSO9 



Figura 6-12  Teste de Phalen reverso (método alternativo). A, Posição inicial. B, Posição final.

OBJETIVO

Avaliar o envolvimento do nervo mediano ao longo do túnel do carpo no
punho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente permanece na posição sentada.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca de frente para o paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador estende o punho do paciente com uma mão enquanto pede ao
paciente para segurar a outra. O polegar ou o dedo indicador da outra mão
do examinador é colocado diretamente sobre o túnel do carpo do paciente.
O examinador então aplica uma pressão direta sobre o túnel do carpo por 1
minuto. Como um método alternativo, pode-se pedir ao paciente que
coloque as palmas das duas mãos juntas e leve-as para baixo em direção à
cintura enquanto mantêm as palmas em contato total, causando assim a
extensão do punho.



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O resultado de teste positivo é indicado pela produção dos mesmos sintomas
vistos no teste de Phalen (i.e., sensação de picada no polegar, dedos
indicador e médio e metade lateral do dedo anelar). Um resultado positivo é
indicativo de síndrome do túnel do carpo pelo estiramento do nervo
mediano.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Ver teste de Phalen

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTES ESPECIAIS PARA CIRCULAÇÃO E EDEMA DO PUNHO E
DA MÃO

Testes Especiais Pertinentes

Teste de Allen
Teste de fluxo sanguíneo digital

Definição

A compreensão do processo in amatório exerce um papel importante no
diagnóstico clínico e tratamento das condições patológicas
musculoesqueléticas. A in amação é um processo normal e natural. É uma
parte crítica do processo corporal de cicatrização. O edema é um subproduto
natural do processo in amatório. Tanto o edema quanto a in amação são
in uenciados pela circulação. A mensuração do uxo sanguíneo e do edema
permite ao examinador quanti car o aumento ou o dé cit de ambos nesse
processo.

Suspeita de Lesão

Qualquer lesão a uma região resulta em uma resposta in amatória.
Estruturas altamente vascularizadas geralmente produzem uma resposta



in amatória mais rápida. Inversamente, regiões pouco vascularizadas
produzem uma resposta in amatória mais lenta, porém o edema e a
in amação permanecem na região por mais tempo se a circulação e a
drenagem linfática da área são pobres.

Epidemiologia e Demografia

Condições patológicas que afetem a circulação ou a drenagem linfática
podem impedir o tratamento e a resolução do edema. Doenças como o
diabetes podem afetar consideravelmente a habilidade corporal de
cicatrização. Câncer e cirurgias associadas que removem o tecido linfático
frequentemente resultam em acúmulo de uidos intersticiais na mão e no
punho. Dieta, medicamentos, condições cardiovasculares e hipertensão
também podem ter um efeito positivo ou negativo no edema e na circulação
da mão e do punho.

Além da lesão, síndromes complexas de dor regional e respostas
simpáticas na extremidade superior podem resultar em alteração dos
padrões circulatórios e edema no punho e na mão.

História Clínica Relevante

O paciente pode apresentar história de trauma, câncer e linfonodos
removidos, diabetes, distúrbios cardiovasculares, e disfunção hepática ou
renal. Dieta, medicamentos e estresse também podem afetar a circulação e o
edema na região da mão e do punho.

Sinais e Sintomas Relevantes

• O edema é mais óbvio no dorso da mão, onde a pele é mais folgada.
• Retesamento e rigidez nas articulações da mão são frequentes.
• Anéis e outras joias nas mãos e dedos podem ficar muito apertados.
• Frio e fraqueza nas mãos e nos braços podem ser notados.
• Alterações de coloração podem ser vistas no membro superior.
• Feridas ou lesões da mão podem cicatrizar mal.
• Podem ocorrem mudanças na pele e no leito das unhas.



Mecanismo de Lesão

Nenhum mecanismo especí co de lesão é consistente com cada caso de
edema ou alteração da circulação na extremidade superior. A lesão pode ou
não ter um gatilho. Tanto o edema vascular quanto o edema neurológico
podem resultar em alteração da circulação ou acúmulo de uidos e outros
produtos da inflamação.

TESTE DE ALLEN37,38 

Figura 6-13  Teste de Allen.

OBJETIVO

Avaliar a patência das artérias radial e ulnar e determinar qual artéria
promove o maior suprimento sanguíneo para a mão.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente permanece na posição sentada.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador senta-se de frente para o paciente para observar a resposta
circulatória ao teste.

PROCEDIMENTO DO TESTE



O paciente abre e fecha a mão testada várias vezes o mais rápido possível e
então aperta a mão fortemente. O examinador então comprime as artérias
radial e ulnar, usando ambas as mãos. O paciente abre a mão enquanto o
examinador mantém a pressão sobre as artérias. Uma artéria é testada pela
liberação da pressão sobre ela para avaliar quão rapidamente a mão
ruboriza-se. A outra artéria então é testada de modo similar.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O resultado positivo do teste é indicado pela lenta recuperação da coloração
normal da mão; o teste também indica qual artéria é o vaso principal da
mão.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Ambas as mãos devem ser testadas para comparação.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE/ODDS RATIO

Desconhecidas.

TESTE DE FLUXO SANGUÍNEO DIGITAL 



Figura 6-14  Checando o uxo sanguíneo digital. A, Posição inicial. B, Compressão do dedo. C,
Imediatamente após a pressão ser retirada. D, Três segundos após a pressão ser retirada.

OBJETIVO

Determinar a patência das artérias digitais dos dedos da mão.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente senta-se com as mãos e os punhos pronados e repousando sobre a
mesa.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador senta-se de frente para o paciente para observar a resposta
circulatória ao teste.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador comprime o leito da unha e então o libera, observando o



tempo necessário para o retorno da coloração da unha.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Normalmente, a coloração da unha retorna em até 3 segundos após a
remoção da pressão. Se o retorno for mais longo, deve-se suspeitar de
insuficiência arterial dos dedos.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• A comparação com o lado não afetado fornece algumas indicações de
restrição de fluxo.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

MOVIMENTOS DO JOGO ARTICULAR

EXTENSÃO DO EIXO LONGITUDINAL DO PUNHO 

Figura 6-15  Extensão do eixo longitudinal do punho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente pode estar sentado ou em supino.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca ao lado da mão do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador estabiliza o rádio e a ulna com uma das mãos e coloca a outra
imediatamente distal ao punho sobre a leira proximal do carpo. O
examinador então aplica uma tração longitudinal com a mão distal.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O movimento obtido pelo jogo articular é comparado com o lado não
afetado. O resultado do teste é considerado signi cativo somente se for
encontrada diferença entre os dois lados. A reprodução dos sintomas
também indica falha articular.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O cotovelo do paciente pode ser etido a 90°, e a estabilização pode ser
aplicada no cotovelo se não houver nenhuma condição patológica no
cotovelo.

DESLIZAMENTO ANTEROPOSTERIOR DO PUNHO 

Figura 6-16  Deslizamento anteroposterior do punho.



POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente pode estar sentado ou em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca ao lado da mão do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Passo 1: Articulação radiocarpal. O examinador primeiro posiciona o
antebraço em supinação ou pronação. A mão estabilizadora do examinador é
posicionada ao redor da parte distal do rádio e da ulna, proximal à
articulação radiocarpal, e a outra é colocada ao redor da fileira proximal dos
ossos do carpo. Se as mãos do examinador estiverem posicionadas
corretamente, elas devem se tocar. O examinador aplica um deslizamento
anteroposterior da leira proximal do carpo sobre o rádio e a ulna, testando
o movimento e a sensação final.

Passo 2: Articulação mediocarpal. O examinador move levemente a mão
estabilizadora distalmente (menos de 1 cm [0,4 polegada]), de modo que ela

que ao redor da leira proximal dos ossos do carpo, e coloca a mão
mobilizadora em torno da leira distal dos ossos do carpo. Um deslizamento
anteroposterior é aplicado na leira distal dos ossos do carpo sobre a leira
proximal para testar a quantidade do movimento e a sensação nal
(articulação mediocarpal).

Passo 3: Articulação carpometacarpal. O examinador move a mão
estabilizadora distalmente mais uma vez (menos de 1 cm [0,4 polegada]); a
mão estará ao redor da leira distal dos ossos do carpo. A mão mobilizadora
é posicionada em torno dos metacarpos. Um deslizamento anteroposterior é
aplicado na base dos metacarpos para testar a quantidade do movimento e a
sensação final.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A quantidade de movimento obtido pelo jogo articular é comparada com o
lado não afetado. O resultado do teste é considerado significativo somente se
for encontrada diferença entre os dois lados. A reprodução dos sintomas
também indica falha articular.



OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Estes movimentos às vezes são chamados de testes de gaveta anteroposterior
do punho.

DESLIZAMENTO LATERAL DO PUNHO 

Figura 6-17  Deslizamento lateral do punho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente pode estar sentado ou em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca ao lado da mão do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador primeiro posiciona o antebraço em supinação ou pronação. O
examinador estabiliza o rádio e a ulna colocando a mão estabilizadora ao
redor da parte distal do rádio e da ulna proximalmente à articulação
radiocarpal de um dos lados do punho (geralmente o lado ulnar) e a mão
mobilizadora é posicionada do outro lado do punho (geralmente o lado
radial). O examinador desliza o carpo proximal radial e ulnarmente sobre o
rádio e a ulna. Similar ao deslizamento anteroposterior no punho, o
examinador também pode realizar o deslizamento lateral nas articulações



mediocarpais e carpometacarpais.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A quantidade de movimento obtido pelo jogo articular é comparada com o
lado não afetado. O resultado do teste é considerado significativo somente se
for encontrada diferença entre os dois lados. A reprodução dos sintomas
também indica falha articular.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O antebraço pode ser posicionado em graus variados de pronação,
neutralidade ou supinação, para avaliar como a posição do antebraço e
punho afeta o deslizamento lateral e outros movimentos da articulação do
punho.

TESTE DE CISALHAMENTO INDIVIDUAL DOS OSSOS DO CARPO

Figura 6-18  Teste de cisalhamento individual dos ossos do carpo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente pode estar sentado ou em supino.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca ao lado da mão do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador segura a parte dorsal e palmar de um osso do carpo entre o
polegar e o indicador para estabilizar o osso. O dedo e o polegar da outra
mão seguram o osso carpal adjacente a ser mobilizado de modo similar. O
examinador então desliza (mobiliza) um osso sobre o outro em direção
dorsal ou palmar. Todos os ossos do carpo podem ser testados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A quantidade de movimento obtido pelo jogo articular é comparada com o
lado não afetado. O resultado do teste é considerado significativo somente se
for encontrada diferença entre os dois lados. Dor em qualquer desses
movimentos do jogo articular feitos em posição neutra, exão ou extensão
pode indicar uma condição patológica na articulação entre os dois ossos.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Devido aos ossos do carpo serem pequenos, o posicionamento correto da
mão é fundamental para o sucesso do teste.

• Um sólido conhecimento anatômico é necessário para o sucesso da
execução desses movimentos. As articulações carpais são difíceis de serem
palpadas; portanto, a compreensão da localização anatômica dos ossos do
carpo individuais auxilia o examinador a identi car sua posição e facilita
o teste da articulação.

• Os testes de Reagan, Watson e semilunar-piramidal são realizados de forma
similar.

DESLIZAMENTO ANTEROPOSTERIOR DAS ARTICULAÇÕES
INTERMETACÁRPICAS 



Figura 6-19  Deslizamento anteroposterior das articulações intermetacárpicas.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente pode estar sentado ou em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca ao lado da mão do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador segura as partes dorsal e palmar de um osso do metacarpo
entre o polegar e o indicador para estabilizá-lo. A outra mão segura o osso
metacarpo adjacente de modo similar para mobilizá-lo. O examinador
estabiliza o osso do metacarpo e move o osso adjacente anterior ou
posteriormente em relação ao osso xo. O processo pode ser repetido para
cada articulação.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O movimento obtido pelo jogo articular é comparado com o lado não
afetado. O resultado do teste é considerado signi cativo somente se for
encontrada diferença entre os dois lados. Dor em qualquer desses
movimentos do jogo articular realizados em posição neutra, exão ou
extensão pode indicar uma condição patológica na articulação entre os dois
ossos.



OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Durante o teste um movimento mínimo é percebido.

EXTENSÃO DO EIXO LONGITUDINAL DAS ARTICULAÇÕES DOS
DEDOS 

Figura 6-20  Extensão do eixo longitudinal (tração) das articulações dos dedos. A, Articulação
metacarpofalangeana (MCF). B, Articulação intefalangeana proximal (IFP). C, Articulação intefalangeana
distal (IFD).

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente pode estar sentado ou em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca ao lado da mão do paciente.



PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador estabiliza o segmento ou osso proximal usando os dedos de
uma das mãos enquanto coloca os dedos da outra mão ao redor do segmento
ou osso distal da articulação a ser testada (metacarpofalangeana,
interfalangeana proximal ou interfalangeana distal). Com a mão
mobillizadora (geralmente a distal), o examinador aplica uma tração
longitudinal sobre a articulação.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O movimento obtido pelo jogo articular é comparado com o lado não
afetado. O resultado do teste é considerado signi cativo somente se for
encontrada diferença entre os dois lados. Dor em qualquer desses
movimentos do jogo articular feitos em posição neutra, exão ou extensão
pode indicar uma condição patológica na articulação entre os dois ossos.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Os movimentos do jogo articular dos dedos são os mesmos para as
articulações metacarpofalangeana, interfalangeana proximal ou
interfalangeana distal; a posição da mão do examinador move-se
levemente em direção distal.

DESLIZAMENTO ANTEROPOSTERIOR DAS ARTICULAÇÕES DOS
DEDOS 



Figura 6-21  Deslizamento anteroposterior das articulações dos dedos. A, Articulação
metacarpofalangeana (MCF). B, Articulação intefalangeana proximal (IFP). C, Articulação intefalangeana
distal (IFD).

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente pode estar sentado ou em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca ao lado da mão do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador estabiliza o osso proximal com os dedos de uma das mão. Os
dedos da mão mobilizadora são colocados ao redor do segmento distal da
articulação. O examinador realiza um movimento anterior e/ou posterior do
segmento distal da articulação desejada (articulações metacarpofalangeana,
interfalangeana proximal ou interfalangeana distal), certi cando-se de



manter as superfícies articulares paralelas umas às outras para determinar o
jogo articular e a sensação final.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A quantidade de movimento obtido pelo jogo articular é comparada com o
lado não afetado. O resultado do teste é considerado significativo somente se
for encontrada diferença entre os dois lados. Dor em qualquer desses
movimentos do jogo articular feitos em posição neutra, exão ou extensão
pode indicar uma condição patológica na articulação entre os dois ossos.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Uma tração mínima pode ser aplicada para trazer uma leve separação das
superfícies articulares antes de o movimento anterior ou posterior ser
feito.

• O examinador deve posicionar ambas as mãos próximas à linha articular de
modo que o movimento testado re ita o verdadeiro jogo articular e não a
flexão ou extensão do dedo.

ROTAÇÃO DAS ARTICULAÇÕES DOS DEDOS 



Figura 6-22  A, Rotação das articulações dos dedos. Articulação metacarpofalangeana (MCF). B,
Articulação intefalangeana proximal (IFP). C, Articulação intefalangeana distal (IFD).

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente pode estar sentado ou em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca ao lado da mão do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador segura o osso proximal com o indicador e o polegar de uma
das mãos. Os dedos da outra mão são colocados ao redor do segmento distal
da articulação. A rotação das articulações dos dedos é acompanhada de leve
distração das superfícies articulares e então ocorre a rotação do segmento
distal da articulação desejada (articulações metacarpofalangeana,
interfalangeana proximal ou interfalangeana distal) sobre o segmento



proximal para determinar a sensação final e o jogo articular.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A quantidade de movimento obtido pelo jogo articular é comparada com o
lado não afetado. O resultado do teste é considerado significativo somente se
for encontrada diferença entre os dois lados. Dor em qualquer desses
movimentos do jogo articular feitos em posição neutra, exão ou extensão
pode indicar uma condição patológica na articulação entre os dois ossos.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Distração excessiva da articulação afeta a rotação obtida.

DESLIZAMENTO LATERAL DAS ARTICULAÇÕES DOS DEDOS 

Figura 6-23  A, Deslizamento lateral das articulações dos dedos. Articulação metacarpofalangeana
(MCF). B, Articulação intefalangeana proximal (IFP). C, Articulação intefalangeana distal (IFD).



POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente pode estar sentado ou em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se coloca ao lado da mão do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador posiciona o antebraço do paciente em supinação ou
pronação. O examinador segura o osso proximal entre o polegar e o
indicador de uma das mão para estabilizá-lo. Os dedos da outra mão são
colocados ao redor do segmento distal da articulação para mobilizá-lo ou
movê-lo. O examinador aplica um leve tração na articulação com a mão
mobilizadora para separar as superfícies articulares e então move o
segmento distal da articulação desejada (articulações metacarpofalangeana,
interfalangeana proximal ou interfalangeana distal) para ambos os lados,
mantendo as superfícies articulares paralelas umas às outras para
determinar o jogo articular e a sensação final.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A quantidade de movimento obtido pelo jogo articular é comparada com o
lado não afetado. O resultado do teste é considerado significativo somente se
for encontrada diferença entre os dois lados. Dor em qualquer desses
movimentos do jogo articular feitos em posição neutra, exão ou extensão
pode indicar uma condição patológica na articulação entre os dois ossos.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Distração excessiva da articulação afeta a rotação obtida.
• O examinador deve posicionar ambas as mãos próximas à linha articular de

modo que o movimento testado re ita o verdadeiro jogo articular e não a
abdução ou adução do dedo.
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CAPÍTULO 7

 COLUNA TORÁCICA

Movimentos Selecionados
Movimentos Ativos
Expansão Costovertebral
Movimento das Costelas
Movimentos Passivos

Teste Especial para Disfunção Neurológica
Slump Teste (Teste de Estiramento da Dura-máter em Posição

Sentada)

Sumário da Avaliação da Coluna Torácica*

História

Observação (de pé)

Exame

Movimentos ativos (de pé ou em posição sentada)

Flexão anterior

Extensão

Flexão lateral (esquerda e direita)

Rotação (esquerda e direita)

Expansão costovertebral

Movimento das costelas



Movimentos combinados (se necessário)

Movimentos repetitivos (se necessário)

Posturas sustentadas (se necessário)

Movimentos passivos (em posição sentada)

Flexão anterior

Extensão

Flexão lateral (esquerda e direita)

Rotação (esquerda e direita)

Movimentos isométricos resistidos (em posição sentada)

Flexão anterior

Extensão

Flexão lateral (esquerda e direita)

Rotação (esquerda e direita)

Teste especial (em posição sentada)

Slump teste

Reflexos e distribuição cutânea (em posição sentada)

Sensação de varredura

Teste especial (decúbito ventral)

Movimentos das costelas

Movimentos de jogo articular (decúbito ventral)

Pressão vertebral central posteroanterior

Pressão vertebral unilateral posteroanterior

Pressão vertebral transversa

Costelas saltadas

Palpação (decúbito ventral)

Palpação (decúbito dorsal)

Diagnóstico por imagem

* O sumário é apresentado de forma a limitar a quantidade de movimento que o paciente deve fazer,

mas garante que todas as estruturas necessárias sejam testadas. Após qualquer avaliação, o paciente

deve ser advertido de que os sintomas podem ser exacerbados pela avaliação.

MOVIMENTOS SELECIONADOS



MOVIMENTOS ATIVOS1-3 

Figura 7-1  Movimento ativo. A, Flexão anterior. B, Extensão. C, Rotação (de pé). D, Rotação (em
posição sentada).

INFORMAÇÃO GERAL

O movimento na coluna torácica é limitado pela caixa torácica e pelos
longos processos espinhosos da coluna torácica. Ao avaliar a coluna torácica,
o examinador deve se certi car de que o movimento ocorre na coluna
(torácica ou lombar) ou nos quadris. Um paciente pode tocar os dedos dos
pés com uma coluna completamente rígida se as articulações dos quadris
tiverem amplitude de movimento (AM) su ciente. Do mesmo modo,
isquiotibiais encurtados podem alterar os resultados. Os movimentos
torácicos devem ser feitos com o paciente em posição sentada para
minimizar ou eliminar o efeito do movimento do quadril.

Se a história do paciente indica que movimentos repetitivos, posturas
sustentadas ou movimentos combinados agravam os sintomas, esses
movimentos também devem ser testados; entretanto, isso deve ser feito
somente após os testes dos movimentos originais de exão, extensão, exão
lateral e rotação. Testar os movimentos repetitivos depende parcialmente da



irritabilidade do paciente (i.e., a facilidade com a qual os sintomas são
agravados). Se os sintomas do paciente forem altamente irritáveis
(facilmente agravados), testar movimentos repetitivos não é aconselhável.
Movimentos combinados que podem ser testados na coluna torácica incluem

exão anterior e inclinação lateral, inclinação posterior e exão lateral, e
inclinação lateral com exão e inclinação lateral com extensão. Qualquer
restrição de movimento, movimento excessivo (hipermobilidade) ou
anormalidade curva devem ser observados. O movimento do ombro pode
estar restrito se os segmentos torácicos superiores ou as costelas estiverem
hipomóveis.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está de pé ou sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador é posicionado diretamente à frente ou posteriormente ao
paciente de modo a instruí-lo e observar o movimento.

Flexão Anterior

PROCEDIMENTO DO TESTE

Método 1. Devido à di culdade de medir a AM de cada vértebra, o
examinador pode usar uma ta métrica para obter uma indicação do
movimento global. O examinador primeiro mede o comprimento da coluna
do processo espinhoso de C7 ao processo espinhoso de T12 com o paciente
na postura de pé normal. O paciente então é solicitado a inclinar-se para
frente e a coluna é novamente medida.

Método 2. Se o examinador desejar, a coluna pode ser medida a partir
do processo espinhoso de C7 a S1 com o paciente na posição de pé normal.
O paciente então é solicitado a inclinar-se para frente e a coluna é
novamente medida. Nesse caso, o examinador está medindo o movimento na
coluna lombar bem como na coluna torácica.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A AM normal de exão anterior (inclinação anterior) na coluna torácica é de



20° a 45°.

Método 1: Uma diferença de 2,7 cm (1,1 polegada) no comprimento medido
pela fita métrica (C7-T12) é considerada normal.

Método 2: Uma diferença de 10 cm (4 polegadas) no comprimento medido
pela ta métrica (C7-S1) é considerada normal, com a maior parte do
movimento ocorrendo entre T12 e L1.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Um método alternativo de teste envolve ter o paciente curvando-se para
frente e tentando tocar os dedos dos pés enquanto mantém os joelhos
estendidos. O examinador então mede das pontas dos dedos das mãos ao
chão e registra a distância. Com esse método, o examinador deve ter em
mente que, além do movimento da coluna torácica, o movimento também
pode ocorrer na coluna lombar e quadris; na verdade, o movimento pode
ocorrer totalmente nos quadris.

• Cada um dos métodos descritos é indireto. A medida da AM em cada
segmento vertebral requer uma série de radiogra as. O examinador pode
decidir qual método usar. É de fundamental importância, entretanto,
anotar na cha do paciente como a medida foi feita e quais pontos de
referência foram usados.

• Enquanto o paciente estiver exionado à frente, o examinador pode
observar a coluna de uma vista da “linha do horizonte”. Em escolioses não
estruturais, a curva escoliótica desaparece na exão anterior; em
escolioses estruturais, ela permanece. Com a vista da linha do horizonte, o
examinador procura por uma giba em um lado (lado convexo da curva) e
uma concavidade no outro lado (lado côncavo da curva). Essa sequência
“giba e concavidade” é causada por uma rotação vertebral na escoliose
idiopática, a qual empurra para fora as costelas e os músculos de um lado
e causa uma depressão paravertebral no lado oposto. A rotação vertebral
é mais evidente na posição flexionada.

• Quando o paciente exiona-se à frente, a coluna torácica deve curvar-se à
frente de modo suave, uniforme, com nenhuma rotação ou exão lateral.
O examinador deve procurar por qualquer aparente encurtamento ou



angulação acentuada, tal como uma giba (corcunda), quando o
movimento é realizado. Se o paciente tem uma excessiva cifose ao
começar, muito pouco movimento de exão anterior ocorre na coluna
torácica.

• McKenzie1 defende testar a exão enquanto o paciente está em posição
sentada para reduzir os movimentos da pelve e do quadril. Enquanto em
posição sentada, o paciente relaxa para a frente, exionando a coluna
torácica. O paciente pode posicionar as mãos em torno do pescoço para
aplicar pressão excessiva ao nal da exão. Se os sintomas na coluna
surgem da exão anterior com o pescoço exionado pelas mãos, o
examinador deve repetir o movimento com o pescoço ligeiramente
estendido e as mãos removidas. Isso pode ajudar a diferenciar entre dor
cervical e torácica.

Extensão

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador primeiro mede o comprimento da coluna do processo
espinhoso de C7 ao processo espinhoso de T12 com o paciente em postura de
pé normal. O paciente então é solicitado a inclinar-se posteriormente e a
coluna é novamente medida. O examinador pode usar uma ta métrica e
obter a distância entre os mesmos dois pontos (processos espinhosos de C7 e
T12).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A extensão (inclinação posterior) na coluna torácica é normalmente de 25° a
45°. Uma diferença de 2,5 cm (1 polegada) no comprimento medido pela
fita métrica entre de pé e em extensão é considerada normal.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Devido à extensão ocorrer sobre 12 vértebras, o movimento entre as
vértebras individuais é difícil de ser detectado visualmente.

• McKenzie1 defende ter o paciente posicionando as mãos na parte inferior
das costas para adicionar estabilidade enquanto realiza o movimento



posterior ou fazer a extensão enquanto o paciente está sentado ou em
posição de decúbito ventral (esfinge).

• Conforme o paciente se estende, a curva torácica deve curvar-se
posteriormente ou ao menos endireitar-se de modo suave, uniforme, com
nenhuma rotação ou flexão lateral.

• Lee2 defende solicitar ao paciente a exionar totalmente os braços à frente
durante a extensão, para facilitá-la.

• O examinador deve procurar por qualquer aparente encurtamento ou
angulação quando o movimento é realizado.

• Se o paciente apresenta excessiva cifose, a curvatura cifótica permanece na
extensão; isto é, a coluna torácica permanece exionada, quer o
movimento seja testado enquanto o paciente está de pé ou em decúbito
ventral.

• O teste também pode ser feito com o paciente em posição de decúbito
ventral. Se esta posição for usada, a postura cifótica normal deve
aplainar-se. Se isso não ocorrer, o paciente tem uma cifose estrutural.

Rotação

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente é solicitado a cruzar os braços à frente ou colocar as mãos nos
ombros opostos e então girar para a direita e a esquerda enquanto o
examinador observa a quantidade de rotação, comparando as duas direções.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A rotação na coluna torácica é aproximadamente de 35° a 50°.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O examinador deve lembrar que o movimento ocorre na coluna lombar e
quadris, assim como na coluna torácica.

Flexão Lateral

PROCEDIMENTO DO TESTE



O paciente é solicitado a deslizar uma das mãos para baixo sobre a perna o
mais longe possível sem inclinar-se para frente ou para trás. O examinador
então pode estimar o ângulo de exão lateral ou usar uma ta métrica para
determinar a distância das pontas dos dedos das mãos ao chão e comparar
essa distância com os achados no outro lado.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A exão lateral (para o lado) é aproximadamente de 20° a 40° para a direita
e esquerda na coluna torácica. Normalmente as distâncias devem ser iguais.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O examinador deve lembrar que o movimento na coluna lombar, assim
como na coluna torácica, está sendo medido com esses movimentos.

• Conforme o paciente inclina-se lateralmente, a coluna deve se curvar
lateralmente de modo suave, uniforme e sequencial. O examinador deve
procurar por qualquer encurtamento ou angulação anormal, os quais
podem indicar hipomobilidade ou hipermobilidade em um segmento
especí co quando o movimento é realizado. Na exão lateral, se os
músculos paravertebrais ipsilaterais estiverem tensos ou sua contratura for
evidente (sinal da corda de arco de Forestier), espondilite anquilosante ou
condição patológica que causa espasmo muscular deve ser considerada.

EXPANSÃO COSTOVERTEBRAL 

Figura 7-2  O movimento da articulação costovertebral geralmente é determinado pela medida da
expansão do tórax. A, Quarto espaço intercostal lateral. B, Axila. C, Linha dos mamilos. D, Décima



costela.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Método 1. O movimento da articulação costovertebral é geralmente
determinado pela medida da expansão do tórax. O examinador posiciona a

ta métrica em torno do tórax ao nível do quarto espaço intervertebral. O
paciente é solicitado a expirar o máximo possível e o examinador registra a
medida. O paciente é solicitado então a inspirar o máximo possível e
prender a respiração enquanto a segunda medida é registrada.

Método 2. A expansão do tórax também pode ser medida em três
diferentes níveis. Se este método for usado, o examinador deve tomar o
cuidado de assegurar que os níveis de medição sejam indicados para
consistência. Os níveis são (1) abaixo da axila para expansão apical, (2) ao
nível da linha dos mamilos ou do apêndice xifoide para a expansão torácica
média e (3) ao nível da décima costela para a expansão torácica inferior. As
medidas são feitas após expiração e inspiração.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A diferença normal entre inspiração e expiração é de 3 a 7,5 cm (1 a 3
polegadas).

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Após a expansão torácica ser medida, vale a pena o paciente respirar
profundamente e tossir para o examinador determinar se essa ação causa
ou altera qualquer dor. Se isso ocorre, o examinador pode suspeitar de um
problema respiratório relacionado ou uma condição que aumenta a
pressão intratecal na coluna.

• Evjenth e Gloeck3 observaram um modo de diferenciar dor da coluna
torácica e da costela durante o movimento. Se a dor estiver presente na

exão, o paciente retorna à posição neutra e é solicitado a inspirar
profundamente e prender o ar. Enquanto prende o ar, o paciente exiona-
se até que a dor seja sentida. Nesse ponto, o paciente para de exionar-se
e expira. Se exão adicional puder ser feita após a expiração, o problema
é mais provável de ser das costelas do que da coluna torácica. A extensão



pode ser testada de maneira similar.

MOVIMENTO DAS COSTELAS4,5 

Figura 7-3  Sentindo o movimento das costelas. A, Costelas superiores. B, Costelas médias. C,
Costelas inferiores.

OBJETIVO

Avaliar a mobilidade das costelas na coluna torácica.

Movimento das Costelas durante a Respiração

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está em posição supina.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé ao lado da região torácica do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE



As mãos do examinador são posicionadas de modo relaxado sobre o tórax
superior. Nessa posição, o examinador percebe o movimento anteroposterior
das costelas. Para testar os movimentos laterais das costelas, as mãos do
examinador são posicionadas em torno da caixa torácica aproximadamente
a 45° ao eixo vertical do corpo do paciente. O paciente é instruído a inspirar
e expirar normalmente. Conforme o paciente inspira e expira, o examinador
deve comparar os dois lados para veri car se o movimento é semelhante.
Qualquer restrição ou diferença no movimento deve ser registrada. O
examinador então move suas mãos inferiormente ao tórax do paciente,
testando o movimento nas regiões média e inferior das costelas de modo
similar.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se uma costela para de mover-se em relação às outras costelas na inspiração,
classi ca-se como uma costela em depressão. Se uma costela para de mover-
se em relação às outras costelas na expiração, classi ca-se como uma costela
em elevação. O examinador deve ter em mente que a restrição de uma
costela afeta as costelas adjacentes.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se uma costela em depressão estiver implícita, a costela mais restrita
geralmente é a que causa o maior problema. Se uma costela elevada
estiver presente, a costela menos restrita geralmente é a que causa o
maior problema.

• Disfunções das costelas podem ser categorizadas como estruturais,
torcionais ou respiratórias.



Figura 7-4  Testando a mobilidade da costela em relação à vértebra torácica. Observe que um
polegar está sobre o processo transverso da vértebra e o outro polegar está sobre a costela. A, Costelas
superiores. B, Costelas inferiores.

Movimento das Costelas em Relação à Coluna Torácica

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador senta-se ou ajoelha-se posteriormente ao paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador posiciona um polegar ou dedo sobre o processo transverso e o
polegar da outra mão exatamente lateral ao tubérculo da costela. O objetivo
é palpar e testar a costela e o processo transverso do mesmo segmento
espinal. O paciente é solicitado a exionar anteriormente a cabeça (para a
coluna torácica superior) e o tórax (para a coluna torácica inferior)
enquanto o examinador percebe o movimento da costela.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Normalmente, em um movimento para frente, a costela gira anteriormente e
o tubérculo da costela permanece no mesmo nível do processo transverso. Se
a costela for hipermóvel, ela se eleva em relação ao processo transverso. Se



a costela for hipomóvel, seu movimento para antes da coluna torácica.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• A extensão deve ser testada de modo similar, mas a costela gira
posteriormente.

• Para testar o movimento lateral das costelas, o examinador inicia ao nível
da axila e trabalha abaixo do aspecto lateral das costelas, percebendo o
movimento das costelas durante a inspiração e expiração e observando
qualquer restrição.

MOVIMENTOS PASSIVOS 

Figura 7-5  Movimentos passivos da coluna torácica. A, Coluna torácica superior. B, Coluna
torácica média e inferior. C, Flexão lateral passiva da coluna torácica. D, Rotação passiva da coluna
torácica.

POSIÇÃO DO PACIENTE



Coluna torácica superior (C5-T3): O paciente está sentado com os braços
ao lado.

Coluna torácica inferior (T3 e T11): O paciente está sentado com os
dedos entrelaçados atrás do pescoço e os cotovelos unidos à frente.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador coloca-se de pé ao lado ou atrás do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Coluna torácica superior (C5-T3). O examinador posiciona uma das mãos
na testa do paciente ou no topo da cabeça. Com a outra mão, o examinador
palpa sobre e entre os processos espinhosos da coluna cervical inferior e da
torácica superior, sentindo o movimento entre os processos espinhosos. Para
testar o movimento apropriadamente, o examinador posiciona o dedo médio
no espaço (espaço intermediário) entre dois processos espinhosos. Os dedos
indicador e anular são posicionados sobre dois processos espinhosos
adjacentes. O examinador então exiona, estende, exiona lateralmente e
gira a cabeça do paciente enquanto palpa movimento no espaço
intermediário. O examinador deve sentir o movimento ocorrendo, avaliar
sua qualidade e observar se o movimento é hipomóvel ou hipermóvel em
relação à vértebra adjacente.

Coluna torácica inferior (T3 e T11). O examinador posiciona a mão e
o braço em torno do cotovelo do paciente enquanto palpa sobre e entre os
processos espinhosos, como previamente descrito. O examinador então

exiona e estende a coluna levantando e abaixando o cotovelo do paciente.
A exão lateral e a rotação do tronco devem ser realizadas de modo similar
para testar esses movimentos. O paciente senta-se com as mãos entrelaçadas
atrás da cabeça. O examinador usa o polegar sobre um lado do processo
espinhoso e/ou dedo indicador e/ou dedo médio no outro lado para palpar
exatamente lateral ao espaço interespinhoso. Para exão lateral, o
examinador move o paciente em exão lateral direita e então exão lateral
esquerda e por meio da palpação compara a quantidade e qualidade do
movimento à direita e à esquerda, incluindo os segmentos adjacentes. Para
rotação, o examinador gira o ombro do paciente para direita ou esquerda,



comparando por meio da palpação a quantidade e qualidade do movimento
de cada segmento e de segmentos adjacentes.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Hipomobilidade ou hipermobilidade do movimento do segmento testado,
comparada com os segmentos espinais adjacentes, indica um resultado
positivo do teste.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Devido aos movimentos passivos na coluna torácica serem difíceis de
executar de maneira bruta, o movimento entre cada par de vértebras pode
ser avaliado.

• Quando os processos espinhosos são palpados, se um processo parecer estar
fora do alinhamento, o examinador pode palpar os processos transversos
de cada lado e compará-los com os níveis acima e abaixo para determinar
se a vértebra está verdadeiramente rodada ou exionada lateralmente.
Por exemplo, se o processo espinhoso de T5 está deslocado para a direita e
se a rotação ocorreu neste nível, o processo transverso esquerdo estará
mais super cial posteriormente, enquanto o processo transverso direito
parecerá mais profundo. Os processos espinhosos frequentemente estão
estruturalmente anormais, e como resultado, o processo pode ser
deformado para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, o segmento
espinal parecerá rodado, mas na realidade o processo espinhoso está
estruturalmente deformado. Se a rotação do processo espinhoso for uma
anomalia, o processo transverso o será igualmente, assim como as
costelas.

• Palpar o processo transverso enquanto o paciente faz movimento passivo
ou ativo da coluna ajuda a indicar movimento anormal quando dois lados
são comparados ou quando um nível é comparado com outro. Se o
alinhamento é normal para começar e torna-se anormal com o movimento
ou se é anormal ao começar e torna-se normal com o movimento, isso
indica uma assimetria funcional em vez de uma assimetria estrutural.
Geralmente, uma assimetria estrutural permanece por todos os
movimentos.



TESTE ESPECIAL PARA DISFUNÇÃO NEUROLÓGICA

Teste Especial Pertinente

Slump teste (Teste de Estiramento da Dura-máter em Posição Sentada)

Definição

Classicamente, os testes neurológicos têm sido divididos em duas categorias:
testes que avaliam a função do nervo e sua capacidade em conduzir impulsos
nervosos e testes que avaliam a mobilidade do nervo. Testes da função
nervosa na coluna torácica não são comuns. Testes que avaliam a
permeabilidade das raízes nervosas da coluna torácica não fazem parte de
uma avaliação normal da coluna. O aprisionamento da medula espinal na
coluna torácica pode ser avaliado por meio do teste re exo, avaliação de
espasticidade e clônus, ou teste de Babinski na extremidade inferior. A
mobilidade da medula espinal, das raízes nervosas torácicas associadas e do
sistema nervoso simpático conforme estes passam pela coluna torácica pode
ser avaliada por meio do teste de mobilidade neural.

Suspeita de Lesão

Hérnia de disco torácica
Fratura de compressão torácica
Síndrome T4
Hipomobilidade ou hipermobilidade da coluna torácica

Epidemiologia e Demografia

Hérnia de disco torácica. A coluna torácica é descrita por ser a região da
coluna menos provável de sofrer uma hérnia de disco. A coluna torácica
tem sido relatada como sendo responsável por 0,25% a 5% das hérnias de
disco intervertebrais. Um em 1 milhão de pacientes experimenta os
sintomas de uma hérnia de disco torácica a cada ano. Desses pacientes,
2% têm hérnia na coluna torácica inferior (T11-T12) e 70% têm hérnia
numa direção posterolateral. A faixa etária para hérnia de disco torácica
tem sido relatada entre 11 e 82 anos, com idade de pico de 40 a 50 anos.



A condição parece ocorrer mais frequentemente em homens do que em
mulheres. 6-9

Fratura de compressão torácica. Fraturas de compressão torácica ocorrem
em mais de 750.000 pessoas por ano nos Estados Unidos. Cerca de dois
terços das fraturas de compressão torácica nunca são diagnosticados
porque muitos pacientes e famílias acham que a dor nas costas é
meramente um sinal de envelhecimento e artrite. Fraturas de compressão
são mais prevalentes em dois grupos de pacientes: os idosos, devido à
osteoporose e ao aumento de risco de quedas; e os adultos jovens, como
resultado de trauma, tal como acidentes automobilísticos ou quedas de
uma grande altura. 10,11

Síndrome T4. A prevalência dessa condição patológica é desconhecida. Os
mais propensos a desenvolver a síndrome são indivíduos acima de 35 anos
de idade. O gênero e a prevalência cultural também são
desconhecidos.12-14

História Clínica Relevante

A história do paciente varia, dependendo da condição patológica associada.
Os pacientes podem ter uma história prévia de trauma na coluna torácica.
Trauma como uma queda sobre a nádega também pode ser relatado. Muitos
pacientes com fraturas de compressão torácica ou hérnia de disco informam
que seus sintomas começaram após levantar um objeto pesado enquanto em

exão. Outras atividades precipitantes incluem tossir ou espirrar. Pacientes
com história de osteoporose, asma, disfunção pulmonar ou doença
respiratória podem estar predispostos à lesão na região torácica.

Sinais e Sintomas Relevantes

Hérnia de disco torácica. Hérnias de disco na coluna torácica podem ser
assintomáticas. Entretanto, os pacientes podem se queixar de dor
intermitente nas costas, dor da raiz torácica e parestesia e/ou sintomas de
compressão medular.

Fratura de compressão torácica. Um paciente com fratura de compressão
torácica pode se queixar de dor na região torácica sobre a vértebra
afetada. Os sintomas podem ser descritos como severos, agudos e



exacerbados pelo movimento. A dor é notada quando a pessoa levanta ou
carrega objetos ou com a respiração. O paciente pode ou não ter sinais de
compressão medular, dependendo da magnitude da lesão.

Síndrome T4. Pacientes com síndrome T4 queixam-se de parestesia uni ou
bilateral em todos os cinco dedos das mãos ou na mão inteira, ou no
antebraço e mão (i.e., tipo luva [longa/curta]). As mãos podem sentir-se
quentes ou frias, edema pode estar presente e o paciente pode queixar-se
de sensação de peso nos braços. Dores podem estar presentes em um
padrão não dermatomal. O paciente pode se queixar que sente a dor como
uma faixa apertada em torno dos braços. A pessoa também pode se
queixar de uma dor combinada do pescoço, torácica e craniana, sem sinais
neurológicos anormais.

Mecanismo de Lesão

Lesão à coluna torácica pode ser variada e diversa. Muitos fatores fazem a
coluna torácica suscetível ao aprisionamento neural. Primeiro, ela pode ser
a área da coluna considerada como a “bacia hidrográ ca”; isto é, ela tem um
suprimento sanguíneo muito pobre. A partir de uma perspectiva clínica, isso
signi ca que os tecidos lesados nessa região levam muito tempo para se
cicatrizar e se recuperar. O segundo fator que faz da coluna torácica uma
área de lesão e aprisionamento neural é o fato de que o canal espinal da
coluna torácica é menor em diâmetro que o das regiões cervical e lombar.
Assim, uma lesão na coluna que se projeta no canal torácico tem um maior
impacto na mobilidade da medula espinal que uma lesão de mesmo tamanho
na coluna cervical ou lombar. Também foi levantada a hipótese de que o
impacto na coluna torácica sobre a mobilidade do nervo se estende além da
mobilidade da medula espinal ou das raízes nervosas torácicas. Evidências
preliminares sugerem que o sistema simpático pode desempenhar um papel
na limitação da mobilidade do nervo. A maior parte do sistema nervoso
simpático segue dentro da coluna torácica. Alguns têm hipotetizado que a
mobilidade limitada do sistema nervoso simpático também poderia afetar o
movimento e a mobilidade do nervo.

SLUMP TESTE (TESTE DE ESTIRAMENTO DA DURA-MÁTER EM



POSIÇÃO SENTADA)15-17 

Figura 7-6  Sequência das posturas do indivíduo no slump teste. A, O paciente senta-se ereto com
ambas as mãos atrás das costas. B, O paciente arqueia a coluna lombar e torácica enquanto ou o paciente
ou o examinador mantém a cabeça neutra. C, O examinador puxa para baixo os ombros enquanto o
paciente mantém a cabeça neutra. D, O paciente exiona a cabeça. E, O examinador cuidadosamente
aplica uma pressão excessiva à coluna cervical. F, O examinador estende o joelho do paciente enquanto



mantém a coluna cervical exionada. G, Enquanto mantém o joelho estendido e a coluna cervical
exionada, o examinador dorsi exiona o pé. H, O paciente estende a cabeça, o que deve aliviar qualquer

sintoma. Se os sintomas são reproduzidos em qualquer estágio, os movimentos sequenciais adicionais
não são experimentados.

OBJETIVO

Para avaliar o impacto da dura e da medula espinal ou raízes nervosas.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente senta-se na extremidade da maca de avaliação com as pernas
sustentadas, os quadris em posição neutra (i.e., nenhuma rotação, abdução
ou adução) e as mãos atrás das costas. Nessa posição, o paciente não deve
ter sintomas.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador senta-se ou ca de pé diretamente adjacente ao paciente, de
modo a controlar a movimentação da cabeça e extremidade inferior.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O exame é realizado em passos sequenciais. Primeiro, o paciente é solicitado
a “arquear” as costas em exão torácica e lombar. O examinador mantém o
queixo do paciente em posição neutra para prevenir exão do pescoço e
cabeça. Se não houver sintomas produzidos, o examinador posiciona uma
das mãos na cabeça do paciente e pescoço para controlar a movimentação
cervical e torácica superior. O examinador então usa o mesmo braço que tem
a mão sobre a cabeça para aplicar pressão extra por sobre os ombros a m
de manter exão das colunas torácica e lombar. Enquanto essa posição é
mantida, o paciente é solicitado a ativamente exionar a coluna cervical e
cabeça o máximo possível (i.e., queixo ao tórax). O examinador então aplica
pressão excessiva para manter a exão cervical das três partes da coluna
(cervical, torácica e lombar) usando a mão do mesmo braço para manter
pressão excessiva na coluna cervical. Não havendo nenhum sintoma,
iniciando com a perna normal, a outra mão do examinador é posicionada no
pé do paciente ou na extremidade inferior para controlar a movimentação
dessa extremidade. O examinador então estende o joelho do paciente. Se isso



não produzir sintomas, o examinador leva o pé do paciente em dorsi exão
máxima. O teste é repetido com a perna afetada e então com ambas as
pernas ao mesmo tempo.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Sintomas de dor ciática ou reprodução dos sintomas do paciente indicam um
resultado de teste positivo, implicando impacto da dura e medula espinal ou
raízes nervosas.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• A perna não envolvida é sempre testada antes da perna envolvida.
• Butler16 sugeriu que quando a coluna torácica é testada com o paciente em

posição arqueada, a rotação do tronco direita e esquerda deve ser
adicionada para aumentar o estresse nos nervos intercostais.

• Com um resultado positivo do teste, a dor geralmente é produzida no lado
da lesão.

• Se sintomas bilaterais forem produzidos, o examinador deve considerar
uma mielopatia.

CONFIABILIDADE /ESPECIFICIDADE /SENSIBILIDADE17

Intervalo de confiança (interobservadores): k = 0,83-0,89.
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CAPÍTULO 8

 COLUNA LOMBAR

Movimentos Selecionados
Movimentos Ativos

Teste de Trendelenburg Modificado
Movimentos Avançados Resistidos para a Coluna Lombar

Teste Isométrico Abdominal
Teste Dinâmico de Resistência Abdominal
Teste Isométrico do Extensor
Teste dos Oblíquos Abdominais Interno/Externo
Teste de Abaixamento das Duas Pernas Estendidas
Teste Dinâmico de Suporte Lateral Horizontal (Teste de Ponte Lateral

ou Prancha Lateral)
Exame de Varredura Periférica da Articulação

Varredura Periférica da Articulação
Teste Rápido das Articulações Periféricas Inferiores
Verificação de Miótomos

Testes Especiais para Disfunção Neurológica
Slump test
Teste de Elevação da Perna Estendida (Teste de Las`gue)
Teste de Flexão do Joelho em Prono
Teste de Tração do Nervo Femoral
Teste Bowstring (Teste Cram ou Sinal de Pressão Poplítea)

Testes Especiais para Instabilidade Lombar



Testes de Estabilidade H e I
Teste de Instabilidade da Coluna Lombar Anterior
Teste de Instabilidade da Coluna Lombar Posterior
Teste Específico de Torção da Coluna Lombar

Testes Especiais para Disfunção Articular
Teste do Quadrante
Teste de Extensão Lombar com Apoio Unipodal (Stork Standing)

Movimentos do Jogo Articular
Flexão de Segmento
Extensão de Segmento
Flexão Lateral de Segmento
Pressão Vertebral Central Posteroanterior (PVCPA)
Pressão Vertebral Unilateral Posteroanterior (PVUPA)
Pressão Vertebral Transversa (PVT)

Resumo da Avaliação da Coluna Lombar*

História (sentado)

Observação (em pé)

Exame

Movimentos ativos (em pé)

Flexão para frente

Extensão

Flexão lateral (esquerda e direita)

Rotação (esquerda e direita)

Teste rápido (se possível)

Teste de Trendelenburg e teste da raiz do nervo S1 (teste de Trendelenburg modificado)

Movimentos passivos (com muita assistência e cuidado)

Varredura periférica da articulação (em pé)

Articulações sacroilíacas

Testes especiais (em pé)

Teste de Estabilidade H e I

Teste do Quadrante



Teste de Extensão Lombar com Apoio Unipodal

Movimentos isométricos resistidos (sentado)

Flexão para frente

Extensão

Flexão lateral (esquerda e direita)

Rotação (esquerda e direita)

Testes especiais (sentado)

Slump test

Teste de instabilidade da coluna lombar posterior

Teste de raiz sentado

Movimentos isométricos resistidos (em supino)

Teste Abdominal Isométrico

Teste Dinâmico de Resistência Abdominal

Teste de oblíquos abdominais interno/externo

Teste de abaixamento das duas pernas estendidas

Teste dinâmico de suporte do lado horizontal (teste side bridge ou side plank)

Varredura periférica da articulação (em supino)

Articulações dos quadris (flexão, abdução, adução e rotação medial e lateral)

Articulações do joelho (flexão e extensão)

Articulações do tornozelo (dorsiflexão e flexão plantar)

Articulações do pé (supinação, pronação)

Articulações dos artelhos (flexão, extensão)

Miótomos (em supino)

Flexão do quadril (L2)

Extensão do joelho (L3)

Dorsiflexão do tornozelo (L4)

Extensão dos artelhos (L5)

Eversão do tornozelo ou flexão plantar (S1)

Testes especiais (em supino)

Teste de elevação da perna estendida e suas variáveis

Teste de Bowstring (teste de Cram ou sinal de pressão poplítea)

Sinal da nádega

Reflexos e distribuição cutânea (aspectos anterior e lateral)

Palpação (em supino)

Movimentos isométricos resistidos (deitado de lado)



Suporte do lado horizontal

Testes especiais (deitado de lado)

Teste de tração do nervo femoral

Teste de estabilidade da coluna lombar anterior

Teste específico de torção da coluna lombar

Movimentos do jogo articular (deitado de lado)

Flexão

Varredura periférica da articulação (em posição prona)

Articulações do quadril (extensão, rotação medial e lateral)

Miótomos (em posição prona)

Extensão do quadril (S1)

Flexão do joelho (S1-S2)

Movimentos isométricos resistidos (em posição prona)

Teste dinâmico do extensor

Teste isométrico do extensor

Testes especiais (em posição prona)

Teste de flexão de joelho em prono

Reflexos e distribuição cutânea (em posição prona)

Reflexos e distribuição cutânea aspecto posterior)

Movimentos do jogo articular (em posição prona)

Pressão vertebral central posteroanterior (PVCPA)

Pressão vertebral unilateral posteroanterior (PVUPA)

Pressão vertebral transversa (TVP)

Palpação (em posição prona)

Movimentos isométricos com resistência (posição quadrúpede)

Teste dos rotadores/multífidos das costas

Investigação diagnóstica por imagens

* A avaliação é mostrada em uma ordem que limita a quantidade de movimento que o paciente

precisa fazer, mas assegura que todas as estruturas necessárias são testadas. Após qualquer

avaliação, o paciente deverá ser alertado de que os sintomas podem ser exacerbados pelo

procedimento.

MOVIMENTOS SELECIONADOS



MOVIMENTOS ATIVOS 

INFORMAÇÕES GERAIS

A amplitude de movimento (AM) que ocorre durante o movimento ativo é a
ação cumulativa do movimento de toda a coluna lombar, e não apenas o
movimento em um nível, junto com o movimento do quadril. Se o problema
for mecânico, um ou mais de um dos movimentos será dolorido.

Embora o paciente esteja executando movimentos ativos, o examinador
busca pela limitação do movimento e pelas possíveis causas, como dor,
espasmo, rigidez ou bloqueio. Se ele informa que uma posição sustentada
aumenta os sintomas, o examinador deverá considerar pedir ao paciente que
mantenha a posição (i.e., a exão) ao nal da AM durante 10 a 20 segundos
para con rmar se os sintomas aumentam. Da mesma forma, se a história do
paciente indicar que a amplitude repetitiva ou movimentos combinados
causam sintomas, esses movimentos deverão ser executados, mas somente
depois de o paciente ter completado os movimentos básicos.

Na coluna lombar, a maior amplitude possível ocorre entre as vértebras
L4 e L5 e entre L5 e S1. A AM da coluna lombar apresenta variação
individual considerável. De fato, os movimentos da coluna lombar são
poucos, especialmente nos segmentos individuais, por causa da forma das
articulações de faceta, da tensão dos ligamentos, da presença dos discos
intervertebrais e do tamanho dos corpos vertebrais.

McKenzie1 recomendava a repetição dos movimentos ativos,
especialmente exão e extensão, 10 vezes para ver se o movimento
aumentava ou diminuía os sintomas.

Se o examinador descobrir que a exão lateral e a rotação se mostram
igualmente limitadas e a extensão ca limitada até certo ponto, deve-se
suspeitar de um padrão capsular. Entretanto, esse padrão em um segmento
lombar é difícil de se detectar.

Uma vez que as lesões nas costas raramente ocorrem durante um
movimento “puro”, como exão, extensão, exão lateral ou rotação, alguns
já sugeriram que movimentos combinados da coluna deveriam ser incluídos
no exame. O examinador pode querer testar os movimentos combinados
mais habituais, como exão lateral em exão, exão lateral em extensão,



exão e rotação, e extensão e rotação. Esses movimentos combinados podem
causar sinais e sintomas diferentes daqueles produzidos por movimentos de
plano único e são de nitivamente indicados se o paciente demonstrou que
os sintomas são causados por um movimento combinado. Por exemplo, se o
paciente tem a síndrome da faceta, a extensão e a rotação combinadas é o
movimento com mais probabilidade de exacerbar a dor. Outros sintomas que
indicam o envolvimento das facetas incluem a ausência de sinais radiculares
ou dé cit neurológico, dor no quadril e nádega e, às vezes, dor na perna
acima do joelho, sem parestesia, e rigidez na região lombar.

A veri cação da AM ativa depende da irritabilidade do paciente. A
veri cação da amplitude total e da amplitude combinada ou repetitiva
poderá ser realizada em pacientes que não sejam irritáveis. Os pacientes
cuja dor seja produzida com facilidade e que permanecem nesse quadro
durante algum tempo uma vez produzida a dor deverão ser submetidos a um
teste de AM limitada. A amplitude deverá ser testada até o início dos
sintomas, e as direções da amplitude dolorosa deverão ser testadas por
último.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deverá permanecer em pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona diretamente na frente ou atrás do paciente, para
instruí-lo e observar a amplitude.



Figura 8-1  Movimentos ativos da coluna lombar. A e B, Medindo a exão para frente com ta
métrica. C, Extensão. D, Flexão lateral (vista de frente). E, Flexão lateral (vista de trás). F, Rotação (em
pé). G, Rotação (sentada).

Flexão para Frente

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente é solicitado a se inclinar para frente e tentar tocar os dedos dos
pés mantendo os joelhos retos. O examinador pode usar uma ta métrica
para medir o aumento na distância entre o processo espinhoso L1 e S1 na

exão para frente. O examinador deverá observar até onde o paciente é



capaz de se inclinar (i.e., metade da coxa, joelhos, metade da tíbia ou chão).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Para a exão (inclinação para frente), a AM máxima na coluna lombar
normalmente é de 40° a 60°. Com a ta métrica, a medição poderá aumentar
cerca de 7,5 cm se tirada entre o processo espinhoso T12 e S1.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Na exão para frente, a coluna lombar deverá se mover de sua curva como
lordose normal para, pelo menos, uma reta ou curva ligeiramente

exionada. Se essa alteração não ocorrer, é provável a existência de certa
hipermobilidade na coluna lombar, seja a partir de estruturas herméticas
ou de espasmo muscular.

• Em um paciente sem dor nas costas, ao retornar à posição ereta após a
exão para frente, a pessoa primeiro gira os quadris e a pelve em exão

de cerca de 45°; e durante os últimos 45° de extensão, a porção lombar das
costas reassume a lordose.

• Em um paciente com dor nas costas, a maioria dos movimentos ocorre
geralmente nos quadris, acompanhada de exão dos joelhos; em alguns
casos, o paciente também usa o apoio das mãos, trabalhando com as
coxas.

• O examinador precisa diferenciar o movimento que ocorre na coluna
lombar daquele que ocorre nos quadris ou na coluna torácica. Alguns
pacientes conseguem tocar os dedos dos pés exionando os quadris,
mesmo que não haja nenhum movimento na coluna. O grau da lesão
também tem seu papel. Por exemplo, quanto mais intensa for a lesão do
disco (p. ex., se houve sequestro em vez de protrusão), maior será a
limitação do movimento.

• Com frequência, pode-se observar um “sacudida de instabilidade” durante
um ou mais movimentos, especialmente na exão, no retorno ao neutro a
partir da exão, ou na exão lateral. Uma sacudida de instabilidade é um
movimento súbito ou notável dos músculos durante o movimento ativo, o
qual indica um segmento instável.



• Da mesma forma, a contração brusca do músculo durante o movimento ou
queixas de um certo “deslizamento para fora” durante o movimento da
coluna lombar pode indicar instabilidade.

• Se o paciente inclinar um ou ambos os joelhos em exão para frente, o
examinador deverá observar sintomas na raiz do nervo ou isquiostibiais
tensos, especialmente se a exão da coluna se mostrar diminuída quando
os joelhos estiverem estendidos.

Extensão

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente é solicitado a se inclinar para trás. Ao executar esse movimento,
ele deverá colocar as mãos na parte inferior das costas para ajudar na
estabilização.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A extensão (inclinação para trás) ca normalmente limitada a 20° a 35° na
coluna lombar.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Bourdillon e Day2 recomendam que o paciente execute esse movimento em
posição prona para estender a coluna ao máximo. Eles denominaram a
posição resultante de “posição de es nge”. O paciente estende a coluna ao
máximo apoiando-se sobre os cotovelos, com as mãos segurando o queixo
e permitindo o relaxamento da parede abdominal. A posição é mantida
por 10 a 20 segundos para ver se ocorrem sintomas ou piora dos sintomas
já existentes.

Rotação

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente é instruído a girar ou virar para a esquerda e depois para a
direita, ou vice-versa, dependendo do lado que esteja dolorido (o lado
dolorido é testado por último).



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A rotação da coluna lombar ca, normalmente, entre 3° e 8° para a esquerda
ou para a direita, obtida por um movimento de cisalhamento das vértebras
lombares de cada lado.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Embora o paciente geralmente esteja em pé, a rotação pode ser executada
enquanto ele estiver sentado, para eliminar ou reduzir os movimentos
pélvico e do quadril. Se ele se levantar, o examinador deverá observar
esse movimento acessório e tentar eliminá-lo estabilizando a pelve.

Flexão Lateral

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente é solicitado a descer a mão pela lateral da perna sem se inclinar
para frente ou para trás enquanto executa o movimento. O examinador
poderá acompanhar o movimento e compará-lo com o do outro lado. A
distância entre as pontas dos dedos e o chão também poderá ser medida nos
dois lados, anotando-se qualquer diferença encontrada.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A exão lateral, ou inclinação para o lado, é de aproximadamente 15° a 20°
na coluna lombar. À medida que o paciente se inclina para o lado, o
examinador deverá se concentrar na curva lombar. Normalmente, ela forma
uma curva suave na exão lateral, não devendo haver qualquer angulação
aguda somente em um nível. Se houver angulação, ela pode indicar
hipomobilidade abaixo do nível ou hipermobilidade acima do nível na
coluna lombar.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se um movimento (p. ex., exão lateral) no sentido do lado dolorido
aumentar os sintomas, a lesão será provavelmente intra-articular, pois os
músculos e os ligamentos naquele lado estão relaxados.



• Se houver protrusão de disco lateral à raiz do nervo, a exão para o lado
dolorido aumentará a dor e os sintomas radiculares naquele lado.

• Se um movimento (p. ex., exão lateral) distante do lado dolorido alterar
os sintomas, a lesão poderá ter origem articular ou muscular, ou ainda
poderá ser uma protrusão de disco medial à raiz do nervo.

• Na coluna, o movimento de exão lateral é um movimento acoplado à
rotação. Por causa da posição das facetas articulares lombares, a exão
lateral e a rotação ocorrem juntas, embora a quantidade e o sentido do
movimento possam não ser os mesmos.

• Com frequência, os pacientes se desviam para a exão para frente em vez
de permanecerem em exão lateral verdadeira. Para evitar isso, o
paciente poderá ser instruído para correr a mão para baixo, pela parte
traseira da coxa, em vez de correr pela parte lateral.

TESTE DE TRENDELENBURG MODIFICADO 

Figura 8-2  Teste de Trendelenburg / raiz do nervo S1. A, Visão de frente, resultado negativo do
teste. B, Visão lateral, resultado negativo do teste. C, Visão de trás, resultado positivo para um glúteo
médio direito fraco.



OBJETIVO

Avaliar a fraqueza do glúteo médio ou coxa vara; esse teste também pode
ser usado para avaliar lesões na raiz do nervo de S1.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em pé, sem apoio.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica posicionado de modo a ver a posição pélvica do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente é solicitado a se equilibrar em uma perna e subir e descer
apoiado nos dedos do pé, quatro ou cinco vezes.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Enquanto o paciente se equilibra em uma perna, o examinador busca pelo
sinal de Trendelenburg. Esse sinal positivo será indicado se o ílio no lado
não sustentador de peso cair em vez de se elevar, como seria o normal para
uma pessoa em pé com apoio unipodal. Se esse lado não sustentador de peso
cair, esse será um teste positivo para a presença de um músculo glúteo
médio fraco no lado que sustenta o peso. Ambas as pernas devem ser
testadas. Se o paciente não conseguir subir e descer com os artelhos quatro a
cinco vezes, o examinador deverá suspeitar de lesão na raiz do nervo S1.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Esse é, na verdade, um teste de Trendelenburg modi cado. Um glúteo
médio fraco ou coxa vara (ângulo diá se-colo anormal do fêmur) no lado
da perna que sustenta peso pode produzir um sinal positivo no lado
oposto, sem sustentação de peso.

• O examinador deverá buscar por compensações para o paciente que
completar o teste. A mais comum é a exão do tronco em direção à perna
que sustenta peso. O paciente executa uma exão lateral para mover seu
centro de gravidade para a perna que sustenta peso, reduzindo assim a



demanda do glúteo médio. Portanto, o teste poderá parecer normal, pois o
ílio responderá normalmente, mas se a exão lateral for corrigida,
ocorrerá a resposta positiva.

MOVIMENTOS AVANÇADOS RESISTIDOS PARA A COLUNA
LOMBAR 

INFORMAÇÕES GERAIS

Uma vez que a veri cação isométrica neutra com resistência na posição
sentada se mostra anormal ou causa apenas pouca dor, o examinador
poderá prosseguir com outros testes que aplicam mais estresse nos músculos.
Com frequência, esses testes são dinâmicos e fornecem trabalho tanto
concêntrico quanto excêntrico para os músculos que sustentam a coluna.
Com todos os testes a seguir, o examinador deverá certi car-se de que o
paciente pode manter a pelve neutra antes de realizar esse teste. Se for
observado movimento excessivo das espinhas ilíacas anterossuperiores
(EIAS) ou das espinhas ilíacas posterossuperiores (EIPS) quando o paciente
executar qualquer um desses movimentos, os testes deverão ser suspensos.
Em indivíduos normais, a EIAS ou EIPS não se movimentam durante esses
testes. A motivação também pode afetar os resultados.3

TESTE ISOMÉTRICO ABDOMINAL4-7 

OBJETIVO

Avaliar a resistência dos músculos abdominais.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em supino com os quadris em 45°, joelhos em 90° e as mãos
ao lado do corpo. Ambos os pés ficam em repouso, apoiados na mesa.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica posicionado de modo a observar a mecânica alterada.

PROCEDIMENTO DO TESTE



O paciente inicia o teste na posição já mencionada. Em seguida, o
examinador pede a ele que se movimente para a posição nal de cada nível
de veri cação. O paciente é instruído a manter essa posição nal o máximo
que puder. A veri cação começa com a Graduação de Traço1 e progride em
sequência para a Graduação Normal (Tabela 8-1).

Tabela 8-1  Graduação de Teste Isométrico Abdominal

Grau
Escore

MT
Posição do Paciente

Normal 5 Mãos apertadas atrás da nuca, capaz de elevar a porção superior do corpo até
que a escápula se separe da mesa (mantendo por 20 a 30 segundos)

Bom 4 Braços cruzados sobre o tórax, capaz de elevar a porção superior do corpo até
que a escápula se separe da mesa (mantendo por 15 a 20 segundos)

Satisfatório 3 Com os braços retos, capaz de elevar a porção superior do corpo até que a
escápula se separe da mesa (mantendo por 10 a 15 segundos)

Ruim 2 Com os braços estendidos em direção aos joelhos, capaz de elevar a porção
superior do corpo até que a parte superior da escápula se separe da mesa
(mantendo por 1 a 10 segundos)

Traço 1 Incapaz de elevar da mesa nada além da cabeça

TMM, Teste manual de músculos.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O número de segundos durante os quais o paciente mantém a contração
antes de escapar (p. ex., manter a respiração, mecânica alterada) ou o início
da fadiga é registrado como o escore do teste manual do músculo (ETM e
MMT, para manual muscle test, em inglês). A graduação para esse teste
isométrico abdominal é descrita na Tabela 8.1.

CONFIABILIDADE /ESPECIFICIDADE /SENSIBILIDADE5

Correlação intraclasses (ICC) de confiabilidade (entre examinadores) = 0,25



Figura 8-3  Teste isométrico abdominal. A, Mãos atrás da nuca, escápula fora da mesa. B, Mãos
cruzadas sobre o tórax, escápula fora da mesa. C, Braços retos, escápula fora da mesa. D, Mãos atrás da
cabeça, somente a cabeça fora da mesa. E, Braços retos, somente a cabeça fora da mesa.

TESTE DINÅMICO DE RESISTÊNCIA ABDOMINAL5,8 



Figura 8-4  Teste dinâmico de resistência abdominal. A paciente dobra o queixo e curva o tronco
para cima, elevando o tronco para fora da mesa. O ideal será elevar também a escápula para fora da
mesa.

OBJETIVO

Avaliar a resistência dos músculos abdominais.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em supino, com os quadris a 45°, os joelhos a 90° e as mãos
ao lado do corpo. Os pés ficam em repouso, apoiados na mesa.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica posicionado de modo a observar a mecânica alterada.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Desenha-se uma linha a 8 cm (para pacientes acima de 40 anos) ou de 12
cm (para pacientes com menos de 40 anos) distal aos dedos das mãos. O
paciente dobra o queixo e curva ( exiona) o tronco para tocar a linha com
os dedos e repete quantas exões forem possíveis usando a cadência de 25
repetições por minuto.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O número de repetições possíveis antes de escapar (p. ex., manter a
respiração, mecânica alterada) ou o início de fadiga são registrados como
um escore.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA



• Esse teste coloca tensão signi cativa sobre os discos lombares, de modo
que, se houver suspeita de patologia do disco, o examinador deverá
considerar se é recomendável fazer o teste.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE5

ICC entre examinadores = 0,78

TESTE ISOMÉTRICO DO EXTENSOR5,9,10 

Figura 8-5  Teste isométrico do músculo extensor. A, Com as mãos atrás da cabeça, o paciente
eleva a cabeça, o tórax e as costelas para fora da mesa. B, Com as mãos ao lado do corpo, o paciente eleva
a cabeça, o tórax e as costelas para fora da mesa. C, Com as mãos ao lado do corpo, o paciente eleva o
esterno para longe da mesa. D, Com as mãos ao lado do corpo, o paciente eleva a cabeça para fora da
mesa.

OBJETIVO

Testar a força do músculo iliocostal do lombo (eretor da coluna) e dos
músculos multífidos.

POSIÇÃO DO PACIENTE



O paciente fica em posição prona.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona de modo a observar a mecânica alterada.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente tenta estender a coluna ao máximo levantando a cabeça e o
tronco. Dependendo da maneira como ele faz o teste (o objetivo é conseguir
o escore mais alto possível) e por quanto tempo a posição é mantida (Tabela
8-2), o examinador registra o escore ETM. O paciente deverá manter a
posição final o máximo possível.

Tabela 8-2  Graduação de Teste Isométrico do Músculo Extensor

Grau
Escore

MT
Posição do Paciente

Normal 5 Com as mãos apertadas atrás da cabeça, o paciente estende a coluna lombar,
elevando da mesa/chão a cabeça, o tórax e as costelas (mantendo por 20 a 30
segundos)

Bom 4 Com as mãos ao lado do corpo, o paciente estende a coluna lombar, elevando da
mesa/chão a cabeça, o tórax e as costelas (mantendo por 15 a 20 segundos)

Satisfatório 3 Com as mãos ao lado do corpo, o paciente estende a coluna lombar, elevando da
mesa/chão o esterno (mantendo por 10 a 15 segundos)

Ruim 2 Com as mãos ao lado do corpo, o paciente estende a coluna lombar, elevando da
mesa/chão a cabeça (mantendo por 1 a 10 segundos)

Traço 1 Somente uma contração leve do músculo sem movimento

TMM, Teste manual de músculos.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador cronometra o tempo em que o paciente pode manter a
posição estendida e o teste é graduado conforme descrito na Tabela 8-2.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE5



Confiabilidade entre examinadores: ICC = 0,24

TESTE DOS OBLÍQUOS ABDOMINAIS INTERNO/EXTERNO6,11 

Figura 8-6  Teste dos oblíquos abdominais interno/externo. A, Posição do teste com as mãos ao
lado. B, Posição do teste com as mãos nos ombros. C, Posição do teste com as mãos atrás da cabeça.

OBJETIVO

Veri car a ação combinada do músculo oblíquo interno de um lado e do
músculo oblíquo externo do lado oposto.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em posição supina com as mãos ao lado do corpo.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona para observar a mecânica alterada.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente é solicitado a elevar a cabeça e o ombro de um lado e alcançar as
pontas dos dedos da outra mão ou exionar e girar o tronco. Dependendo de
como o paciente executa o teste (o objetivo é obter o escore mais alto



possível) e do tempo em que ele mantém a posição (Tabela 8-3), o
examinador registra o ETM. O paciente deve manter a posição nal pelo
maior tempo possível. Os pés do paciente não deverão ter apoio e ele deverá
respirar normalmente.

Tabela 8-3  Graduação do Teste dos Oblíquos Abdominais Interno/Externo

Grau
Escore

MT
Posição do Paciente

Normal 5 Flete e gira completamente a coluna lombar com as mãos atrás da cabeça
(mantendo por 20 a 30 segundos)

Bom 4 Flete e gira completamente a coluna lombar com as mãos cruzadas no tórax
(mantendo por 15 a 20 segundos)

Satisfatório 3 Flete e gira completamente a coluna lombar com as mãos para frente
(mantendo por 10 a 15 segundos)

Ruim 2 Incapaz de fletir e girar completamente a coluna lombar

Traço 1 Apenas leve contração do músculo sem movimento

Nenhum 0 Sem contração do músculo

TMM, Teste manual de músculos.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O número de segundos durante os quais a contração é mantida antes de
escapar (p. ex., reter a respiração, mecânica alterada) ou o início da fadiga
é registrado como o escore, e a graduação do teste é descrita na Tabela 8-3.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Esse teste também pode ser feito dinamicamente, para testar a resistência,
contando-se o número de repetições para cada lado que o paciente pode
executar antes de escapar.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.



TESTE DE ABAIXAMENTO DAS DUAS PERNAS
ESTENDIDAS6,11-13 

Figura 8-7  Teste de abaixamento das duas pernas estendidas. A, Flexão dos quadris a 90°. B,
Posição inicial com os joelhos estendidos. C, Exemplo de abaixamento das pernas. O examinador observa
a rotação pélvica anterior, que indicará a incapacidade de manter a pelve em posição neutra.

OBJETIVO

Avaliar a força dos músculos abdominais.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em posição supina e exiona os quadris a 90°, esticando os
joelhos em seguida.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona de modo a apalpar a EIAS de um lado e observar
a mecânica alterada.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente posiciona a pelve em posição neutra (i.e., as EIPS cam
ligeiramente acima das EIAS) fazendo uma inclinação pélvica posterior e
mantendo os processos espinhosos rmemente contra a mesa de exame. As
pernas estendidas são concentricamente abaixadas.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Assim que o examinador sente que a EIAS começa a girar para frente
durante o abaixamento das pernas, o teste é interrompido e o examinador
segura as pernas do paciente naquela posição enquanto mede o ângulo
(plinto ao ângulo da coxa), O teste deve ser realizado vagarosamente e o
paciente não deve segurar a respiração. O teste é graduado conforme
descrito na Tabela 8-4.

Tabela 8-4  Graduação do Teste de Abaixamento das Duas Pernas Estendidas

Grau Escore MT Posição do Paciente

Normal 5 Capaz de chegar de 0° a 15° da mesa antes da inclinação da pelve

Bom 4 Capaz de chegar de 16° a 45° da mesa antes da inclinação da pelve

Satisfatório 3 Capaz de chegar de 46º a 75° da mesa antes da inclinação da pelve

Ruim 2 Capaz de chegar de 75º a 90º da mesa antes da inclinação da pelve

Traço 1 Incapaz de manter a pelve em posição neutra

TMM, Teste manual de músculos.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Este teste deverá ser realizado somente se o paciente receber o grau de
“normal” no teste dinâmico de resistência abdominal ou no teste
isométrico abdominal.



• Trata-se de um teste abdominal excêntrico que pode aplicar volume
considerável de estresse na coluna; portanto, o examinador deve ter
certeza de que o paciente é capaz de manter a pelve em posição neutra
antes de fazer o exercício. Se o paciente não puder manter a coluna em
posição neutra ou se ele se mostrar sintomático com o teste, o teste não
deverá ser concluído. Esse teste também causa maior ativação abdominal
que os abdominais do tipo supra.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DINÅMICO DE SUPORTE LATERAL HORIZONTAL (TESTE
DE PONTE LATERAL OU PRANCHA LATERAL)14,15 

Figura 8-8  Suporte lateral horizontal dinâmico. A, Posição inicial. B, Elevação da pelve usando os
joelhos como apoio. C, Elevação da pelve usando os pés e os tornozelos como apoio.



OBJETIVO

Testar o músculo quadrado lombar.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca de lado, repousando a porção superior do corpo sobre o
cotovelo.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona de modo a observar a mecânica alterada.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Para começar, o paciente repousa de lado com os joelhos exionados a 90°.
O examinador pede a ele que eleve a pelve e endireite a coluna. O peso do
corpo é suportado pelo antebraço e pelo cotovelo em sentido proximal e
pelo joelho lateral em sentido distal. Se o paciente puder executar esse
primeiro teste com facilidade, o teste poderá ser di cultado pedindo-se ao
paciente que mantenha as pernas estendidas e a seguir eleve os joelhos e a
pelve da mesa com os pés na base, de modo que todo o corpo que
estendido.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O paciente não deverá rolar para frente e para trás ao executar o teste. O
examinador deverá cronometrar o tempo em que o paciente pode manter a
posição sem escapar. A graduação desse teste é descrita na Tabela 8-5.

Tabela 8-5  Graduação do Teste de Suporte Lateral Horizontal Dinâmico (Ponte Lateral)

Grau
Escore
MMT

Posição do Paciente

Normal 5 Capaz de elevar a pelve da mesa de exame e manter a coluna estendida
(mantendo por 10 a 20 segundos)

Bom 4 Capaz de elevar a pelve da mesa de exame, mas com dificuldade para manter a
coluna estendida (mantendo por 5 a 10 segundos)



Satisfatório 3 Capaz de elevar a pelve da mesa de exame, mas sem condição de manter a
coluna estendida (mantendo por menos de 5 segundos)Ruim 2 Incapaz de elevar a pelve da mesa de exame

MMT, Teste manual de músculos.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O teste também pode ser feito dinamicamente para avaliar a resistência,
pedindo-se ao paciente que repita a ponte lateral tantas vezes quanto
possível de cada lado.

• McGill et al.15 relataram que a ponte lateral deve ser capaz de manter 65%
do tempo de extensão para homens e 39% para mulheres, e 99% do tempo
de flexão para homens e 79% para mulheres.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

EXAME DE VARREDURA PERIFÉRICA DA ARTICULAÇÃO

VARREDURA PERIFÉRICA DA ARTICULAÇÃO16 

OBJETIVO

Descartar as condições patológicas óbvias nas extremidades inferiores e
avaliar as articulações periféricas das extremidades inferiores visando
determinar se é necessária uma investigação mais profunda.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em pé ou em supino, dependendo da articulação a ser
investigada.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

A posição do examinador varia, dependendo da articulação a ser
investigada.



Figura 8-9  Testes para demonstrar a xação sacroilíaca esquerda. A, O examinador coloca o
polegar esquerdo na espinha ilíaca posterossuperior e o polegar direito sobre um dos processos
espinhosos do sacro. B, Com um movimento normal, o polegar esquerdo do examinador se move para
baixo à medida que o paciente eleva a perna esquerda com exão total do quadril. C, Se a articulação for

xada, o polegar esquerdo do examinador se moverá para cima à medida que o paciente eleva a perna
esquerda. D, O examinador coloca o polegar esquerdo sobre a tuberosidade isquiática e o polegar direito
sobre o ápice do sacro. E, Com movimentos normais, o polegar esquerdo do examinador se move
lateralmente à medida que o paciente eleva a perna esquerda com exão total do quadril. F, Se a
articulação for xada, o polegar esquerdo do examinador se movimentará ligeiramente para cima à
medida que o paciente eleva a perna esquerda.

(Modificado de Kirkaldy-Willis WH: Managing low back pain, p 94, New York, 1983, Churchill

Livingstone.)

Figura 8-10  A, Extensão de joelho. B, Flexão de joelho.



Articulações Sacroilíacas

PROCEDIMENTO DO TESTE

Com o paciente em pé, o examinador apalpa a EIPS no lado do teste com
um polegar ou dedo e uma das espinhas sacrais com o polegar ou dedo da
outra mão. A seguir, o paciente deve etir o máximo possível o quadril no
lado do teste. O examinador compara os achados com aqueles do outro lado
e a seguir coloca um polegar ou dedo na tuberosidade isquiática do paciente
no lado do teste e um polegar ou dedo da outra mão no ápice sacral. A
seguir, ele é solicitado a fletir o quadril do lado testado.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Para a primeira parte do teste, se a EIPS cair como normalmente deveria, o
resultado do teste será negativo. A elevação da EIPS indica xação da
articulação sacroilíaca naquele lado. Se o segundo movimento for normal, o
polegar na tuberosidade do ísquio se moverá lateralmente. Se a articulação
sacroilíaca naquele lado for xada, o polegar se moverá. O outro lado então
é testado para comparação. O lado não afetado deverá ser testado primeiro.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Este teste também já foi chamado de teste de Gillet ou teste de xação
sacral.

• Se ocorrer qualquer sinal positivo, o examinador deverá executar um
exame detalhado das articulações da pelve.

Articulações dos Quadris

PROCEDIMENTO DO TESTE

Com o paciente em supino, as articulações do quadril são movimentadas
ativamente por meio de exão, abdução, adução e rotação medial e lateral
em uma AM a mais completa possível. Para testar a extensão, o paciente
fica em posição prona.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO



Qualquer padrão de restrição ou de dor deverá ser notado. Os dé cits de AM
à reprodução de sintomas são ambos indicadores de um resultado de teste
positivo. Os dois lados deverão ser comparados e qualquer restrição de
movimento ou sinais e sintomas anormais deverão ser notados.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• À medida que o paciente ete o quadril, o examinador poderá apalpar o
ílio, o sacro e a coluna lombar para determinar quando o movimento se
inicia na articulação sacroilíaca naquele lado e na coluna lombar durante
o movimento do quadril. Os dois lados deverão ser comparados.

• Se ocorrer qualquer sinal positivo, o examinador deverá realizar um exame
detalhado das articulações do quadril.

Articulações do Joelho

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente ca em supino e a articulação do joelho é movimentada
ativamente por meio de uma amplitude a mais completa possível de exão e
de extensão.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Qualquer restrição de movimento ou sinais e sintomas anormais deverão ser
observados. Os dé cits de AM e a reprodução de sintomas são indicadores de
resultado de teste positivo. Os dois lados deverão ser comparados e qualquer
restrição de movimento ou sinais e sintomas anormais deverão ser notados.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Se qualquer sinal positivo ocorrer, o examinador deverá realizar um exame
detalhado das articulações do joelho.

Articulações do Pé e do Tornozelo

PROCEDIMENTO DO TESTE

Com o paciente em supino, a exão plantar, a dorsi exão, a supinação e a



pronação do pé e do tornozelo, assim como a exão e a extensão dos
artelhos, são ativadas por meio de uma AM completa.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Qualquer alteração nos sinais e sintomas deverá ser notada. Os dé cits de
AM e de reprodução de sintomas são indicadores de resultado de teste
positivo. Os dois lados deverão ser comparados e qualquer restrição de
movimento ou sinais e sintomas anormais deverão ser notados.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• É importante notar que o processo de varredura visa ser um exame de
esclarecimento geral.

• Se ocorrer qualquer sinal positivo, o examinador deverá realizar um exame
detalhado das articulações do pé e do tornozelo.

TESTE RÁPIDO DAS ARTICULAÇÕES PERIFÉRICAS INFERIORES

Figura 8-11  Teste rápido.

OBJETIVO



O teste rápido visa permitir que o examinador avalie rapidamente as
articulações periféricas da extremidade inferior e determine a necessidade
ou não de veri cação mais profunda. Esse teste pode ser substituído pela
varredura geral das articulações periféricas de membros inferiores, desde
que o paciente acredite que ele possa agachar e retornar à posição inicial e
desde que o examinador acredite que o paciente seja capaz de executar o
teste.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deverá ficar em pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca posicionado para observar os movimentos do paciente e
quaisquer compensações que possam ocorrer durante o movimento de
agachar e voltar à posição em pé.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente se agacha o máximo possível, balança o corpo duas ou três vezes,
e volta à posição em pé. Essa ação testa rapidamente os tornozelos, os
joelhos e os quadris, assim como o sacro, para qualquer quadro patológico.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se o paciente puder agachar e balançar o corpo sem sinais e sintomas, as
articulações periféricas provavelmente estarão livres de qualquer quadro
patológico relacionado à queixa. Se o resultado desse teste for negativo, o
examinador não precisará testar as articulações periféricas em geral
(varredura geral das articulações periféricas) com o paciente deitado.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Este teste deverá ser usado sempre com cautela e não deverá ser aplicado a
pacientes com suspeita de artrite ou de outro quadro patológico nas
articulações dos membros inferiores, em pacientes grávidas ou naqueles
pacientes mais velhos demonstrando fraqueza e hipomobilidade.



CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

VERIFICAÇÃO DE MIÓTOMOS 

 



Figura 8-12  Posicionamento para verificação de miótomos. A, Flexão de quadril (L2). B, Extensão
de joelho (L3). C, Dorsiflexão do pé (L4). D, Eversão do tornozelo (S1).

OBJETIVO

Avaliar a integridade das raízes dos nervos que saem pela coluna lombar.

SUSPEITA DE LESÃO

Patologia na raiz do nervo espinal.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em posição supina ou prona, dependendo da raiz do nervo a
ser testada.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca posicionado diretamente adjacente ao membro inferior
do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Ao testar miótomos, o ideal é o examinador posicionar a articulação (ou
articulações) em teste próxima à posição neutra ou de repouso e então
aplicar pressão isométrica com resistência de modo a aumentar
gradualmente. A contração deverá ser mantida por pelo menos 5 segundos



para permitir que a fraqueza do miótomo que evidente. O lado não afetado
deve ser examinado em primeiro lugar.

Miótomo em L2 ( exão do quadril). O examinador ete o quadril do
paciente a 80° ou 90° e a seguir aplica força resistida na extensão do
quadril. O outro lado é então testado para comparação. Para evitar
estresse excessivo na coluna lombar, o examinador deve se certi car de
que o paciente não aumenta a lordose lombar durante a realização do
teste. Quanto maior a exão do quadril, menor o estresse sobre a coluna
lombar. Deve-se testar uma perna de cada vez.

Miótomo em L3 (extensão do joelho). O examinador ete o joelho do
paciente em 25° a 35° (sobre um travesseiro ou sobre o joelho do
examinador) e a seguir aplica força de exão resistida na porção média da
diá se da tíbia, certi cando-se de que o calcanhar não esteja descansando
na mesa de exame. O outro lado é testado para comparação.

Miótomo em L4 (dorsi exão do tornozelo). O examinador pede ao
paciente que coloque os pés a 90° em relação à perna (posição
plantígrada) e aplica força resistida ao dorso de cada pé, comparando os
dois lados. Nesse caso, os dois lados podem ser testados ao mesmo tempo.

Miótomo em L5 (extensão do hálux). O examinador pede que o paciente
mantenha os dois dedos em posição neutra. A seguir, ele aplica resistência
às unhas desses dedos e compara os dois lados. A resistência deve ser
obrigatoriamente isométrica; portanto, neste caso, o volume da força
aplicado é menor que aquele, por exemplo, durante a extensão do joelho.
Os dois lados podem ser testados ao mesmo tempo.

Miótomo em S1 ( exão plantar do tornozelo). O paciente é solicitado a
colocar os pés a 90° em relação à perna (posição plantígrada). A seguir, o
examinador aplica resistência à sola do pé. Por causa da força dos
músculos exores plantares, esse miótomo é mais bem testado com o
paciente em pé, que deve mover lentamente os dedos de cada pé para
cima e para baixo (durante pelo menos 5 segundos), um de cada vez (veja
o teste de Trendelenburg modi cado). A seguir, o examinador compara as
diferenças entre os dois lados.

Miótomo em S1 (eversão do tornozelo). O paciente ca em posição



supina e o examinador aplica então força para mover o pé do paciente em
inversão enquanto o paciente resiste isometricamente.

Miótomo em S1 (extensão do quadril). O paciente ca em posição prona
e o joelho é etido a 90°. A seguir, o examinador levanta levemente a
coxa da mesa enquanto estabiliza a perna. Aplica-se então força
descendente à coxa posterior com uma das mãos, enquanto a outra mão
assegura que a coxa do paciente não estará repousando na mesa.

Miótomos em S1-S2 ( exão do joelho). O paciente ca em posição prona
com o joelho etido em 80° a 90° e o examinador aplica força isométrica
de extensão logo abaixo do tornozelo. Embora os exores dos dois joelhos
possam ser testados ao mesmo tempo, isso não é recomendável por causa
do estresse que esse teste representa para a coluna lombar.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A fraqueza muscular durante a verificação indica resultado de teste positivo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Para o miótomo em S1, é necessária a aplicação de um só teste.
• Quando apropriado, o examinador deverá testar os dois lados

simultaneamente para comparação. A comparação bilateral simultânea
não é possível para movimentos que envolvam as articulações dos quadris
e dos joelhos por causa do peso dos membros e do estresse sobre a porção
inferior das costas (região lombar); portanto, nesses casos, os dois lados
devem ser trabalhados individualmente.

• O examinador não deverá aplicar pressão nas articulações, pois isso pode
causar sintomas não relacionados ao miótomo.

• Os movimentos do tornozelo deverão ser testados com o joelho etido em
cerca de 30°, especialmente se o paciente se queixar de dor isquiática, pois
a dorsi exão completa é considerada uma manobra provocativa para
estirar o tecido neurológico. Da mesma forma, o joelho estendido aumenta
o estiramento sobre o nervo isquiático e pode resultar em sinais falsos,
como a fraqueza que resulta da dor, em vez da pressão sobre a raiz do
nervo.



• Durante a veri cação de exão do joelho podem ocorrer cãibras nos
isquiotibiais. Isso não é indicativo de resultado positivo de teste, mas o
examinador deverá estar ciente da possibilidade dessa ocorrência.

• Se o paciente estiver sob dor intensa, todos os testes na posição supina
deverão ser executados antes que ele seja testado na posição prona. Isso
reduz o volume de movimento que o paciente precisará fazer, reduzindo
assim seu desconforto. De modo ideal, todos esses testes na posição em pé
deverão ser executados primeiro, seguidos por testes nas posições sentada,
supina, repouso lateral e prona.

TESTES ESPECIAIS PARA DISFUNÇÃO NEUROLÓGICA

Testes Especiais Pertinentes

Slump test
Teste de elevação da perna estendida (teste de Las`gue)
Teste de flexão do joelho em prono
Teste de tração do nervo femoral
Teste bowstring (teste Cram ou sinal de pressão poplítea)

Definição

A radiculopatia lombar não é, por si só, a causa da dor na porção inferior
das costas, mas sim o resultado de algum outro quadro lombar patológico
que afeta uma ou mais raízes dos nervos lombares. A restrição de movimento
ou a in amação da raiz de um nervo lombar pode causar sintomas
neurológicos nas extremidades inferiores. O resultado desse processo é uma
radiculopatia lombar (dor na raiz de um nervo). Essa radiculopatia causa
dor, entorpecimento, formigamento e/ou fraqueza na extremidade inferior.
Esses sintomas neurológicos ocorrem nas áreas nutridas pela raiz do nervo
envolvido (dermátomo e miótomo).

Suspeita de Lesão

Radiculopatia lombar



Encarceramento do nervo isquiático
Encarceramento do nervo femoral

Epidemiologia e Demografia

Cerca de 30% dos pacientes com dor nas costas apresentam radiculopatia
associada à dor na região lombar. Entre 1% e 10% do público em geral terá
radiculopatia lombar que afeta igualmente homens e mulheres. Os sintomas
ocorrem com mais frequência nos homens por volta dos 40 anos e nas
mulheres por volta dos 50 anos.17-20

História Relevante

O paciente pode informar história de dor ou lesão lombar. Geralmente, os
sintomas radiculares não são informados com os sintomas iniciais de dor
lombar, mas com o tempo a frequência da dor lombar aumenta e os
sintomas radiculares da extremidade inferior começam a aparecer. Alguns
pacientes informam que quando a dor radicular começa na perna, a dor nas
costas desaparece.

Sinais e Sintomas Relevantes

• A radiculopatia pode causar dor, entorpecimento, formigamento e fraqueza
em um padrão de distribuição de raiz de um nervo, e a dor pode ser
descrita como aguda, penetrante ou em queimação.

• A dor pode começar na região lombar ou nas nádegas ou ainda na região
posterior da coxa.

• A maioria das radiculopatias envolve as raízes de nervos lombares
inferiores (L4-S1) e envia sintomas abaixo do nível do joelho. A irritação
dos nervos proveniente das raízes dos nervos lombares superiores (L1-3)
envia sintomas para o quadril e porção anterior da coxa, acima do nível
do joelho.

• O padrão de referência varia, dependendo da raiz do nervo especí co
envolvido, mas a dor radicular resulta em entorpecimento e formigamento
nas extremidades inferiores em padrão de dermátomo. Os sintomas
sensoriais são mais comuns na radiculopatia, mas a fraqueza muscular



pode estar presente, especialmente em casos mais intensos.
• Fraqueza muscular e alterações de re exos também ocorrem em padrão

especí co de miótomos. Um miótomo é uma função motora associada a
uma raiz de nervo específica.

Mecanismo da Lesão

A radiculopatia lombar é o resultado de algum outro quadro de patologia
lombar. A restrição de movimento ou a irritação de uma raiz de nervo
lombar causa sinais e sintomas neurológicos no
dermátomo/miótomo/esclerótomo correspondente. A irritação ou a restrição
de movimento da raiz do nervo lombar pode ser causada por um disco
herniado, pela doença degenerativa do disco (DDD), por estenose, por
espondilolistese, por instabilidade ou por doença degenerativa articular.
Qualquer uma dessas condições patológicas pode comprometer o tamanho
do forame intervertebral e causar restrição de movimento na raiz do nervo
lombar.

Observação Clínica

• Esses testes representam, potencialmente, técnicas de avaliação
provocativas; portanto, o examinador deverá aumentar a tensão no
sistema com cuidado e gradativamente. Exige-se a comunicação contínua
com o paciente para assegurar que os sintomas não sejam exacerbados.

SLUMP TEST21-26 

OBJETIVO

Esse teste se tornou o teste neurológico mais comum para exame dos
membros inferiores e é aplicado para avaliar a restrição de movimento
(impacto) da dura-máter e da medula espinal e/ou das raízes dos nervos.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca sentado na borda da mesa de exame com as pernas
apoiadas, quadris em posição neutra (ou seja, sem rotação, abdução ou
adução) e as mãos nas costas. Nessa posição ele não deverá ter sintomas.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé, diretamente adjacente ao paciente, para controlar
o movimento da cabeça e da extremidade inferior.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O exame é executado em etapas sequenciais. Primeiro, o paciente é
solicitado a “abaixar” as costas em exão torácica e lombar. O examinador
mantém o queixo do paciente em posição neutra para evitar a exão do
pescoço e da cabeça. Se não surgirem sintomas, o examinador colocará uma
das mãos na cabeça e no pescoço do paciente para controlar o movimento
cervical e torácico superior. A seguir, ele usará o mesmo braço da mão sobre
a cabeça para aplicar excesso de pressão nos ombros para manter a exão
das porções torácica e lombar da coluna. Enquanto se mantém essa posição,
o paciente é solicitado a etir ativamente a coluna cervical e a cabeça o
máximo possível (ou seja, queixo no tórax). O examinador aplica então
excesso de pressão para manter a exão cervical de todas as três partes da
coluna (cervical, torácica e lombar), usando a mão do mesmo braço para
manter o excesso de pressão sobre a coluna cervical. Desde que não haja
sintomas, começando com a perna normal, o examinador coloca a outra
mão no pé ou na extremidade inferior do paciente para controlar o
movimento dessa extremidade. A seguir, ele estende o joelho do paciente. Se
isso não produzir sintomas, o examinador executará um movimento de
dorsi exão máxima com o pé do paciente. O teste será então repetido com a
perna afetada e a seguir com as duas pernas ao mesmo tempo.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se o paciente for incapaz de estender completamente o joelho por causa da
dor, o examinador deverá liberar o excesso de pressão sobre a coluna
cervical e o paciente deverá estender ativamente o pescoço. Se o joelho se
estender mais, se os sintomas diminuírem com a extensão do pescoço, ou se
o posicionamento do paciente aumentar os sintomas, o resultado do teste
será considerado positivo para tensão aumentada no trato neuromeníngeo.
Durante o slump test, o examinador deverá buscar a reprodução dos sintomas
neuropatológicos, não apenas a produção dos sintomas. O teste aplica



tensão sobre certos tecidos, de modo que algum desconforto ou dor não é
necessariamente sintomático do problema. Por exemplo, as respostas não
patológicas incluem dor ou desconforto na área de T8-T9 (em 50% dos
pacientes normais), dor ou desconforto atrás do joelho estendido e dos
isquiotibiais, restrição simétrica da extensão do joelho, restrição simétrica da
dorsi exão do tornozelo e amplitude simétrica aumentada da extensão do
joelho e dorsiflexão do tornozelo na liberação da flexão do pescoço.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• A perna não afetada é sempre testada primeiro.
• Butler26 recomendava executar a extensão bilateral do joelho na posição

abaixada (slump), alegando que, dessa forma, é mais fácil notar qualquer
assimetria na quantidade de extensão do joelho.

• O efeito de liberação da exão do pescoço sobre os sintomas do paciente
deverá ser percebido. Em pacientes com supermobilidade, pode ser
necessário aplicar mais exão do quadril (mais de 90%), assim como
adução e rotação medial do quadril para provocar uma resposta positiva.
Se os sintomas forem produzidos em qualquer fase da sequência, será
importante suspender as manobras provocativas para evitar desconforto
indevido para o paciente.

• Algumas pessoas executam a extensão do joelho por último, porque é
sempre mais fácil medir a AM para determinar se houve melhora com o
tratamento.

• Butler26 sugeriu modi cações ao slump test para estressar nervos
individuais (Tabela 8-6).

Tabela 8-6  Slump Test e Modificações



CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.



Figura 8-13  Sequência de posturas do paciente no slump test. A, O paciente senta-se ereto com as
mãos nas costas. B, Ele abaixa a coluna lombar e torácica enquanto mantém (ou o examinador) a cabeça
neutra. C, O examinador empurra os ombros do paciente, enquanto este mantém a cabeça em posição
neutra. D, O paciente ete a cabeça. E, O examinador aplica cuidadosamente pressão em excesso à
coluna cervical. F, O examinador estende o joelho do paciente mantendo a coluna cervical etida. G,
Enquanto mantém o joelho estendido e a coluna cervical etida, o examinador executa uma dorsi exão
do tornozelo. H, O paciente estende a cabeça, o que deverá aliviar os sintomas. Se surgirem sintomas em
qualquer estágio do teste, os demais movimentos da sequência não deverão ser tentados.



TESTE DE ELEVAÇÃO DA PERNA ESTENDIDA 

(TESTE DE LASÈGUE)26-42 

OBJETIVO

Avaliar a restrição de movimento da dura-máter e da medula espinal ou
raízes dos nervos da coluna lombar inferior, especialmente do nervo
isquiático.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em posição supina. O quadril é girado e aduzido em
orientação medial e o joelho é estendido. A cabeça deverá car em posição
neutra e as mãos ao lado do corpo.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca adjacente à pelve da perna que está sendo testada,
colocando a mão sobre o joelho do paciente para estabilizá-lo em extensão.
A outra mão agarra o tornozelo do paciente, sendo usada para elevar a
perna para cima.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador ete o quadril do paciente até que ele se queixe de dor ou
aperto nas costas ou na parte posterior da perna. A seguir, lenta e
cuidadosamente ele abaixa a perna levemente (estendendo-a) até que o
paciente deixe de sentir dor ou aperto. Ele então executa um movimento de
dorsi exão no pé do paciente ou pede a ele que exione ativamente o
pescoço, de modo que o queixo atinja o tórax; ou, as duas ações podem ser
feitas simultaneamente. Mais frequentemente, a dorsi exão do pé é feita
primeiro.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se a dor for principalmente nas costas, é mais provável a existência de
hérnia de disco resultante da pressão nas meninges anteriores da medula
espinal, ou então o quadro patológico que causa a pressão está localizado



mais no centro. Pacientes “só com dor nas costas” e sofrendo prolapso de
disco apresentam prolapsos menores e mais centrais. Se a dor for
inicialmente na perna, o quadro patológico que causa pressão sobre os
tecidos neurológicos tem mais probabilidade de estar localizado
lateralmente. Uma hérnia de disco ou quadro patológico causando pressão
entre dois extremos tem mais probabilidade de causar dor em ambas as
áreas.

Figura 8-14  Teste de elevação da perna estendida. A, Os sintomas radiculares são precipitados do
mesmo lado com a elevação da perna estendida. B, A perna é abaixada lentamente até o alívio da dor. C,
Aplica-se então a dorsi exão no tornozelo, provocando a volta dos sintomas; isso indica resultado de
teste positivo. D, Para tornar os sintomas mais provocativos, o pescoço poderá ser etido elevando-se a
cabeça ao mesmo tempo em que se aplica a dorsiflexão no tornozelo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O lado não envolvido deverá ser testado primeiro.
• Tanto a exão do pescoço quanto a dorsi exão do pé são considerados

testes provocativos ou sensibilizantes para tecido neurológico.



• O teste de elevação da perna estendida é um dos testes neurológicos mais
comuns da extremidade inferior.

• Este é um teste passivo e cada perna é testada individualmente; a perna
normal é testada primeiro.

• As modi cações no teste de elevação da perna estendida podem ser usadas
para pressionar nervos diferentes até um nível mais alto e são conhecidas
como testes de elevação da perna estendida com viés de nervo especial
(Tabela 8-7).

• O movimento de exão do pescoço também é conhecido como sinal de
Hyndman, sinal de Brudzinski e sinal de Lidner.

• Um resultado positivo de teste contralateral é chamado de sinal cruzado ou
teste contralateral de Fajersztjan. Um sinal cruzado (cross-over) positivo
geralmente indica uma protrusão de disco signi cativa e prognóstico ruim
para o tratamento conservador.

Tabela 8-7  Teste de Elevação da Perna Estendida e Modificações

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE40-42

Confiabilidade: 0,93

Validade: 98%
Especificidade: 87%
Sensibilidade: 33%



TESTE DE FLEXÃO DO JOELHO EM PRONO26,43,44 

Figura 8-15  Teste de flexão de joelho prono (PKB1), que estressa o nervo femoral e a raiz do nervo
de L2-L4. O examinador aponta para o local na coluna lombar onde a dor pode ser esperada com
resultado de teste positivo.

OBJETIVO

Veri car a restrição de movimento do nervo femoral ou o envolvimento da
raiz do nervo em L2-L3.

SUSPEITA DE LESÃO

• Radiculopatia lombar superior.
• Restrição de movimento do nervo femoral.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em posição prona.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca em pé adjacente à pelve do paciente, no lado do membro
que está sendo testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE



O examinador coloca uma das mãos na pelve do paciente para sentir as
compensações. A outra mão agarra o tornozelo da extremidade inferior que
está sendo testada e passivamente ete o joelho o máximo possível de modo
que o calcanhar do paciente que posicionado contra a nádega. Ao mesmo
tempo, o examinador se assegura de que não houve rotação no quadril do
paciente. A posição do joelho em exão deverá ser mantida por 45 a 60
segundos.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Dor neurológica unilateral na região lombar, nádega ou parte anterior da
coxa indica lesão na raiz do nervo em L2 ou L3. Esse teste também alonga
(“estira”) o nervo femoral. A dor na parte anterior da coxa pode indicar
músculos quadríceps tensos ou estiramento do nervo femoral.2 A história
cuidadosamente colhida e a diferenciação da dor ajudam a delinear o
problema.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se o examinador for incapaz de etir o joelho do paciente além de 90° por
causa de um quadro patológico no joelho, o teste poderá ser executado por
extensão passiva do quadril enquanto o joelho é etido ao máximo
possível.

• Se o músculo reto femoral estiver tenso, o examinador deverá se lembrar de
que levar o calcanhar até a nádega poderá causar torção anterior do ílio, o
que pode levar a dor sacroilíaca ou lombar.

• O teste pode ser modificado para pressionar nervos diferentes (Tabela 8-8).

Tabela 8-8  Teste de Flexão de Joelho Prono (PKB) e Modificações



CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DE TRAÇÃO DO NERVO FEMORAL45,46 

Figura 8-16  Teste de tração do nervo femoral. A, O quadril e o joelho são colocados em extensão.
B, A seguir, o joelho é fletido.

OBJETIVO

Testar a restrição de movimento do nervo femoral ou um quadro patológico
da raiz do nervo L2-L4.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca de lado. Inicialmente, para testar a perna não acometida, o



paciente repousa sobre o lado acometido com o membro lesado etido
levemente no quadril e joelho, para evitar a rotação pélvica. As costas
deverão estar retas e a cabeça levemente etida e apoiada em um
travesseiro para manter o alinhamento neutro. Para testar o lado afetado, o
paciente repousa sobre o lado não envolvido e o teste é repetido.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé, atrás da região glútea do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador coloca uma das mãos na pelve do paciente e garante
estabilidade ao tronco, para prevenir a rotação lombar e do quadril. O outro
braço do examinador envolve a perna e o joelho em teste. Ele então estende
o joelho ao mesmo tempo em que estende o quadril em cerca de 15°. O
joelho do paciente é então etido no lado afetado; esse movimento estira
mais ainda o nervo femoral.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A dor neurológica se irradia para baixo para a porção anterior da coxa se o
resultado do teste for positivo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Este é também um teste de tração para as raízes nervosas na área médio-
lombar (L2-L4).

• Assim como no teste de elevação da perna estendida, existe também um
teste contralateral positivo. Ou seja, quando o teste é realizado, os
sintomas ocorrem no membro oposto. A isso se dá o nome de teste cruzado
de estiramento femoral.

• Dor na virilha e no quadril irradiando-se ao longo da porção anteromedial
da coxa indica problema na raiz do nervo L3; dor estendendo-se para o
meio da tíbia indica problema na raiz do nervo L4.

• Esse teste é semelhante ao teste de Ober para a banda iliotibial tensa, de
modo que o examinador precisa ser capaz de diferenciar entre os dois



quadros. Se a banda iliotibial for comprimida, a perna em teste não
aduzirá, mas permanecerá elevada da mesa, pois o tendão tenso subirá no
trocânter maior e manterá a perna abduzida.

• A lesão no nervo femoral se apresenta com história diferente, e a dor
referida (anteriormente) tende a ser mais forte.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE BOWSTRING (TESTE CRAM OU SINAL DE PRESSÃO
POPLÍTEA)47-51 

Figura 8-17  Teste bowstring. A, O examinador aplica o teste de elevação da perna estendida. Se o
resultado do teste for positivo, o examinador aliviará a dor etindo levemente o joelho. A seguir, ele
empurra para dentro do espaço poplíteo (B) para aumentar a pressão sobre o nervo isquiático e busca o
retorno dos sintomas observados no teste de elevação da perna estendida.

OBJETIVO

Detectar tensão ou pressão sobre o nervo isquiático (este é um teste de
elevação da perna estendida modificado).

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em supino, com o quadril levemente girado em orientação
medial e aduzido e com o joelho estendido. Deve-se tomar todo o cuidado
para garantir que a cabeça que em posição neutra e os braços



confortavelmente em repouso ao longo do corpo.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé, diretamente adjacente ao membro em teste.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O tornozelo do paciente é colocado no ombro do examinador, que então
coloca as duas mãos ao redor do joelho do paciente. A seguir, ele coloca os
polegares na área poplítea do joelho do paciente. O examinador ete então
o quadril do paciente até que ele se queixe da dor ou tensão nas costas ou na
parte posterior da perna. Enquanto mantém a perna nessa posição, o
examinador ete o joelho levemente (20°), reduzindo os sintomas. Aplica-se
então pressão do polegar ou do dedo indicador à área poplítea para
restabelecer os sintomas radiculares dolorosos.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Dor ou sintomas como tensão ou formigamento como resultado dessas
manobras indicam resultado de teste positivo e pressão ou tensão no nervo
isquiático.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O teste também pode ser feito com o paciente sentado e o examinador
estendendo passivamente o joelho para produzir dor. Este então ete
levemente o joelho do paciente para que a dor e os sintomas
desapareçam. Ele mantém essa posição com exão suave abraçando a
perna do paciente entre seus próprios joelhos. A seguir, o examinador
pressiona os dedos das duas mãos no espaço poplíteo. Nesse caso, o teste é
chamado de teste de tensão do nervo isquiático ou sinal de Deyerle.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTES ESPECIAIS PARA INSTABILIDADE LOMBAR52-59



Testes Especiais Pertinentes

Teste de estabilidade H e I
Teste de estabilidade da coluna lombar anterior
Teste de instabilidade da coluna lombar posterior
Teste específico de torção da coluna lombar

Definição

O termo instabilidade lombar se refere ao excesso de amplitude nos
segmentos da coluna lombar, na qual o segmento (ou segmentos) se move
mais que o normal mediante ação de uma carga ou força externa típica. Esse
movimento em excesso resulta em dor ou reprodução de sintomas. Na
radiogra a, o excesso de amplitude é de nido como um ângulo excessivo de
rotação de segmento ou translação segmentar superior a 3 mm.

Suspeita de Lesão

Espasmo do músculo lombar
Instabilidade lombar
Espondilolistese lombar
Espondilólise lombar
Frouxidão do ligamento lombar

Epidemiologia e Demografia

Comumente, os portadores de instabilidade lombar são separados em duas
categorias: adultos mais jovens e adultos mais velhos. Os pacientes mais
jovens e portadores desse problema estão geralmente na faixa de 20 a 30
anos de idade e o problema está frequentemente relacionado à falta de
controle muscular. Os adultos acima dos 60 anos frequentemente
apresentam instabilidade causada por alterações degenerativas.

História Clínica Relevante

Os pacientes mais jovens podem relatar história de lesão ou trauma nas
costas. O trauma pode ter ocorrido de tal maneira que as estruturas



ligamentares passivas e a cápsula articular não cicatrizaram completamente
ou então ocorreu fraqueza muscular. O resultado do tecido cicatricial e o
colágeno cam enfraquecidos e o colágeno não ca regularmente alinhado
como normal; portanto, o tecido cicatricial e o colágeno não são
su cientemente fortes para conter as forças externas. Tudo isso, combinado
com a hipotrofia severa, especialmente nos músculos profundos por causa da
dor, resulta em lassidão ao redor da articulação. A lesão também pode ter
resultado em fratura ou agravamento das partes intra-articulares. Com
frequência, o paciente relata falta de resposta ou apenas alívio temporário
do sintoma com a intervenção. Pacientes adultos mais velhos relatam, com
frequência, uma longa história de dor episódica nas costas que aumenta na
frequência e na intensidade. A história anterior também pode incluir trauma
ou lesão da região lombar.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Pacientes com instabilidade lombar geralmente relatam história de
travamento, restrição ou liberação recorrente/episódica da região lombar
durante o movimento ativo. Eles podem usar termos como “estalidos”,
“pancadas” ou “escorregões” ou podem relatar uma sensação de
instabilidade.

• Os pacientes podem relatar dor aguda com a amplitude ou arco de
amplitude doloroso.

• Os pacientes geralmente sentem a dor diminuir com a atividade (os
músculos da coluna atuam para estabilizar a instabilidade) e o aumento
da dor com posições estáticas (os músculos relaxam e a coluna se desvia).

• Os pacientes podem relatar dor na coluna lombar por vários dias após um
episódio de instabilidade e geralmente informam aumento da dor nas
costas após posição prolongada e/ou dor ao nal da amplitude de
movimento lombar ou no retorno à posição neutra.

• A intensidade da dor pode parecer excessiva em relação à força ou
atividade provocante. O início dos sintomas ocorre após o que parece ser
uma atividade simples, com provocação mínima, e os sintomas
frequentemente se resolvem com rapidez.



• Não há padrão consistente de disfunção ou início dos sintomas.
• A dor está localizada na região lombar e pode se irradiar para uma ou para

as duas nádegas ou para a porção posterior das coxas, se a raiz do nervo
adjacente estiver irritada.

• Com frequência, os pacientes relatam não haver alívio, ou apenas alívio
temporário resultante das intervenções anteriores.

Mecanismos de Lesão

A instabilidade lombar pode ser causada por entorse grave, fratura,
espondilolistese ou cirurgia lombar anterior. Os mecanismos degenerativos
incluem a doença degenerativa da articulação (DDA [osteoartrite]) e a
doença degenerativa do disco (DDD [espondilose]). Panjabi et al.59 teorizou
que a estabilidade articular era obtida pelas ações coordenadas de três
sistemas: os sistemas neurológicos de controle passivo, ativo e motor. O
rompimento ou lesão de qualquer um desses sistemas poderá afetar os outros
sistemas, forçando-os a trabalhar mais intensamente para fornecer
estabilidade à articulação. No caso de trauma, os ligamentos que fornecem
apoio passivo às vértebras espinais poderão sofrer entorse, resultando em
afrouxamento e instabilidade da articulação. O movimento e a atividade
encorajam a ativação dos sistemas ativos e, por isso, a estabilidade articular
é mantida; entretanto, com o tempo, os músculos também apresentam
tendência à fraqueza ou tensão, incomodando o alinhamento normal neutro
da pelve. As posições estáticas ou posições de repouso relativo permitem que
a musculatura lombar “desligue”. Quando os músculos não são ativados, a
estabilidade dinâmica lombar pode se perder. E à medida que o segmento
espinal perde a estabilidade, a instabilidade agrava as estruturas produtoras
de dor.

TESTES DE ESTABILIDADE H E I60,61 



Figura 8-18  Testes de estabilidade H e I. A, Teste H— exão lateral. B, Teste H— exão lateral
seguida de exão para frente. C, Teste H— exão lateral seguida de extensão. D, Teste I— exão para
frente. E, Teste I— exão para frente e para o lado. F, Teste I— extensão. G, Teste I—extensão e exão
lateral.

OBJETIVO

Testar a hipomobilidade e a instabilidade na coluna lombar.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em pé, na posição de repouso normal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de joelhos ou em pé diretamente atrás do paciente.



PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador coloca as mãos na pelve do paciente, nas espinhas ilíacas
posterossuperiores. A primeira parte do teste é o movimento “H”. O paciente

ca em pé, na posição normal de repouso, o que seria considerado o centro
do “H”. O lado sem dor é testado primeiro. O paciente é então solicitado,
com a orientação do examinador, a executar uma exão lateral o mais longe
possível (o lado do “H”). Ainda nessa posição, o paciente é solicitado a etir
(a frente do “H”) enquanto o examinador observa até onde o paciente se
movimenta. Este é então solicitado a se mover em extensão (a parte
posterior do “H”) e o examinador deve observar até onde ele se movimenta.
Se a exão for mais dolorida que a extensão, esta será executada antes da

exão. O paciente volta então à posição neutra e repete os movimentos para
o outro lado. Se necessário, o examinador poderá estabilizar a pelve com
uma das mãos e guiar o movimento com a outra mão no ombro.

A segunda parte do teste é o movimento em “I”. O paciente ca em pé,
na posição normal de repouso, o que seria considerado o centro do “I”. O
movimento livre de dor ( exão ou extensão) é testado primeiro. Com a
orientação do examinador, o paciente é solicitado a etir a coluna lombar
para frente até que o quadril comece a se mover (parte de cima do “I”).
Uma vez em exão, o paciente é orientado a se inclinar para a lateral
(primeiro para o lado sem dor do “I”) enquanto o examinador observa até
onde o paciente se moveu. O paciente então volta à posição neutra inicial. O
processo é repetido no lado sintomático. A seguir o paciente é testado em
extensão em um processo semelhante de extensão e de exão lateral.
Observe que o processo pode ser completado testando-se primeiro a extensão
seguida de exão. A decisão deverá ser orientada pelos sintomas do
paciente. Se este se mostrar mais sintomático com a exão, isso deverá ser
testado primeiro. Se o paciente for mais sintomático com a extensão, então
esse movimento terá a prioridade.

IINDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Na presença de um segmento com hipomobilidade, pelo menos dois dos
movimentos (os movimentos para o mesmo quadrante [p. ex., a parte
superior direita do H e do I]) são limitados. Se houver instabilidade, haverá



um quadrante novamente afetado, mas apenas por um dos movimentos (i.e.,
pelo movimento “H” ou “I”, mas não pelos dois). Por exemplo, se o paciente
sofreu instabilidade por espondilolistese em cisalhamento anterior (um
componente de exão para frente) e foi tentado o movimento “I”, o
cisalhamento ou o deslize ocorrerá na exão para frente e pouco movimento
ocorrerá durante a inclinação lateral tentada. Se for tentado o movimento
“H”, a inclinação lateral será normal, e a exão para frente a seguir será
completa, pois o cisalhamento ocorrerá na segunda fase. Assim, neste caso,
o movimento “I” fica limitado, mas não o “H”.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Os apelidos “H” e “I” se relacionam aos movimentos desenvolvidos.
• Este teste destina-se basicamente à instabilidade estrutural, mas uma

sacudidela de instabilidade pode ser evidente durante um dos movimentos
se houver perda de controle. Neste caso, a amplitude nal é geralmente
normal, mas a perda de controle ocorre em algum lugar na AM
disponível.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DE INSTABILIDADE DA COLUNA LOMBAR ANTERIOR61 



Figura 8-19  Teste de estabilidade da coluna lombar anterior.

OBJETIVO

Avaliar a instabilidade anterior de segmentos individuais da coluna lombar.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em repouso e em decúbito lateral com os quadris em exão
de 70° e os joelhos fletidos em cerca de 90°.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé, em frente ao paciente e adjacente à pelve.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador coloca as mãos sobre o segmento em teste. Os joelhos do
paciente são acomodados na crista ilíaca do examinador. Este então apalpa
e estabiliza o processo espinhoso-alvo (p. ex., L4). Empurrando os joelhos do
paciente para trás por meio do quadril e junto com a linha do fêmur, o
examinador poderá sentir o movimento relativo do processo espinhoso de L5
posteriormente, em relação a L4. Outros níveis da coluna podem ser testados
de modo semelhante.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Normalmente, ocorre pouco ou nenhum movimento. Com um resultado de
teste positivo, o examinador sente L4 deslizar para frente ou percebe um
aumento no espasmo muscular.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Este teste apresenta um problema: o examinador precisa se assegurar de
que os ligamentos posteriores da coluna estejam relativamente soltos ou
relaxados antes de iniciar o teste. Isso pode ser controlado alterando-se a
quantidade de exão do quadril. Quanto maior a exão, mais tensão
ocorre nos ligamentos posteriores a partir da base (sacro).

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE



Desconhecida.

TESTE DE INSTABILIDADE DA COLUNA LOMBAR POSTERIOR61

Figura 8-20  Teste de instabilidade da coluna lombar posterior.

OBJETIVO

Avaliar a instabilidade posterior da coluna lombar.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente senta-se na borda da mesa de exame.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé diretamente em frente ao paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente coloca os braços em posição prona, com os cotovelos dobrados,
sobre o aspecto anterior dos ombros do examinador. Este coloca as duas
mãos ao redor do paciente de modo que os dedos repousem na coluna
lombar e com os calcanhares das mãos o terapeuta repuxa gentilmente a
coluna lombar para a lordose total. Para pressionar L5 ou S1, o examinador



estabiliza o sacro com os dedos das duas mãos e pede ao paciente que
empurre com os antebraços enquanto mantém a postura lordótica. Outros
níveis da coluna podem ser testados de modo semelhante.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O excesso de movimento do segmento da coluna ou o espasmo protetor do
músculo indicam resultado de teste positivo. No caso anterior, o examinador
sentirá L5 mais posteriormente em um caso positivo.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Este teste foi desenvolvido para produzir cisalhamento posterior de uma
vértebra ou de outra (neste caso L5 ou S1).

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE ESPECÍFICO DE TORÇÃO DA COLUNA LOMBAR60,61 

Figura 8-21  Teste especí co de torção da coluna lombar (em L5-S1). A, Posição inicial. B,
Posição final.

OBJETIVO

Pressionar níveis específicos da coluna lombar em rotação vertebral.

POSIÇÃO DO PACIENTE



O paciente é colocado em posição de repouso do lado direito ou esquerdo
com a coluna lombar em leve extensão (lordose suave). Como o lado não
afetado deverá ser testado primeiro, ele deverá ficar para cima.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona em frente ao paciente e adjacente ao abdome.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Com uma das mãos, o examinador agarra o punho do braço do paciente em
contato com a mesa. A outra mão é colocada na coluna lombar. Os dedos do
examinador devem ser colocados de modo a apalpar o processo espinhoso
desejado. O examinador empurra o braço para cima e para frente em ângulo
de 45°, até sentir o movimento do processo espinhoso superior (L4) do
segmento (p. ex., L4-L5) que está sendo testado. Isso “trava” todas as
vértebras acima desse nível vertebral. A seguir, o examinador estabiliza o
processo espinhoso mantendo o ombro esquerdo apoiado com o cotovelo
enquanto gira a pelve e o sacro para frente com o braço da mão que agora
apalpa o processo espinhoso inferior até que esse processo comece a se
movimentar. Isso signi ca que está sendo aplicada pressão máxima a esse
segmento específico.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um movimento mínimo deverá ocorrer e um estiramento normal de tecido
capsular deverá ser sentido quando o segmento for pressionado por
empurrão cuidadoso do ombro para trás com o cotovelo, enquanto a pelve é
girada para frente com a outra mão/braço. Movimento excessivo ou dor são
sinais de resultado de teste positivo.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• A posição para este teste é aquela normalmente usada para manipular a
coluna; portanto, o examinador deverá tomar cuidado para não exercer
pressão exagerada na rotação durante a avaliação. Em alguns casos, ele
poderá ouvir um “clique” ou “estouro” ao executar o teste; esses são os
mesmos sons ouvidos durante uma manipulação.



CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTES ESPECIAIS PARA DISFUNÇÃO ARTICULAR62-64

Testes Especiais Pertinentes

Teste do quadrante
Teste de extensão lombar com apoio unipodal (teste de equilíbrio unipodal,

ou stork standing)

Definição

A disfunção articular da coluna lombar não é um quadro patológic o, mas
sim um transtorno de movimento ou transtorno siológico. Essa disfunção
pode ser o resultado de uma ampla faixa de transtornos ortopédicos. Do
ponto de vista mais simples, os termos podem ser usados para de nir
qualquer doença ou apresentação clínica que seja o resultado de mau
funcionamento de articulações na coluna lombar.

Suspeita de Lesão

Disfunção da faceta lombar (síndrome da faceta)
Doença degenerativa do disco (espondilose)
Estenose do forame
Estenose central
Doença degenerativa da articulação (osteoartrite)

Epidemiologia e Demografia

A estenose lombar é a causa mais comum de dor neurológica na perna em
adultos mais idosos. O início dos sintomas ocorre na quinta ou sexta década
de vida e a estenose se distribui uniformemente em homens e mulheres.

História Clínica Relevante



Os pacientes adultos mais jovens normalmente apresentam história de
rigidez na região lombar. Uma história anterior de trauma pode predispor o
paciente aos sintomas lombares atuais. Outros fatores de contribuição, como
as discrepâncias de extensão das pernas, as lesões na extremidade inferior
ou as atividades repetitivas (p. ex., ginástica ou inclinação para trás)
também podem estar associadas à disfunção articular. Os pacientes adultos
mais jovens também podem ter história de dor lombar que piorou
progressivamente. O paciente também pode apresentar história anterior de
trauma ou de instabilidade lombar.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Pacientes adultos mais jovens podem relatar quadro de dor lombar
unilateral que se irradia pela região glútea ipsilateral.

• Os pacientes podem relatar que começaram a sofrer de dores lombares
depois de uma inclinação para trás. Quando voltaram à posição normal
ereta, sentiram dor aguda que limitou seus movimentos desde então.

• Os sintomas geralmente aumentam com posições que exijam a extensão
lombar junto com a inclinação e/ou rotação para o lado ipsilateral.

• Os sintomas frequentemente são atenuados por flexão lombar.
• Os sintomas geralmente são de natureza mecânica. As atividades

específicas pioram os sintomas e atividades específicas aliviam a dor.
• Adultos mais velhos com artrite ou estenose articular geralmente relatam

início insidioso de dor e rigidez lombar.
• Pacientes com estenose central ou lateral demonstram baixa tolerância

para posicionamentos ou atividades envolvendo extensão. Em pacientes
com estenose central, a dor lombar e na região glútea pode ocorrer
bilateralmente.

• Pacientes com estenose lateral podem relatar dor ou alterações sensoriais
em uma ou ambas as extremidades. A dor pode se localizar abaixo das
nádegas ou abaixo dos joelhos. Em termos funcionais, a deambulação
geralmente é limitada pela dor lombar ou pela dor glútea, ou por ambas.

Mecanismos de Lesão



Em adultos mais jovens, a degeneração em geral não é a causa dos sintomas.
Embora não se conheça o mecanismo exato, já foi elaborada a hipótese de
que a fonte da dor é a irritação ou o aprisionamento de estruturas que
geram a dor, como a cápsula articular ou estruturas semelhantes a meniscos.
Essas estruturas se tornam limitadas em movimento entre as duas superfícies
em oposição da articulação zigapo sária (faceta) ou pode ocorrer a geração
de um processo inflamatório e de dor.

Em adultos mais velhos, a estenose lombar é, em geral, um processo
degenerativo com hipertro a da lâmina, hipertro a degenerativa das
facetas ou enrugamento ou hipertro a do ligamentum avum. O disco
intervertebral pode sofrer alterações degenerativas. Essa degeneração leva
ao colapso do disco e à artrite da faceta, estreitando o forame intervertebral.

A estenose central é o estreitamento do canal vertebral central e pode
ser congênita ou adquirida. A estenose lateral é o estreitamento do forame
intervertebral. A estenose central pode comprometer a medula espinal ou a
cauda equina (saco dural), enquanto a estenose lateral pode comprometer a
raiz do nervo ou os gânglios da raiz dorsal.

TESTE DO QUADRANTE65-67 



Figura 8-22  Teste do quadrante para a coluna lombar.

OBJETIVO

Avaliar a resposta ao estreitamento máximo do forame intervertebral e
exercer pressão sobre a faceta articular.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em pé, sem apoio.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica atrás do paciente e levemente para o lado a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O lado não envolvido é testado primeiro. O examinador coloca as mãos nos
ombros do paciente, que se estende, se inclina para o lado e gira a coluna
enquanto o examinador controla o movimento segurando os ombros do
paciente. A seguir, o excesso de pressão pode ser aplicado. O movimento
continua até atingir o limite da amplitude de movimento ou até que os
sintomas apareçam. A quantidade de movimento é comparada nos dois
lados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O resultado do teste será positivo se os sintomas do paciente forem
reproduzidos.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• A posição causa o estreitamento máximo do forame intervertebral e exerce
pressão sobre a faceta articular no lado para o qual ocorrem a rotação e a
flexão lateral.

• Cipriano67 descreveu um teste semelhante ao teste de Kemp.
• A mesa de tratamento pode ser colocada diretamente em frente ao

paciente. Para a posição inicial, o paciente se coloca a frente com os
quadris em contato direto com a mesa. Esta estabiliza os quadris e permite



que o movimento ocorra mais no local exato na coluna lombar.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DE EXTENSÃO LOMBAR COM APOIO UNIPODAL (STORK
STANDING)68-70 

Figura 8-23  Teste de extensão da coluna lombar com apoio unipodal.

OBJETIVO

Avaliar a disfunção da articulação lombar (um resultado de teste positivo
pode estar associado a fratura por fadiga nas partes interarticulares ou
espondilolistese).

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em pé, com apoio unipodal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR



O examinador ca posicionado diretamente atrás do paciente. Este é um
teste de observação; portanto, não é necessário o contato manual. O
examinador deverá car posicionado su cientemente próximo ao paciente
para fornecer estabilidade se o paciente precisar de assistência ou perder o
equilíbrio.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Enquanto apoiado em uma perna, o paciente estende a coluna. O teste é
repetido na perna oposta com o paciente em pé.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O resultado de teste positivo é indicado pela dor nas costas.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Se a fratura por fadiga for unilateral, car em pé sobre a perna ipsilateral
causará mais dor. Se a rotação for combinada com a extensão e resultar
em dor, isso indica um possível quadro patológico da faceta articular no
lado para o qual a rotação ocorre.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

MOVIMENTOS DO JOGO ARTICULAR

FLEXÃO DE SEGMENTO 



Figura 8-24  Flexão de segmento.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa de lado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca de frente para o paciente e se posiciona adjacente ao
abdome.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador apalpa entre os processos espinhosos das vértebras lombares
com uma das mãos (um dedo no processo espinhoso, um dedo acima e um
dedo abaixo deste processo). A seguir, ele ete passivamente os dois joelhos
do paciente e os quadris a 90°. A partir dessa posição inicial, o examinador

ete passivamente os joelhos em direção ao tronco, exionando os quadris.
O desvio do peso do corpo do examinador é usado para causar o movimento.
A avaliação começa no segmento vertebral S1 e progride para cima até L1,
com aumento na exão do quadril à medida que o examinador continua
para cima apalpando os diferentes segmentos quanto ao movimento.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador deverá sentir os processos espinhosos se moverem e se
separarem mediante a exão. Se esse espaço não aparecer entre dois



processos espinhosos ou se o movimento do espaço for menor que o dos
outros segmentos vertebrais, o segmento será considerado hipomóvel. Se o
espaço aparecer em excesso ou se o movimento do espaço for superior ao de
outros segmentos vertebrais, o segmento será considerado hipermóvel.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Os resultados desse teste dependem da habilidade do examinador; estudos
de con abilidade entre examinadores demonstraram apenas
confiabilidade média.

• Um meio alternativo de apalpação é colocar só um dedo no espaço
interespinhoso (entre dois processos espinhosos).

• O movimento é avaliado apalpando-se quando o ligamento supraespinal se
torna tenso.

• As extremidades inferiores do paciente podem ser pesadas e difíceis de
serem suportadas e manobradas. Posicionar os joelhos do paciente na
crista ilíaca do examinador e usar as pernas do examinador para ajudar
na elevação e no manuseio das pernas facilita a execução da técnica.

EXTENSÃO DE SEGMENTO 

Figura 8-25  Extensão de segmento.

POSIÇÃO DO PACIENTE



O paciente repousa de lado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca de frente para o paciente e se posiciona adjacente ao
abdome.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador apalpa entre os processos espinhosos das vértebras lombares
com uma das mãos (um dedo no processo espinhoso, um dedo acima e um
dedo abaixo do processo). O examinador ete passivamente os dois quadris
e os joelhos a 90°. A partir dessa posição, o examinador usa os joelhos do
paciente para empurrar para trás. A força posterior produz extensão através
da coluna lombar. O examinador empurra gradualmente os joelhos do
paciente e sente a extensão no segmento vertebral palpado. Ele avalia o
movimento de cada segmento vertebral, começando em S1 e progredindo
para cima até L1 com aumento na extensão do quadril à medida que apalpa
os diferentes segmentos quanto ao movimento.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador deverá sentir os processos espinhosos se moverem juntos
mediante a extensão. Se esse fechamento não aparecer entre dois processos
espinhosos ou se o movimento de fechamento for menor que o dos outros
segmentos vertebrais, o segmento será considerado hipomóvel. Se o
fechamento aparecer em excesso ou se o movimento de fechamento for
superior ao de outros segmentos vertebrais, o segmento será considerado
hipermóvel.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Os resultados do teste dependem da habilidade do examinador; estudos de
con abilidade entre examinadores demonstraram somente con abilidade
média.

• Um meio alternativo de apalpação é colocar um dedo no espaço
interespinhoso (entre dois processos espinhosos) e sentir que os processos
ficam juntos.



• O movimento é avaliado palpando quando o ligamento supraespinhoso se
tornar frouxo ou os processos espinhosos atingirem sua aproximação
máxima.

• As extremidades inferiores do paciente podem ser pesadas e difíceis de
serem suportadas e manobradas. Posicionar os joelhos do paciente na
crista ilíaca do examinador e usar as pernas do examinador para ajudar
na elevação e no manuseio das pernas facilita a execução da técnica.

FLEXÃO LATERAL DE SEGMENTO 

Figura 8-26  Flexão lateral de segmento.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em repouso lateral.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca em pé, de frente para o paciente e se posiciona adjacente
ao abdome.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador apalpa entre os processos espinhosos das vértebras lombares
com uma das mãos (um dedo no processo espinhoso, um dedo acima e outro
dedo abaixo dessa estrutura) e ete passivamente tanto os quadris como os
joelhos a 90°. A partir dessa posição, ele então gira o membro para cima.



Esse movimento produz exão lateral na coluna lombar. O examinador
avalia então cada movimento do segmento vertebral, começando em S1 e
progredindo para cima até L1 enquanto apalpa os diferentes segmentos
para o movimento. A seguir, executa o teste com o lado oposto.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O examinador deverá sentir os processos espinhosos etirem lateralmente e
girarem. Se isso não acontecer entre dois processos espinhosos ou se for
excessivo em relação aos movimentos dos demais segmentos vertebrais, o
segmento será hipomóvel ou hipermóvel, respectivamente.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Quadros patológicos do quadril devem ser descartados antes da execução
deste teste.

PRESSÃO VERTEBRAL CENTRAL POSTEROANTERIOR (PVCPA) 

Figura 8-27  Pressão vertebral central posteroanterior.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em posição prona. Travesseiros ou almofadas podem ser
usados para colocar a coluna lombar em posição neutra.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé, adjacente à coluna lombar do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador coloca as pontas dos dois polegares no processo espinhoso da
vértebra a ser testada. Começando no processo espinhoso de L5 e
trabalhando para cima até o processo espinhoso de L1, ele então aplica
pressão posterolateral nos polegares, empurrando cuidadosamente a partir
dos ombros, não dos polegares. Cada vértebra é empurrada em sentido
anterior. Ele deverá cuidar para aplicar a pressão lentamente, com
movimentos cuidadosamente controlados, para “sentir” o movimento, que
na verdade é mínimo. Esse “teste de mola” pode ser repetido várias vezes
para determinar a qualidade do movimento e da sensação final.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Cada amplitude pode ser determinada sentindo-se o processo espinhoso
adjacente (acima ou abaixo). Quando o processo espinhoso adjacente
começa a se movimentar, a amplitude nal do movimento vertebral para o
segmento vertebral-alvo foi atingida. À medida que os movimentos do jogo
articular são executados, o examinador deverá notar qualquer diminuição da
AM, dor ou diferença na sensação nal. As variações ou a reprodução de
sintomas são consideradas resultado de teste positivo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se o examinador planeja testar sensação nal em várias ocasiões, a mesma
mesa de exame deverá ser usada para melhorar a con abilidade. Da
mesma forma, o paciente deverá ser posicionado da mesma maneira em
cada teste.

• O maior movimento ocorre com a coluna em posição neutra. A
con abilidade dessas técnicas entre os avaliadores é frequentemente
baixa.

PRESSÃO VERTEBRAL UNILATERAL POSTEROANTERIOR
(PVUPA) 



Figura 8-28  Pressão vertebral unilateral posteroanterior

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em posição prona. Travesseiros e almofadas podem ser
usados para colocar a coluna lombar em posição neutra.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé, adjacente à coluna lombar.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador move os polegares lateralmente para longe da ponta do
processo espinhoso de modo que os polegares cam nos músculos que
recobrem a lâmina ou o processo transverso da vértebra lombar. Ele então
coloca as pontas dos dois polegares na lâmina ou no processo transverso,
cerca de 2,5 a 4 cm lateral ao processo espinhoso da vértebra lombar.
Começando no processo espinhoso de L5 e trabalhando em sentido
ascendente até o processo espinhoso de L1, ele aplica pressão por meio dos
polegares, empurrando cuidadosamente a partir dos ombros, e cada vértebra
é empurrada anteriormente de modo consecutivo. O examinador precisa
cuidar para aplicar a pressão lentamente, com movimentos cuidadosamente
controlados, para sentir o movimento, que na verdade é mínimo. Esse “teste
de mola” pode ser repetido várias vezes para determinar a qualidade do
movimento e da sensação final.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO



À medida que os movimentos do jogo articular são executados, o examinador
deverá observar qualquer redução na AM, dor ou diferença na sensação

nal. A mesma pressão anterior em mola é aplicada como na técnica de
pressão central. Essa pressão em mola causa leve rotação da vértebra para o
sentido oposto, que pode ser con rmada apalpando-se o processo espinhoso
durante a execução da técnica. Os dois lados deverão ser avaliados e
comparados. As variações ou reprodução de sintomas são consideradas
resultado de teste positivo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Com frequência, a musculatura lombar é protegida e tensa (p. ex., no
espasmo) em pacientes portadores de quadro patológico lombar; portanto,
a sensibilidade e a rigidez resultante da tensão muscular podem
in uenciar a rigidez das articulações e, portanto, afetar os resultados do
teste do examinador.

• Essas técnicas são especí cas para cada vértebra e aplicadas em uma
vértebra de cada vez, ou pelo menos àquelas que o exame indicou que
possam ser afetadas por um quadro patológico.

PRESSÃO VERTEBRAL TRANSVERSA (PVT) 

Figura 8-29  Pressão vertebral transversa.

POSIÇÃO DO PACIENTE



O paciente ca em posição prona. Travesseiros ou almofadas podem ser
usados para colocar a coluna lombar em posição neutra.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé, adjacente à coluna lombar.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador coloca os polegares ao longo da lateral do processo espinhoso
da coluna lombar. Ele aplica pressão do tipo mola transversa no lado do
processo espinhoso, o que leva a vértebra a girar na direção da pressão. Ele
então sente a qualidade do movimento. A pressão deverá ser aplicada aos
dois lados do processo espinhoso para comparar a qualidade do movimento
por meio da amplitude disponível e a sensação nal. O examinador deve
começar a avaliação no processo espinhoso de L5 e trabalhar em sentido
ascendente até o processo espinhoso de L1. Cada vértebra deverá ser testada
consecutivamente.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A PVT causa rotação mínima do corpo vertebral; a amplitude nal pode ser
determinada buscando-se sentir a rotação do processo espinhoso adjacente.
À medida que os movimentos do jogo articular são executados, o examinador
deverá observar qualquer redução na AM, dor ou diferença na sensação

nal. Uma diferença na sensação nal de hiper ou hipomobilidade é
considerada achado positivo de teste.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Essas técnicas são especí cas para cada vértebra e aplicadas a uma
vértebra de cada vez, ou pelo menos àquelas que o exame indicou que
podem ser afetadas por um quadro patológico.
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CAPÍTULO 9

 PELVE

Movimentos Selecionados
Nutação e Contranutação

Testes Comuns de Estresse (Movimentos Passivos)
Teste Cinético Ventral Ipsilateral
Extensão e Rotação Medial Passivas do Ílio sobre o Sacro
Flexão e Rotação Lateral Passivas do Ílio sobre o Sacro
Gapping Teste1 (Teste de Esforço Transverso Anterior)
Teste de Balanço Sacroilíaco (Teste do Joelho ao Ombro)

Teste Especial para Envolvimento Neurológico
Teste de Flexão do Joelho em Prono (Nachlas)

Testes Especiais para Disfunção da Articulação Sacroilíaca
Teste de Gillet (Teste de Fixação Sacral)
Teste Funcional de Elevação Ativa do Membro Inferior Estendido

em Supino
Teste Funcional de Elevação Ativa do Membro Inferior Estendido

em Prono
Teste de Rotação Anterior Ipsilateral
Teste ou Manobra do Flamingo

Testes Especiais para Comprimento do Membro Inferior
Teste de Comprimento do Membro Inferior
Teste de Comprimento Funcional do Membro Inferior



Outros Testes Especiais
Teste do Sinal da Nádega
Sinal de Trendelenburg
Teste Funcional de Comprimento dos Isquiotibiais

Sumário da Avaliação Pélvica*

História (sentado)

Observação (de pé)

Exame

Movimentos ativos (de pé)

Flexão da coluna

Extensão da coluna

Rotação da coluna (esquerda e direita)

Flexão lateral da coluna (esquerda e direita)

Flexão do quadril

Abdução do quadril

Adução do quadril

Extensão do quadril

Rotação medial do quadril

Rotação lateral do quadril

Testes especiais (de pé)

Teste de Gillet (fixação sacral)

Teste de rotação anterior ipsilateral

Teste ou manobra do flamingo

Sinal de Trendelenburg

Teste de comprimento funcional do membro

Testes especiais (sentado)

Movimentos passivos (em supino)

Teste de pressão no ápice da região sacral

Teste de comprimento da fáscia toracolombar

Movimentos isométricos resistidos (em supino)

Flexão anterior da coluna

Flexão do quadril



Abdução do quadril

Adução do quadril

Extensão do quadril

Testes especiais (em supino)

Teste funcional de elevação ativa do membro inferior estendido em supino

Comprimento do membro inferior

Teste de balanço sacroilíaco (teste do joelho ao ombro)

Gapping teste (esforço transverso anterior)

Sinal da nádega

Comprimento funcional dos isquiotibiais

Movimentos passivos (em decúbito lateral)

Teste de aproximação

Extensão e rotação medial passivas do ílio sobre o sacro

Flexão e rotação lateral passivas do ílio sobre o sacro

Reflexos e distribuição cutânea (em supino e, após, em prono)

Movimentos passivos (em prono)

Teste cinético ventral ipsilateral

Teste de pressão no ápice sacral

Testes especiais (em prono)

Teste funcional para elevação do membro inferior estendido em prono

Teste de flexão do joelho em prono

Movimentos do jogo articular (em prono)

Movimento cefálico do sacro com movimento caudal do ílio

Movimento cefálico do ílio com movimento caudal do sacro

Palpação (em prono e após em supino)

Diagnóstico por imagens

* O exame é apresentado de forma a limitar a quantidade de movimento e mudança de

posicionamento que o paciente deve fazer, mas garante que todas as estruturas necessárias sejam

testadas.

A avaliação das articulações sacroilíacas e sín se púbica é feita somente após uma avaliação da

coluna lombar e dos quadris, a menos que um trauma especí co tenha ocorrido nas articulações

sacroilíacas ou sín se púbica. O exame das articulações sacroilíacas e sín se púbica, portanto,

deve envolver somente movimentos passivos, testes especiais, movimentos do jogo articular e

palpação, porque os outros testes foram realizados durante a avaliação das outras articulações.



Após qualquer exame, o paciente deve ser advertido da possibilidade de exacerbação dos sintomas

como resultado da avaliação.

MOVIMENTOS SELECIONADOS

NUTAÇÃO E CONTRANUTAÇÃO1-4 

Figura 9-1  Movimentos de nutação e contranutação ocorrendo na articulação sacroilíaca.

OBJETIVO

Os movimentos de nutação e contranutação são usados para avaliar a
capacidade do sacro em nutar (travar) e contranutar (destravar) no
inonimado2.

Nutação

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador está sentado ou ajoelhado diretamente atrás do paciente e
palpa o aspecto inferior da espinha ilíaca posterossuperior (EIPS) de um
lado com o polegar, enquanto usa o outro polegar para palpar a base do
sacro (i.e., os polegares estão paralelos).



PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente é solicitado a inclinar-se para frente. Conforme o paciente
inclina-se para frente, o examinador observa quanta exão ocorreu
exatamente à medida que a nutação do sacro começa.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Nos primeiros 45° de exão para frente, a base do sacro move-se para frente
(nutação); entretanto, próximo aos 60° (normalmente), a base do sacro
começa a contranutar ou mover-se para trás. Durante a contranutação, as
duas EIPS devem se mover para cima igualmente em relação ao sacro e uma
para a outra ou aproximam-se. Ao mesmo tempo, a espinha ilíaca
anterossuperior (EIAS) tende a se desviar para fora.

Contranutação

POSIÇÃO DO PACIENTE

Para testar a inclinação para trás, o paciente ca de pé com o peso
igualmente distribuído em ambos os membros inferiores.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador senta-se ou ajoelha-se atrás do paciente e palpa ambas as
EIPS.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente é solicitado a inclinar-se posteriormente e o examinador observa
qualquer assimetria.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Normalmente, as EIPS movem-se inferiormente na extensão. O examinador
palpa ambos os lados do sacro ao nível de S1. Conforme o paciente estende-
se, a base do sacro deve mover-se para frente; isso é denominado teste de
flexão sacral.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS



• Durante a extensão ou inclinação para trás do tronco, o osso inominado
(i.e., a cintura pélvica), como uma unidade integral, gira posteriormente
(nutação) na cabeça femoral bilateralmente. Se uma perna é ativamente

exionada no quadril, o inominado daquele lado gira unilateral e
posteriormente.

• Durante a rotação posterior do osso inominado ocorre deslizamento
anterior junto ao longo braço da articulação sacral e superiormente até o
braço curto da articulação sacral. Esse movimento é o mesmo que nutação
sacral. Com inclinação para trás, as duas EIPS movem-se inferiormente em
quantidade igual.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE /SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTES COMUNS DE ESTRESSE (MOVIMENTOS PASSIVOS)

TESTE CINÉTICO VENTRAL IPSILATERAL 

Figura 9-2  Teste cinético ventral ipsilateral. Na extensão, a espinha ilíaca posterossuperior e a
crista sacral movem-se superior e lateralmente.

OBJETIVO

Avaliar a capacidade do ílio em flexionar e girar lateral ou posteriormente.

POSIÇÃO DO PACIENTE



O paciente repousa em prono.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé próximo à pelve do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador posiciona um polegar em uma EIPS e outro polegar paralelo
a este no sacro, começando pelo lado não afetado. O paciente então é
solicitado a ativamente estender a perna no lado que o examinador palpa. O
teste é então repetido no lado afetado.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Normalmente, a EIPS move-se superior e lateralmente quando o paciente
estende a perna. Se isso não ocorrer, indica hipomobilidade com um ílio
girado posteriormente ou desviado para fora.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Este é um teste de movimento e deslocamento; pode ser produzida dor pelo
teste, mas isso não significa um resultado positivo do mesmo.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

EXTENSÃO E ROTAÇÃO MEDIAL PASSIVAS DO ÍLIO SOBRE O
SACRO1,5 



Figura 9-3  Extensão e rotação medial passivas do ílio sobre o sacro. O osso inominado é mantido
em extensão e rotação medial. O examinador palpa o sacro e o ílio com os dedos enquanto gira o ílio
para frente. Com hipomobilidade, o movimento relativo é menor no lado afetado, indicando um desvio
para fora.

OBJETIVO

Avaliar hipomobilidade e rotação posterior do ílio ou desvio da pelve para
fora.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está em decúbito lateral sobre o lado não testado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador está de pé próximo à pelve do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

No lado não afetado, o examinador posiciona uma das mãos sobre a área da
EIAS do ílio anterior. A outra mão é posicionada sobre a EIPS de modo que
os dedos palpem o ílio posterior e o sacro. O examinador puxa o ílio para
baixo em direção aos joelhos com a mão sobre a EIAS e empurra o ílio
posterior para cima com a outra mão enquanto percebe o movimento
relativo do ílio sobre o sacro. O lado afetado é testado para comparação.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se menos movimento ocorrer no lado afetado, isso indica hipomobilidade e



um ílio rodado posteriormente ou desviado para fora.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Se resultados positivos forem vistos nesse teste e no teste de exão e
rotação lateral passivas do ílio sobre o sacro, um escorregamento ocorreu
para o ílio em relação ao sacro.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

FLEXÃO E ROTAÇÃO LATERAL PASSIVAS DO ÍLIO SOBRE O
SACRO1,5 

Figura 9-4  Flexão e rotação lateral passivas do ílio sobre o sacro. O osso inominado é mantido em
exão e rotação lateral. O examinador palpa o sacro e ílio com os dedos esquerdos enquanto gira o ílio

para trás. Com hipomobilidade o movimento relativo é menor no lado não afetado, indicando
estreitamento.

OBJETIVO

Avaliar hipomobilidade e rotação anterior do ílio ou estreitamento da pelve.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está em decúbito lateral sobre o lado não testado.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé próximo à pelve do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

No lado não afetado, o examinador posiciona uma das mãos sobre a área da
EIAS da parte anterior do ílio. A outra mão é posicionada sobre a EIPS de
modo que os dedos palpem o ílio posterior e o sacro. O examinador empurra
o ílio anterior para trás (para cima) com a mão anterior e puxa o ílio para
baixo com a mão posterior e braço, enquanto palpa o movimento relativo. O
lado afetado é então testado para comparação.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se menos movimento ocorre no lado afetado, isso é sinal de hipomobilidade
e rotação anterior do ílio ou estreitamento.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Se resultados positivos forem vistos nesse teste e no teste de extensão e
rotação medial passivas do ílio sobre o sacro, um escorregamento ocorreu
para o ílio em relação ao sacro.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

GAPPING TESTE (TESTE DE ESFORÇO TRANSVERSO
ANTERIOR)1,6,7 



Figura 9-5  Gapping teste.

OBJETIVO

Avaliar a capacidade de as articulações sacroilíacas se separarem
anteriormente (esse teste também avalia a integridade dos ligamentos
sacroilíacos anteriores).

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé próximo à pelve do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Cruzando suas mãos, o examinador posiciona a palma em cada EIAS. O
examinador então aplica pressão às EIAS com o cruzamento dos braços,
empurrando para baixo e para fora com os braços.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O resultado do teste é positivo somente se uma dor unilateral glútea ou na
região posterior da perna for produzida, indicando distensão dos ligamentos
sacroilíacos anteriores.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA



• O teste deve ser realizado com cuidado. Empurrar contra as EIAS pode
desencadear dor porque o tecido mole é comprimido entre a mão do
examinador e a pelve do paciente. Nesse caso, o paciente pode ser
instruído a colocar suas mãos em cada EIAS. O examinador então pode
empurrar por meio das mãos do paciente.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DE BALANÇO SACROILÍACO (TESTE DO JOELHO AO
OMBRO)1,8 

Figura 9-6  Teste de balanço sacroilíaco (joelho ao ombro).

OBJETIVO

Avaliar a integridade do ligamento sacrotuberoso.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador é posicionado próximo à pelve do paciente.



PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador exiona totalmente o joelho e o quadril do paciente e então
aduz o quadril. A articulação sacroilíaca é “balançada” pela exão e adução
do quadril do paciente. Para realizar esse teste apropriadamente, o
examinador move o joelho em direção ao ombro oposto do paciente. Alguns
autores acreditam que o quadril deveria estar rodado medialmente conforme
é exionado e aduzido para aumentar o estresse sobre a articulação
sacroilíaca. Simultaneamente, o ligamento sacrotuberoso pode ser palpado
para pesquisar fragilidade.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Dor nas articulações sacroilíacas indica um resultado positivo do teste.
Enquanto realiza o teste, o examinador pode palpar a articulação sacroilíaca
no lado que é testado para perceber uma ligeira quantidade de movimento
que normalmente está presente.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Esse teste também é chamado teste de estresse do ligamento sacrotuberoso.
• Para realização adequada desse teste, tanto o quadril quanto o joelho não

devem demonstrar nenhuma condição patológica e devem ter amplitude
de movimento completa.

• Deve ser tomado cuidado ao realizar-se esse teste, pois ele põe uma grande
dose de estresse no quadril e nas articulações sacroilíacas. Se uma força
longitudinal for aplicada ao quadril de modo vagaroso e constante (por 15
a 20 segundos) em uma direção oblíqua e lateral, estresse adicional é
aplicado ao ligamento sacrotuberoso.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE ESPECIAL PARA ENVOLVIMENTO NEUROLÓGICO

TESTE DE FLEXÃO DO JOELHO EM PRONO (NACHLAS)9-11 



Figura 9-7  Teste de exão do joelho em prono. O examinador está apontando onde a dor seria
sentida se a coluna lombar estivesse envolvida.

OBJETIVO

Normalmente, para testar um reto femoral tenso, uma lesão da articulação
lombar superior, uma lesão da raiz nervosa da coluna superior ou uma
hipomobilidade da articulação sacroilíaca.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em prono.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé próximo à pelve do membro a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador posiciona uma das mãos na pelve do paciente para palpar a
articulação sacroilíaca no mesmo lado, para compensações. A outra mão do
examinador segura o tornozelo da extremidade inferior que está sendo



testada. O examinador passivamente exiona o joelho na medida do
possível, de modo que o calcanhar do paciente repouse de encontro à
nádega (o examinador deve certi car-se de que o quadril do paciente não
esteja rodado). A posição exionada do joelho deve ser mantida por 45 a 60
segundos.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

• Se a dor for sentida na frente da coxa antes de alcançar a amplitude
completa, o problema é no músculo reto femoral.

• Se a dor for sentida na coluna lombar, o problema é na coluna lombar,
geralmente da raiz nervosa L3, especialmente se sintomas radiculares são
observados.

• Se o problema é uma articulação sacroilíaca hipomóvel, a borda pélvica
ipsilateral (EIAS) irá girar para frente, geralmente antes de o joelho
alcançar 90° de flexão.

• Esse teste também estira o nervo femoral. Dor na região anterior da coxa
pode indicar músculos quadríceps encurtados ou estiramento do nervo
femoral. Uma história cuidadosa e diferenciação da dor ajudam a delinear
o problema.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se o examinador é incapaz de exionar o joelho do paciente além de 90°
devido a uma condição patológica no joelho, o teste pode ser realizado
por extensão passiva do quadril enquanto o joelho é exionado tanto
quanto possível.

• Se o reto femoral está encurtado, o examinador deve lembrar-se de que
levar o calcanhar do paciente à nádega pode causar torção anterior do
ílio, o que poderia levar a uma dor sacroilíaca ou lombar.

• O teste pode ser modi cado para estressar diferentes nervos espinais
(Tabela 8-8).

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.



TESTES ESPECIAIS PARA DISFUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO
SACROILÍACA6,7

Testes Especiais Pertinentes

Teste de Gillet (teste de fixação sacral)
Teste funcional de elevação ativa do membro inferior estendido em supino
Teste funcional de elevação ativa do membro inferior estendido em prono
Teste de flexão do joelho em prono (Nachlas)
Teste de rotação anterior ipsilateral
Teste ou manobra do flamingo

Definição

Condições patológicas das articulações sacroilíacas geralmente são
consideradas uma subclassi cação da categoria mais ampla de dor pélvica.
Disfunção da articulação sacroilíaca refere-se a mobilidade ou movimento
patológico que ocorre entre o sacro e o inominado.

Suspeita de Lesão

Disfunção da articulação sacroilíaca.

Epidemiologia e Demografia

A incidência de condições patológicas da articulação sacroilíaca é estimada
em 15%. Mulheres parecem estar em maior risco que os homens. Homens
podem ser atingidos com menos frequência à medida que envelhecem,
porque a fusão das articulações sacroilíacas ocorre mais em homens que em
mulheres.6,7

História Clínica Relevante

O paciente pode relatar um evento tal como pisar em um buraco ou queda
traumática sobre uma ou ambas as nádegas que precedeu o início dos
sintomas. Frequentemente, o início em mulheres ocorre durante ou após a
gravidez.



Sinais e Sintomas Relevantes

• O paciente se queixa de dor na região do sulco sacral, exatamente medial à
espinha ilíaca posterossuperior. A dor pode propagar-se distalmente na
nádega e região posterior de coxa.

• Os sintomas tipicamente não se estendem aos joelhos ou além destes.
• A origem da dor da articulação sacroilíaca geralmente não se refere

proximalmente à coluna lombar.

Mecanismo de Lesão

A correlação mais comum com o desenvolvimento de dor pélvica é a
gravidez. Outros mecanismos de lesão tipicamente incluem atividades que
requeiram movimentos opostos dos inominados nos quais um inominado é
posteriormente rodado e o outro é relativamente anteriormente rodado.
Quedas sobre as nádegas ou pisar inesperadamente em um buraco podem
resultar no inominado sendo direcionado superiormente em relação ao
sacro.

TESTE DE GILLET (TESTE DE FIXAÇÃO SACRAL)12-15 

Figura 9-8  Teste de Gillet (fixação sacral).



OBJETIVO

Avaliar o movimento sacral em nutação e contranutação.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está de pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador está ou de pé ou ajoelhado diretamente atrás do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O lado não envolvido é testado primeiro. O examinador palpa uma das EIPS
com o polegar enquanto mantém o outro polegar no sacro, paralelo ao
primeiro polegar. O paciente é solicitado a car de pé sobre uma perna
enquanto puxa o joelho oposto em direção ao tórax. Isso causa uma rotação
posterior no osso inominado do mesmo lado. O teste é repetido com a outra
perna e o examinador palpa a outra EIPS.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se a articulação sacroilíaca (EIPS) do lado onde o joelho é exionado (i.e.,
ipsilateral) move-se para cima ou minimamente, a articulação é dita
hipomóvel ou “bloqueada”, indicando um resultado positivo do teste. No
lado não afetado, a EIPS testada move-se para baixo ou inferiormente. Esse
teste é similar ao teste realizado durante a exão do quadril em movimento
ativo; a única diferença é o ponto de palpação durante o movimento.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Esse teste é também denominado teste de rotação posterior ipsilateral.
• Jackson15 sugeriu uma modi cação do teste. Após completar o teste de

Gillet, o examinador palpa a mesma EIPS e sacro e pede ao paciente para
fazer um teste de Gillet repetido usando a outra perna; isso causa uma
rotação posterior ao osso inominado oposto. Conforme o paciente exiona
o quadril e o joelho, a coluna lombar começa a etir, fazendo com que o
sacro mova-se inferiormente; como resultado, o inominado em teste (o



lado oposto da perna sendo flexionada) roda anteriormente.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE13,14

Intervalo de confiança intraobservador: 0,08-0,18.

Intervalo de confiança interobservadores: 0,00-0,02.

TESTE FUNCIONAL DE ELEVAÇÃO ATIVA DO MEMBRO
INFERIOR ESTENDIDO EM SUPINO1,16-18 

Figura 9-9  Teste funcional de elevação ativa do membro inferior estendido em supino. A, O
paciente ativamente faz uma elevação do membro inferior estendido; isso permite ao examinador
comparar esse achado com qual facilidade o teste é feito nas outras duas posições. B, Com forma
aumentada de fechamento (compressão dos ossos inominados). C, Com força aumentada de fechamento
(resistindo à ação muscular).

OBJETIVO

Avaliar se estabilizando a articulação sacroilíaca ativa ou passivamente
diminui os sintomas do paciente; também para testar força e forma de



fechamento nas articulações sacroilíacas.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está repousando em supino. A cabeça do paciente está em
alinhamento neutro e travesseiros não devem ser usados para suportá-la. As
mãos do paciente devem ser colocadas paralelas ao corpo.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca de pé próximo à pelve no lado do membro testado. O
examinador deve ficar de frente à cabeça do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

A avaliação envolve duas elevações ativas para cada membro inferior,
primeiro no lado não envolvido, e, então, no lado envolvido. Com a
elevação do membro inferior inicial, o examinador posiciona uma das mãos
na EIAS para monitorar a pelve e ter certeza de que não ocorre rotação. Essa
mão também pode monitorar a contração do músculo transverso abdominal.
Na segunda elevação do membro inferior, o examinador posiciona as duas
mãos no aspecto lateral de ambos inominados e empurra-os medialmente,
comprimindo-os.

Com a primeira elevação do membro inferior, o paciente ativamente
eleva um membro e então o outro, e o examinador pergunta onde o paciente
observou quaisquer “diferenças de esforço” entre os dois lados. O
examinador então estabiliza e comprime a pelve enquanto o paciente
ativamente faz a elevação do membro inferior estendido (EMIE), provendo
forma de fechamento das articulações sacroilíacas por apertar os ossos
inominados juntos anteriormente. O teste é repetido no outro membro
inferior e o paciente é solicitado a comparar os dois membros em relação ao
esforço necessário para elevá-los.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se a dor diminui ou a EMIE é mais fácil com a forma de fechamento (sem
aumento de sinais ou sintomas), o resultado do teste é considerado positivo
para possíveis problemas da articulação sacroilíaca. Ao mesmo tempo, o



examinador pode veri car a força de contração dos pares musculares do
assoalho pélvico/transverso abdominal/multí dos por palpar medialmente
às EIAS bilateralmente. Se a força dos pares funciona devidamente, a tensão
é sentida simetricamente e o abdome move-se para dentro. Se uma tensão
super cial for sentida, os oblíquos internos estão contraindo-se e há
desequilíbrio das forças dos pares. Os multí dos podem ser palpados
próximo aos processos espinhosos posteriormente; eles devem contraírem-se
quando o assoalho pélvico contrai-se.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Uma modi cação testa força fechamento nas articulações sacroilíacas. O
paciente é solicitado a exionar e girar o tronco em direção ao lado em
que a elevação do membro inferior estendido (EMIE) foi ativamente
realizada, e o examinador resiste ao movimento do tronco. Os dois lados
são comparados para qualquer diferença.

• A força de fechamento testa a capacidade dos músculos em estabilizar as
articulações sacroilíacas durante o movimento.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE FUNCIONAL DE ELEVAÇÃO ATIVA DO MEMBRO
INFERIOR ESTENDIDO EM PRONO1 



Figura 9-10  Teste funcional de elevação ativa do membro inferior estendido em prono. A, O
paciente estende ativamente o membro inferior; isso permite ao examinador comparar esse achado com
qual facilidade o teste é feito nas outras duas posições. B, Com forma aumentada de fechamento
(compressão dos ossos inominados). C, Com força aumentada de fechamento (ação muscular resistida).

OBJETIVO

Avaliar se estabilizando a articulação sacroilíaca ativa ou passivamente
diminui os sintomas do paciente.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está repousando em prono com a cabeça em alinhamento neutro.
As mãos do paciente devem ser posicionadas ao lado do corpo.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca de pé próximo à pelve do paciente e deve estar olhando
na direção dos pés do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O lado não envolvido é testado primeiro. O paciente é avaliado sob três



condições. Primeiramente, não há nenhum contato com o examinador. Em
segundo lugar, as mãos do examinador são posicionadas nos aspectos
laterais da pelve para prover uma força direcionada medialmente à pelve.
Em terceiro, o examinador segura e suporta o braço contralateral mais
elevado. Para fazer esse teste, o paciente ativamente estende seu quadril sob
cada uma dessas três condições. A primeira condição é a extensão de quadril.
A segunda condição envolve o mesmo movimento que a primeira, com o
examinador aplicando uma compressão manual aos ossos inominados
(forma de fechamento). Na terceira condição, o examinador resiste à
extensão do braço contralateral que estará rodado medialmente (força de
fechamento) conforme o paciente estende o membro inferior.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado positivo do teste é indicado se a dor for produzida com a
primeira condição e se cada uma das outras duas condições resultar em
diminuição dos sintomas. Uma diminuição na dor com compressão dos
inominados indica um problema de forma de fechamento, provavelmente de
origem ligamentar. Uma diminuição da dor na terceira fase do teste indica
um problema de força de fechamento e a estabilidade contrátil é a questão.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Se a função melhorar quando a força de fechamento for usada na
estabilização, o exercício provavelmente irá beneficiar o paciente.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DE ROTAÇÃO ANTERIOR IPSILATERAL1 



Figura 9-11  Teste de rotação anterior ipsilateral. A, Posição inicial. B, Perna estendida.

OBJETIVO

Avaliar se o inominado do lado testado é capaz de rodar anteriormente
(nutar) enquanto o sacro roda para o lado oposto.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está de pé com o peso igualmente distribuído em ambos os pés.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador senta-se atrás do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador palpa uma EIPS com um polegar, e o sacro, numa linha
paralela, com o outro polegar. O paciente é solicitado a estender a perna
ipsilateral. O outro lado é testado para comparação.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado positivo do teste é indicado pela ausência de rotação anterior



do inominado em relação ao sacro.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Normalmente a EIPS move-se superior e lateralmente.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE OU MANOBRA DO FLAMINGO3 

Figura 9-12  Teste do flamingo.

OBJETIVO

Avaliar lesão das articulações sacroilíacas e sínfise púbica.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica de pé em uma perna.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR



O examinador ca de pé atrás do paciente para observar as articulações
sacroilíacas.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Quando o paciente ca de pé sobre uma perna, o peso do tronco causa um
deslocamento e gira o sacro para frente e distalmente (caudalmente). O ílio
move-se na direção oposta. Sobre o lado que não sustenta o peso, o oposto
ocorre, mas o estresse é maior no lado que mantém a postura.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Dor na sín se púbica ou na articulação sacroilíaca indica um resultado
positivo do teste para lesões em qualquer estrutura dolorida.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O estresse nas articulações pode ser aumentado quando o paciente salta
sobre uma perna.

• Essa posição é também usada para tirar uma radiogra a de estresse da
sínfise púbica.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTES ESPECIAIS PARA COMPRIMENTO DO MEMBRO
INFERIOR

Testes Especiais Pertinentes

Teste de comprimento do membro inferior
Teste de comprimento funcional do membro

Definição

O termo “discrepâncias do comprimento do membro inferior” refere-se à
diferença no comprimento longitudinal de um membro comparado ao outro.
Discrepâncias de comprimento do membro inferior podem ser inseridas em



duas classi cações. Uma categoria é a real, ou verdadeira, discrepância de
comprimento do membro inferior. Nesses casos, o comprimento de um
membro verdadeiramente é diferente do comprimento do outro membro. A
outra categoria é aparente, ou funcional, discrepância do comprimento do
membro inferior. Nesse caso, um membro parece diferente do outro, mas
quando os membros são medidos, os comprimentos são idênticos. As causas
da discrepância de comprimento aparente podem ser fatores biomecânicos,
tais como uma rotação pélvica ou pronação do pé.

Suspeita de Lesão

Discrepância de comprimento do membro inferior pode ocorrer devido a
trauma, tal como fraturas ou cirurgia (p. ex., artroplastia), ou simplesmente
como resultado de variadas taxas de desenvolvimento dos dois membros.

Epidemiologia e Demografia

Freiberg19 estudou pacientes com dor lombar e descobriu que pacientes com
uma discrepância de comprimento do membro inferior maior que 15 mm
estavam cinco vezes mais propensos a experimentar a dor lombar. Dor
ciática e no quadril ocorreu no membro mais longo em 78% das vezes. Em
pacientes com discrepâncias do comprimento do membro inferior maiores
que 3 cm, uma curva lateral assimétrica da coluna ocorre no lado do
membro mais longo; isso resulta em carga mecânica anormal da coluna.
Discrepâncias de comprimento do membro inferior dessa magnitude estão
presentes em 40% da população em geral.20

ten Brinke e colaboradores20 relataram que em 64 (62%) de 104
pacientes com discrepância de comprimento de membro inferior de 1 mm ou
maior, a dor lombar irradiava-se para o membro inferior mais curto.

História Clínica Relevante

O paciente pode ter uma história de trauma ou fratura da extremidade
inferior. Quedas sobre a nádega podem resultar em discrepância aparente de
comprimento do membro inferior.

Sinais e Sintomas Relevantes



• As diferenças de comprimento do membro inferior, por si mesmas,
geralmente não são dolorosas.

• A diferença é clinicamente relevante como causa contribuinte dos sintomas
e condições patológicas em outras regiões, tais como coluna lombar,
pelve, articulação sacroilíaca ou extremidade inferior.

• O exame objetivo de quaisquer dessas regiões deve incluir um exame do
comprimento do membro inferior.

Mecanismo de Lesão

Alterações reais do comprimento do membro inferior podem ser causadas
por quedas, cirurgia ou por trauma. Isso é especialmente relevante se a
fratura ocorreu em criança e ao longo da epí se de crescimento. Um
paciente também pode ter uma história de substituição total da articulação,
a qual pode ter resultado em alterações no comprimento real do membro
inferior. Alterações artríticas nas articulações da extremidade inferior podem
ser a fonte das diferenças de comprimento total do membro inferior.
Pacientes com discrepância aparente do comprimento do membro inferior
podem ter história de trauma na coluna lombar, pelve, quadril, joelho ou
tornozelo.

TESTE DE COMPRIMENTO DO MEMBRO INFERIOR21,22 

Figura 9-13  Medindo o comprimento do membro inferior (espinha ilíaca anterossuperior ao
maléolo medial).



OBJETIVO

Avaliar discrepâncias do comprimento do membro inferior.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está repousando em supino com nivelamento das EIAS; os
membros inferiores do paciente estão perpendiculares à linha que une as
EIAS.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé próximo ao membro a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Usando uma ta métrica exível, o examinador mede a distância da EIAS ao
maléolo medial ou lateral no mesmo lado. A medida é repetida no outro
lado e os resultados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Uma diferença de 1 a 1,5 cm (0,4 a 0,6 polegada) é considerada normal. O
examinador deve ter em mente, no entanto, que diferenças de comprimento
do membro inferior dentro desse intervalo também podem ser patológicas se
resultam em sintomas.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Nutação (rotação para trás) do ílio sobre o sacro resulta em diminuição do
comprimento do membro inferior, assim como contranutação (rotação
anterior) no lado oposto.

• Se o osso ilíaco de um lado é menor, o comprimento do membro inferior
naquele lado geralmente é maior.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DE COMPRIMENTO FUNCIONAL DO MEMBRO



INFERIOR23 

Figura 9-14  Comprimento funcional do membro inferior na posição de pé. Os pontos nas costas
indicam as EIPS.

OBJETIVO

Avaliar as discrepâncias de comprimento do membro inferior enquanto o
paciente está numa posição de sustentação de peso corporal.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está de pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador está sentado ou ajoelhado imediatamente à frente do
paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente ca de pé relaxado enquanto o examinador palpa o nível das



EIAS e EIPS, observando qualquer assimetria. O paciente então é colocado
na postura “correta” (i.e., articulação subtalar neutra, joelhos
completamente estendidos e dedos dos pés voltados para frente), e a EIAS e
EIPS são palpadas novamente; o examinador observa quaisquer alterações
que tenham ocorrido.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se a assimetria tiver sido corrigida pela “correção” da posição do membro, o
membro inferior é estruturalmente normal (i.e., os ossos têm comprimento
adequado), mas mecânica articular anormal (i.e., um dé cit funcional) está
produzindo uma diferença de comprimento funcional do membro inferior
(Tabela 9-1). Assim, se a assimetria é corrigida por posicionamento
adequado, o resultado do teste é positivo para diferença de comprimento
funcional do membro inferior.

Tabela 9-1  Diferença de Comprimento Funcional do Membro

Articulação Alongamento Funcional Encurtamento Funcional

Pé Supinação Pronação

Joelho Extensão Flexão

Quadril Depressão Elevação

Extensão Flexão

Rotação lateral Rotação medial

Sacroilíaca Rotação anterior Rotação posterior

Modificado de Wallace LA: Lower quarter pain: mechanical evaluation and treatment. In Grieve GP (ed):

Modern manual therapy of the vertebral column, p 467, Edinburgh, 1986, Churchill Livingstone.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Testar o comprimento funcional do membro auxilia o médico a determinar
se a discrepância do comprimento do membro inferior desenvolve um
papel na dor do paciente e disfunção nas posições de sustentação de peso.



CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

OUTROS TESTES ESPECIAIS

TESTE DO SINAL DA NÁDEGA 

Figura 9-15  Teste do sinal da nádega. A, O quadril é exionado com o joelho estendido até que se
sinta resistência ou dor. B, O joelho então é exionado para veri car se exão de quadril adicional pode
ser alcançada; se obtida, o resultado do teste é negativo.

OBJETIVO

Avaliar se os sintomas do paciente estão relacionados às condições
patológicas da lombar e isquiotibiais ou à condição patológica da região da
nádega.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé próximo à pelve no lado do membro testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE



O examinador segura o calcâneo do paciente com uma das mãos e posiciona
a outra mão no joelho do paciente para suportar e estabilizar o membro
inferior. Um teste de elevação passiva do membro inferior estendido
unilateral é feito. Se for encontrada restrição ou dor em um lado, o
examinador exiona o joelho do paciente enquanto mantém a coxa na
mesma posição. Uma vez que o joelho é exionado, o examinador tenta
flexionar o quadril adicionalmente.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se o problema está na coluna lombar ou nos isquiotibiais, a exão do quadril
aumenta. Esse achado indica um resultado negativo no teste do sinal da
nádega. Se a exão do quadril não aumenta quando o joelho é exionado,
esse é um resultado positivo do teste do sinal da nádega e indica uma
condição patológica na nádega, tal como uma bursite, tumor ou abscesso.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Um paciente com essa condição patológica também exibe um padrão não
capsular do quadril.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

SINAL DE TRENDELENBURG 



Figura 9-16  Sinal de Trendelenburg. A, Resultado negativo do teste. B, Resultado positivo do teste.

OBJETIVO

Avaliar a estabilidade do quadril e a capacidade dos abdutores do quadril em
estabilizar a pelve sobre o fêmur.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica de pé, sem suporte.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador está sentado ou ajoelhado imediatamente em frente ou atrás
do paciente e é posicionado para observar a posição da pelve. Esse é um
teste de observação; nenhum contato manual é necessário.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Iniciando com o lado não afetado, o paciente é solicitado a car de pé ou
em equilíbrio em uma perna, e, então, na outra perna. Enquanto o paciente
se equilibra em uma perna, o examinador observa o movimento da pelve.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se a pelve eleva-se no lado não sustentador da postura, o resultado do teste



é considerado negativo, porque o músculo glúteo médio no lado oposto (que
mantém a postura) está levantando a pelve no lado não sustentador, como
normalmente o faz na posição de uma perna. Se a pelve no lado não
sustentador cai, o resultado do teste é considerado positivo; isto é uma
indicação de fraqueza ou instabilidade dos músculos abdutores do quadril,
especialmente do glúteo médio no lado que mantém a postura.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Esse teste deve sempre ser realizado no lado não afetado primeiro, de tal
modo que o paciente entende o que fazer.

• Embora o examinador observe o que acontece no lado não sustentador da
postura, é o lado que a mantém que está sendo testado.

• O paciente também pode tentar compensar por exão lateral em direção
ao membro inferior de sustentação. Essa posição é adotada para que o
centro de massa do paciente seja colocado sobre o membro de suporte.
Como resultado, as demandas no músculo glúteo médio são menores. Essa
compensação deve ser corrigida e o teste, repetido.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE FUNCIONAL DE COMPRIMENTO DOS ISQUIOTIBIAIS1 



Figura 9-17  Teste do comprimento funcional dos isquiotibiais e ligamento sacrotuberoso.

OBJETIVO

Avaliar o comprimento dos músculos isquiotibiais do paciente.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente senta-se na maca com os joelhos exionados a 90°, sem peso
sobre o pé, e com a coluna vertebral em posição neutra.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador senta-se atrás do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador palpa a EIPS com um polegar enquanto o outro polegar
repousa paralelo no sacro. O paciente é solicitado a estender o joelho
ativamente e de modo lento.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Normalmente, a extensão completa do joelho é possível sem rotação



posterior da pelve ou flexão da coluna lombar.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Isquiotibiais encurtados causam uma rotação posterior na pelve e/ou exão
da coluna. Embora não seja uma patologia real, comprimento limitado
dos isquiotibiais pode contribuir para disfunção e condição patológica na
coluna lombar e pelve.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.
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osteopatia mantêm essa nomenclatura apesar da nômina anatômica indicar o termo ilíaco como
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CAPÍTULO 10

 QUADRIL

Movimentos Selecionados
Movimentos Ativos

Testes Especiais para Patologia do Quadril
Teste de Patrick (Flexão, Abdução e Rotação Externa [FABRE] ou

Teste Figura Quatro)
Teste de Flexão-Adução
Sinal de Trendelenburg
Teste de Laceração Labral Anterior (Flexão, Adução e Rotação

Interna [FADRI])
Teste de Laceração Labral Posterior
Teste de Craig

Testes Especiais para Comprimento dos Membros Inferiores
Comprimento Real dos Membros Inferiores
Manobra de Weber-Barstow (Método Visual)
Comprimento Funcional dos Membros Inferiores

Testes Especiais para Encurtamento Muscular
Teste Sinal da Nádega
Teste de Thomas
Teste da Contratura do Reto Femoral (Teste de Kendall)
Teste de Ely (Contratura do Reto Femoral)
Teste de Ober
Teste para Contratura da Banda Iliotibial em Prono



Teste de Compressão de Noble
Teste de Contratura em Adução
Teste de Contratura em Abdução
Teste de Elevação do Membro Inferior Estendido 90-90 (Contratura

dos Isquiotibiais)

Sumário da Avaliação do Quadril*

História

Observação

Exame

Movimentos ativos (em supino)

Flexão do quadril

Abdução do quadril

Rotação lateral do quadril

Rotação medial do quadril

Movimentos passivos (em supino) da mesma forma executada para os movimentos ativos (se

necessário)

Movimentos isométricos resistidos (em supino)

Flexão do quadril

Extensão do quadril

Adução do quadril

Abdução do quadril

Rotação medial do quadril

Rotação lateral do quadril

Flexão do joelho

Extensão do joelho

Testes especiais (em supino)

Teste de Patrick

Teste de flexão-adução

Sinal de Trendelenburg

Teste de laceração labral anterior

Teste de laceração labral posterior

Teste de Craig



Teste de Thomas

Testes para avaliação do comprimento dos membros inferiores

Manobra de Weber-Barstow

Sinal da nádega

Teste de Ely

Teste de contratura do reto femoral

Teste de elevação da perna estendida 90-90

Testes de contratura em abdução-adução

Teste de compressão de Noble

Reflexos e distribuição cutânea (em supino)

Reflexos

Avaliação sensorial

Nervos espinais

Movimentos do jogo articular (em supino)

Deslizamento caudal

Compressão

Descompressão lateral

Teste do quadrante

Palpação (em supino)

Movimento ativo (em prono)

Extensão do quadril

Rotação do quadril

Movimento passivo (em prono)

Extensão do quadril

Movimentos isométricos resistidos (em prono)

Rotação medial do quadril (quando não previamente executada)

Rotação lateral do quadril (quando não previamente executada)

Flexão do joelho (quando não previamente executada)

Extensão do joelho (quando não previamente executada)

Testes especiais (em prono e em decúbito lateral)

Teste de Ober

Teste em posição prona

Reflexos e distribuição cutânea (em prono)

Palpação (em prono)

Diagnóstico por imagens



* O exame é apresentado em uma ordem que limita a quantidade de movimentos do paciente, mas

assegura que todas as estruturas necessárias sejam testadas. Após o término do restante do exame, o

examinador pode pedir ao paciente que realize testes funcionais apropriados. Além disso, após

qualquer avaliação, o paciente deve ser avisado de que os sintomas podem ser exacerbados pela

avaliação.

MOVIMENTOS SELECIONADOS

MOVIMENTOS ATIVOS 

 



Figura 10-1  Movimentos ativos do quadril. A, Flexão. B, Extensão. C, Abdução. D, Adução. E,
Rotação em posição supina. F, Rotação em posição prona.

(A, E e F redesenhados a partir de Beetham WP, Polley HF, Slocumb CH, Weaver WF: Physical examination

of the joints, p 134, 137, 138, Philadelphia, 1965, Saunders).

INFORMAÇÃO GERAL

Os movimentos ativos do quadril são realizados deixando-se por último os
mais dolorosos. Alguns movimentos são feitos com o paciente em decúbito
dorsal e alguns com o paciente em decúbito ventral. Se a história indicar que
movimentos repetitivos, posturas mantidas ou movimentos combinados são
a causa do sintoma, o examinador deve se assegurar de que estes
movimentos também sejam testados. Por exemplo, a extensão mantida do
quadril pode provocar dor glútea na presença de claudicação intermitente
na artéria ilíaca comum ou interna.1

Durante os movimentos ativos, o examinador deve sempre avaliar a
possibilidade de desequilíbrio muscular ou de conjugação de forças que
levem a um padrão de recrutamento muscular anormal. Por exemplo,
durante a extensão, o padrão normal é a contração do glúteo máximo
seguida pela contração do eretor da coluna no lado oposto e dos isquiotibiais
(dependendo da carga a ser estendida). Se o eretor da coluna se contrai
primeiro, a pelve rodará anteriormente, gerando uma hiperextensão da



coluna lombar.
Durante os movimentos ativos, o examinador deve avaliar a pelve e as

espinhas ilíacas anterossuperiores (em supino) e espinhas ilíacas
posterossuperiores (em prono). Durante o movimento do quadril, se as
conjugações de forças forem normais, a pelve e as espinhas ilíacas
anterossuperiores (EIAS) e espinhas ilíacas posterossuperiores (EIPS) não se
movimentarão. A presença de movimento pode ser uma indicação de
desequilíbrio muscular.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente é colocado em supino ou em prono, dependendo do movimento a
ser testado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona ao lado do paciente para observar os
movimentos e para palpar as espinhas ilíacas anterossuperiores – EIAS (em
supino) e espinhas ilíacas posterossuperiores – EIPS (em prono).

Flexão (em Supino)

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente é solicitado a exionar o quadril em direção ao tórax o máximo
possível.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A exão do quadril normalmente varia entre 110° a 120° com o joelho
exionado. Se a EIAS no lado testado começa a se mover, o movimento é

interrompido, porque está ocorrendo uma rotação da pelve em vez de uma
exão do quadril. O joelho do paciente é exionado durante o teste para

prevenir limitação do movimento causada pelo encurtamento dos
isquiotibiais. Se o arco de movimento for inferior à amplitude de movimento
(AM) normal ou inferior ao arco de movimento do membro inferior não
afetado, o resultado do teste é positivo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS



• Durante o movimento, se a musculatura abdominal for fraca, a pelve
rodará anteriormente. Se os exores do quadril forem fracos, a pelve
rodará posteriormente.

• Se uma dor aguda na virilha for desencadeada em exão e rotação medial
(movimento combinado), a dor pode ser o resultado de um impacto
anterior do colo femoral contra o bordo acetabular.2-6

Abdução (em Supino)

PROCEDIMENTO DO TESTE

Antes de pedir ao paciente que realize o movimento de abdução ou adução,
o examinador deve estar seguro de que a pelve está “equilibrada” ou
nivelada, com as EIAS niveladas e os membros inferiores perpendiculares a
uma linha que une as duas EIAS. Isto assegura que os ângulos medidos para
a adução e a abdução sejam mensurados a partir do mesmo ponto inicial
para cada membro inferior. A seguir, o paciente é solicitado a abduzir um
membro inferior de cada vez.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A abdução do quadril normalmente varia entre 30° e 50°. A abdução é
interrompida quando a pelve começa a se mover. Se o arco de movimento é
inferior ao normal ou inferior ao do membro inferior não afetado, o
resultado do teste é considerado positivo. O movimento da pelve é detectado
pela palpação da EIAS e pedindo-se ao paciente que pare o movimento
assim que as EIAS em cada lado começarem a se mover. Normalmente, a
EIAS no lado do movimento se eleva; a EIAS oposta pode cair ou se elevar.
Quando o paciente abduz o membro inferior, a EIAS oposta tende a se
mover primeiro; com uma contratura em adução, isso ocorre mais
precocemente no arco de movimento. Se a rotação lateral e leve exão
ocorrerem precocemente no movimento de abdução, o tensor da fáscia lata
pode ser mais forte e os músculos glúteo médio e glúteo mínimo, fracos. Se a
rotação lateral ocorre mais tardiamente na AM, o iliopsoas ou o piriforme
podem estar hiperativos. Se a pelve se inclina para cima no início do
movimento, o quadrado lombar está hiperativo. Todos estes movimentos
demonstram padrões de desequilíbrio.



Adução (em Supino)

PROCEDIMENTO DO TESTE

A adução do quadril é medida a partir da mesma posição inicial da abdução.
O paciente é orientado a aduzir uma perna por sobre a outra enquanto o
examinador assegura que a pelve não se mova. A adução também pode ser
medida pedindo-se que o paciente abduza um membro inferior e o deixe
abduzido, com o examinador assegurando que o membro inferior testado
esteja a 90° de uma linha formada pelas EIAS. A seguir, o outro membro
inferior é testado em relação à quantidade de adução presente. A vantagem
deste método é que o membro inferior testado não precisa ser exionado
antes da execução do movimento de adução.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A adução do quadril normalmente é de 30°. Quando o paciente aduz o
membro inferior, a EIAS do mesmo lado se move primeiro. O movimento
ocorre mais cedo na AM se uma contratura em abdução estiver presente.

Rotação (em Supino)

PROCEDIMENTO DO TESTE

Em posição supina, o paciente simplesmente roda o membro inferior
estendido sobre uma pelve equilibrada. O giro do pé ou do membro inferior
para fora testa a rotação lateral; o giro do pé ou do membro inferior para
dentro testa a rotação medial. A seguir, o examinador pode medir a rotação
do quadril pedindo ao paciente que mantenha o pé plantígrado e medindo o
ângulo do pé em relação a uma linha vertical traçada a partir do meio do
calcanhar. Em outro teste em supino, o paciente é solicitado a exionar o
quadril e o joelho em 90°, como ele faria se estivesse sentado.7 Quando este
método é utilizado, deve-se ter em mente que ao fazer o paciente rodar o
membro para fora o teste é de rotação medial; ao fazer rodar o membro
inferior para dentro, o teste é de rotação lateral.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A rotação medial normalmente varia entre 30° a 40°, e a rotação lateral,



entre 40° e 60°. Se a EIAS começa a se mover, o movimento é interrompido,
porque está ocorrendo uma rotação da pelve em vez de uma rotação do
quadril. Se a amplitude de movimentos for inferior ao normal ou inferior a
do membro inferior não afetado, o resultado do teste é considerado positivo.

Extensão (em Prono)

PROCEDIMENTO TESTE

O paciente é solicitado a estender o quadril.

INDICAÇÕES DE UM TESTE POSITIVO

A extensão do quadril normalmente varia de 0° a 15°. Se a amplitude de
movimento é inferior a estes valores ou inferior ao arco de movimento do
membro inferior não afetado, o resultado do teste é positivo. O examinador
deve ter cuidado em diferenciar entre extensão do quadril e extensão da
coluna. Os pacientes geralmente têm uma tendência de estender a coluna
lombar ao mesmo tempo em que estendem o quadril, gerando a aparência
de uma extensão aumentada do quadril. A elevação da pelve ou o
movimento superior da EIPS indica que o paciente passou do nal da
extensão do quadril.

Rotação (em Prono)

PROCEDIMENTO DO TESTE

Com o paciente em prono, a pelve é equilibrada alinhando os membros
inferiores em ângulos retos em relação a uma linha que une as EIPS. A
seguir, o paciente exiona o joelho em 90°. A rotação medial é testada
quando o membro inferior é rodado para fora e a rotação lateral é testada
quando o membro inferior é rodado para dentro. Geralmente, este método
(em prono) é utilizado para medir a rotação do quadril, porque é mais fácil
medir o ângulo durante o teste.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A rotação medial normalmente varia entre 30° a 40° e a rotação lateral de
40° a 60°. Se o arco de movimento é inferior aos valores descritos



anteriormente ou inferior ao arco do membro inferior não afetado, o
resultado do teste é considerado positivo.

TESTES ESPECIAIS PARA PATOLOGIA DO QUADRIL8-13

Testes Especiais Pertinentes

Teste de Patrick ( exão, abdução e rotação externa [FABRE] ou teste gura
quatro)

Teste de flexão-adução
Sinal de Trendelenburg
Teste de laceração labral anterior (teste de exão, adução e rotação interna

[FADRI])
Teste de laceração labral posterior
Teste de Craig

Definição

Historicamente, o diagnóstico de lesão do quadril e suas condições
patológicas se limitavam a diagnósticos como bursite, artrite e displasias
genéticas. Recentemente, novas técnicas de imagens e cirúrgicas ampliaram
a gama de condições patológicas rotineiramente diagnosticadas na região do
quadril. As lesões labrais e da cartilagem ao redor do quadril se tornaram
fontes potenciais de sintomas e disfunção. O maior escopo de condições
patológicas dentro e ao redor da articulação do quadril tornou o diagnóstico
destas condições mais desafiador para o clínico.

Suspeita de Lesão

Tendinopatia dos adutores
Instabilidade anterior do quadril
Síndrome do impacto anterossuperior
Impacto posteroinferior
Necrose avascular



Distensão da musculatura flexora/adutora do quadril
Tendinite ou espasmo do iliopsoas
Lacerações labrais (quadril)
Síndrome de Legg-Calvé-Perthes
Osteoartrite
Deslizamento da epífise da cabeça femoral
Síndrome do ressalto do quadril

Epidemiologia e Demografia

A epidemiologia e a demogra a dos pacientes com uma condição patológica
do quadril variam enormemente, dependendo dos tecidos lesionados ou da
patologia envolvida.

• A osteoartrite afeta 10% a 25% da população acima dos 55 anos de idade.
• A osteonecrose pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, mas é mais

comum em pessoas entre os 30 a 50 anos de idade.
• Em crianças, a causa mais comum de dor no quadril é uma sinovite

transitória aguda. A incidência de deslizamento da epí se da cabeça
femoral é de aproximadamente 6,1 por 10.000 meninos e 3 por cada
10.000 meninas. A incidência da doença de Legg-Calvé-Perthes é de
aproximadamente 1,5 a 5 por 10.000.

• Em recém-natos, a prevalência da displasia do desenvolvimento do quadril
(DDQ) foi rastreada na população em índices de 2,5 a 20 a cada 1.000
nascimentos; entretanto, ela chega a 40 a 90 por 1.000 nascimentos em
algumas comunidades.

História Clínica Relevante

Lesões musculoesqueléticas prévias podem contribuir para as alterações
biomecânicas e estresses exercidos sobre a região do quadril. Todas as lesões
do tornozelo, joelho, abdômen, virilha, coluna torácica e lombar podem
ocasionar movimentos compensatórios, os quais alteram a mecânica normal
do quadril. Com o tempo, essas alterações resultam em um desgaste anormal
das estruturas do quadril, levando a deterioração e degeneração.



Sinais e Sintomas Relevantes

No idoso, a artrite é uma fonte comum de dor no quadril. Pacientes com
osteoartrite do quadril experimentam dois tipos distintos de dor: uma dor de
baixa intensidade que se torna mais constante com o passar do tempo e
episódios curtos de uma dor mais intensa, geralmente imprevisível, uma dor
emocionalmente desgastante. Ambas as dores podem existir ao mesmo
tempo. A dor no quadril tende a ser na face anterior e medial do quadril. A
dor posterior e lateral geralmente é irradiada da coluna lombar ou das
articulações sacroilíacas. Em crianças, condições patológicas do quadril
podem ser indolores ou podem se manifestar no joelho, especialmente na
face medial. Uma criança com uma condição patológica do quadril
comumente se apresenta com uma claudicação e fraqueza de Trendelenburg.

Mecanismo da Lesão

O mecanismo da lesão desempenha um grande papel no diagnóstico
diferencial de pacientes com dor aguda no quadril e condições patológicas
na coxa e um papel menor na dor crônica. Lesões traumáticas agudas
geralmente podem remontar ao movimento que ocorreu no momento da
lesão. Distensões musculares ao redor da região do quadril e da coxa
geralmente ocorrem durante movimentos de desaceleração excêntrica. O
trauma sobre o quadril pode produzir uma fratura, subluxação, luxação,
síndrome de compartimento, distensão muscular, contusão ou laceração
labral.

Sintomas de início gradual geralmente indicam tendinopatia, bursite,
hérnia, osteíte púbica, impacto fêmoro-acetabular ou uma fratura de
estresse. Um início insidioso geralmente indica doença articular
degenerativa ou dor irradiada. Sintomas agudos geralmente resultam de
trauma tecidual; dor crônica ou insidiosa no quadril pode estar associada
com uma lesão prévia do quadril ou extremidade inferior. A compensação
começa a ocorrer, e por m o corpo entra em colapso ao redor da região do
quadril.

TESTE DE PATRICK (FLEXÃO, ABDUÇÃO E ROTAÇÃO EXTERNA
[FABRE] OU TESTE FIGURA QUATRO)14-16 



Figura 10-2  Teste de Patrick (FABRE ou teste gura quatro) para detectar a limitação do
movimento do quadril.

(Redesenhado de Beetham WP, Polley HF, Slocumb CH, Weaver WF: Physical examination of the joints, p

139, Philadelphia, 1965, Saunders).

OBJETIVO

Avaliar as condições patológicas da articulação do quadril, espasmo do
iliopsoas ou disfunção sacroilíaca.

SUSPEITA DE LESÃO

• Condições patológicas da articulação do quadril
• Espasmo do iliopsoas
• Disfunção da articulação sacroilíaca

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está em supino. O membro testado é exionado e o membro
contralateral permanece estendido.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé próximo ao quadril testado do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Uma das mãos do examinador é colocada sobre o joelho do membro testado.
A outra mão do examinador é colocada na EIAS contralateral e será utilizada
para estabilizar a pelve contralateral. O examinador posiciona o membro
inferior do paciente de modo que o pé do membro testado que sobre o
joelho do membro inferior oposto. A seguir, o examinador lentamente
abaixa o joelho do membro inferior testado na direção da mesa de exame.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado de teste negativo está indicado se o joelho do membro testado
chega até a mesa ou pelo menos chega a um nível paralelo ao do membro
inferior oposto. Um resultado de teste positivo está indicado se o joelho do
membro testado permanece acima do membro oposto reto. Se o resultado do
teste é positivo, o teste indica que a articulação do quadril pode estar
afetada, pode estar presente um espasmo do iliopsoas ou a articulação
sacroilíaca pode estar afetada (se o paciente apresenta uma dor posterior).

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• FABRE é a posição do quadril quando o paciente começa o teste. Este teste
algumas vezes é chamado de teste de Jansen.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE15,16

Confiabilidade: Teste-reteste ICC: 0,93

Intraobservadores: 0,87

TESTE DE FLEXÃO-ADUÇÃO17,18 



Figura 10-3  O quadril normal permite que o joelho ipsilateral se mova convincentemente através
da linha média do corpo sem rolagem da pelve. O joelho deve entrar na zona 1 superpondo o quadril
oposto e, em um paciente jovem ou exível, alcança a posição lateral à coxa. Alterações patológicas
progressivas no quadril limitam a adução às zonas 2 e 3, com a produção de dor por esta manobra.

(Redesenhado de Woods D, Macnicol M: The flexion-adduction test: an early sign of hip disease. J Pediatr

Orthop 10:181, 2001.)

OBJETIVO

Avaliar condições patológicas do quadril em crianças mais velhas e adultos
jovens.

SUSPEITA DE LESÃO

• Deslizamento da epífise da cabeça femoral
• Impacto anterior do quadril do adutor longo, pectíneo, iliopsoas, sartório

ou tensor da fáscia lata
• Condições patológicas do labrum anterior

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está em supino e a extremidade inferior contralateral deve estar
estendida.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR



O examinador se posiciona próximo à pelve no lado do quadril testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Uma das mãos do examinador segura o joelho do paciente. O examinador
exiona o quadril do paciente até pelo menos 90° com o joelho exionado. A

seguir, o examinador aduz o membro inferior flexionado.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Normalmente, o joelho passa por sobre o quadril oposto sem movimento da
pelve. Nos quadris com uma condição patológica, a adução é limitada e
acompanhada por dor ou desconforto, e a pelve roda lateralmente na
direção do membro inferior estendido.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Maitland18 chamou este teste do quadrante ou do esfregar, se o quadril
estiver em exão completa. Ele acreditava que o teste estressava ou
comprimia o colo femoral contra o acetábulo, ou pinçava o adutor longo,
o pectíneo, o iliopsoas, o sartório ou o tensor da fáscia lata.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

SINAL DE TRENDELENBURG19 



Figura 10-4  Sinal de Trendelenburg. A, Teste negativo. B, Teste positivo.

OBJETIVO

Avaliar a estabilidade do quadril e a capacidade dos abdutores do quadril
para estabilizar a pelve sobre o fêmur.

SUSPEITA DE LESÃO

• Fraqueza dos abdutores do quadril.

POSIÇÃO DO PACIENTE

Paciente em pé, sem apoio.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona sentado ou ajoelhado diretamente na frente ou
diretamente atrás do paciente. O examinador deve se posicionar de modo a
observar a posição da pelve. Não há a necessidade de contato manual; este é
um teste observacional.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente é orientado a car em pé apoiado em um dos membros
inferiores, começando com o lado não envolvido.



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Normalmente, quando uma pessoa ca em pé apoiada sobre um dos
membros inferiores sem nenhum outro apoio, a pelve se eleva no lado
oposto; isto indica um resultado de teste negativo. Um resultado de teste
positivo está indicado se a pelve no lado oposto (lado não apoiado) cai
quando o paciente se apoia sobre o membro afetado. A queda da pelve para
o lado oposto indica uma fraqueza do glúteo médio ou um quadril instável
(p. ex., como resultado de uma luxação do quadril) no lado afetado ou de
apoio.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O teste sempre deve ser realizado primeiro no lado não afetado de modo
que o paciente compreenda o que deve fazer.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DE LACERAÇÃO LABRAL ANTERIOR (FLEXÃO, ADUÇÃO
E ROTAÇÃO INTERNA [FADRI])20,21 

Figura 10-5  Teste de laceração labral anterior. A, Posição inicial. B, Posição final.

OBJETIVO

Testar a síndrome do impacto anterossuperior ou uma ruptura do labrum
anterior no quadril, bem como uma tendinite do iliopsoas.



SUSPEITA DE LESÃO

• Síndrome do impacto anterossuperior
• Laceração do labrum anterior
• Tendinite do iliopsoas

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está em supino. O membro inferior contralateral deve ser
posicionado em extensão completa do quadril e joelho.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona adjacente à pelve no lado do quadril testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Uma das mãos do examinador segura o joelho do paciente e a outra mão
segura no tornozelo. O examinador coloca o quadril em exão total, rotação
lateral e abdução completa como posição inicial. A seguir, o examinador
leva o quadril em extensão combinada com rotação medial e adução.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado de teste positivo é indicado pela presença de dor ou se os
sintomas do paciente são reproduzidos com ou sem um estalido.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O examinador deve segurar e estabilizar rmemente a extremidade inferior
testada para minimizar o movimento de defesa do paciente.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DE LACERAÇÃO LABRAL POSTERIOR20 



Figura 10-6  Teste de laceração labral posterior. A, Posição inicial. B, Posição final.

OBJETIVO

Avaliar uma ruptura do labrum, instabilidade anterior do quadril ou impacto
posteroinferior.

SUSPEITA DE LESÃO

• Laceração labral
• Instabilidade anterior do quadril
• Impacto posteroinferior

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em supino e o membro inferior contralateral deve car
estendido.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador é posicionado adjacente à pelve no lado do quadril testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Uma das mãos do examinador segura o joelho do paciente e a outra mão
segura o tornozelo. O examinador leva o quadril em exão total, adução e
rotação medial como posição inicial. A seguir, o examinador leva o quadril
em extensão combinada com abdução e rotação lateral.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO



Um resultado de teste positivo está indicado na presença de dor na virilha
ou apreensão do paciente, ou se os sintomas do paciente são reproduzidos,
com ou sem um estalido.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O teste algumas vezes é chamado de teste de apreensão na presença de
apreensão que surge no final da AM.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DE CRAIG22-29 

Figura 10-7  Teste de Craig para medir a anteversão femoral.

OBJETIVO

Medir a anteversão femoral ou torção para frente do colo femoral.

DEFORMIDADE SUSPEITA

• Anteversão femoral



• Torção do colo femoral

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em prono com o joelho exionado em 90°. Os quadris e
as coxas são alinhados com o tronco e paralelos entre si, com os membros a
90° em relação a uma linha que une as espinhas ilíacas posterossuperiores.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona em pé, adjacente ao quadril testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador palpa a face posterior do trocânter maior do fêmur do
paciente com uma das mãos e segura o tornozelo com a outra. A seguir, o
quadril é lenta e passivamente levado em rotação medial e lateral até que o
trocânter maior que em paralelo à mesa de exame ou chegue a sua posição
mais lateral (o trocânter está paralelo quando pode ser sentido mais
lateralmente em referência à linha média do corpo). O grau de anteversão
pode ser estimado com base no ângulo do membro inferior com o plano
vertical.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Ao nascimento, o ângulo médio é de aproximadamente 30°; no adulto, o
ângulo médio fica entre 8° e 15°.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O teste de Craig se correlaciona bem com os achados radiológicos (dentro
de 4°) em crianças.

• O teste também é chamado de método de Ryder para mensuração da
anteversão ou retroversão.

• A anteversão do quadril é medida pelo ângulo formado pelo colo femoral
com os côndilos femorais. É o grau de projeção para frente do colo
femoral a partir do plano coronal da diá se e diminui durante o período
de crescimento.



• O aumento da anteversão leva a uma inclinação das patelas e pododáctilos
voltados para dentro. A anteversão excessiva é duas vezes mais comum em
meninas do que em meninos. Um achado clínico comum de anteversão
excessiva é uma excessiva rotação medial do quadril (superior a 60°) e
diminuição da rotação lateral em extensão. Gelberman et al.29
destacaram, entretanto, que a rotação deve ser vista em posição neutra
(como no teste de Craig) e com o quadril em 90° de exão, porque a
rotação demonstra maior variabilidade em exão. Estes pesquisadores
acreditaram que uma rotação medial maior do que a rotação lateral em
ambas as posições era um indicador melhor de aumento da anteversão
femoral.

• Com a retroversão, o plano do colo femoral roda para trás em relação ao
plano condilar coronal, ou o acetábulo propriamente dito pode car
retrovertido.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE28

Confiabilidade: Intraobservadores: 0,94

Interobservadores: 0,85

TESTES ESPECIAIS PARA COMPRIMENTO DOS MEMBROS
INFERIORES

Testes Especiais Relevantes

Comprimento real dos membros inferiores
Manobra de Weber-Barstow (método visual)
Comprimento funcional dos membros inferiores

Definição

Uma discrepância do comprimento dos membros inferiores é a diferença no
comprimento longitudinal de um membro inferior em comparação com o
outro. A discrepância no comprimento do membro inferior pode ser
classi cada de duas formas: como discrepância real (verdadeira) ou
aparente (funcional) do comprimento dos membros inferiores. Nas



discrepâncias verdadeiras do comprimento dos membros inferiores, o
comprimento de um dos membros é verdadeiramente diferente do
comprimento do outro membro. Nas discrepâncias funcionais do
comprimento dos membros inferiores, um dos membros parece diferente do
outro, mas quando os dois membros são medidos, os comprimentos são
idênticos. A discrepância aparente do comprimento pode ser causada por
fatores biomecânicos (p. ex., rotação da pelve) ou pronação dos pés (Tabela
9-1).

Suspeita de Lesão

A discrepância do comprimento dos membros inferiores pode ser resultado
de trauma, como fraturas ou cirurgias (p. ex., artroplastia), ou simplesmente
taxas variadas de desenvolvimento entre os dois membros inferiores.

Epidemiologia e Demografia

Freiberg30 estudou pacientes com dor lombar e descobriu que aqueles com
discrepância de membros inferiores superior a 15 mm apresentavam uma
probabilidade cinco vezes maior de desenvolver dor lombar. A dor no
quadril e a ciática ocorreram no membro mais longo em 78% dos casos. Em
pacientes com discrepâncias no comprimento dos membros inferiores
superiores a 3 cm, uma inclinação lateral assimétrica da coluna ocorre para
o lado do membro inferior mais longo. Isto resulta em uma mecânica
anormal de carga sobre a coluna. As discrepâncias no comprimento dos
membros inferiores desta magnitude estão presentes em 40% da população
geral.31

ten Brinke et al.31 relataram que em 64 (62%) entre 104 pacientes com
discrepância de membros inferiores de 1 mm ou mais a dor lombar irradiava
para o membro mais curto.

História Clínica Relevante

O paciente pode apresentar uma história de trauma ou fratura da
extremidade inferior. Quedas sobre as nádegas também podem resultar em
discrepâncias aparentes do comprimento dos membros inferiores.



Sinais e Sintomas Relevantes

• As diferenças no comprimento dos membros inferiores propriamente ditas
geralmente não são dolorosas.

• A diferença é clinicamente relevante como uma causa contribuinte dos
sintomas e condições patológicas em outras regiões, como coluna lombar,
pelve, articulação sacroilíaca ou extremidade inferior.

• Um exame objetivo de qualquer uma dessas regiões deve incluir o exame
do comprimento dos membros inferiores.

Mecanismo da Lesão

As alterações reais no comprimento dos membros inferiores podem ser
causadas por quedas, cirurgias ou trauma. Isto é especialmente relevante se
a fratura ocorre em uma criança e a fratura ocorre através de uma placa de
crescimento. Um paciente pode apresentar história de artroplastia total, que
pode causar alterações no comprimento real do membro. Alterações
artríticas das articulações da extremidade inferior podem dar origem a
diferenças no comprimento total dos membros inferiores.

Pacientes com discrepâncias aparentes dos membros inferiores podem
apresentar história de trauma na coluna lombar, pelve, quadril, joelho ou
tornozelo.

COMPRIMENTO REAL DOS MEMBROS INFERIORES32-37 

Figura 10-8  Mensuração do comprimento do membro inferior. A, Medindo até o maléolo medial.
B, Medindo até o maléolo lateral.

OBJETIVO



Avaliar diferenças no comprimento e assimetrias nos membros inferiores.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está em supino. Os membros inferiores devem estar afastados
entre 15 a 20 cm e paralelos entre si. Se os membros não estiverem
posicionados adequadamente em relação à pelve, pode ocorrer um
encurtamento aparente de um dos membros. Os membros inferiores devem
ser colocados em posições comparáveis em relação à pelve, porque a
abdução do quadril traz o maléolo medial para uma posição mais próxima
da EIAS no mesmo lado e a adução do quadril afasta o maléolo medial da
EIAS no mesmo lado. Se um quadril está xo em abdução ou adução como
resultado de contratura ou outra causa, o quadril normal deve ser aduzido
ou abduzido em uma quantidade igual para assegurar uma mensuração
adequada do comprimento do membro inferior.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

Antes que qualquer medida seja feita, o examinador deve posicionar a pelve
nivelada ou equilibrada com os membros inferiores (veja Posição do
Paciente). O examinador se posiciona adjacente à extremidade inferior do
membro inferior a ser mensurado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Para obter o comprimento do membro inferior, o examinador mede da EIAS
até o maléolo medial ou lateral. A extremidade metálica plana da ta
métrica é colocada imediatamente distal à EIAS e empurrada de encontro a
ela. A seguir, o polegar comprime a extremidade da fita firmemente contra o
osso, xando a ta métrica de encontro ao osso. O dedo indicador da outra
mão é colocado imediatamente distal ao maléolo lateral ou medial
empurrando-o. A unha do polegar é colocada contra a ponta do dedo
indicador de modo que a fita métrica fique presa entre os dois dedos.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Uma leve diferença (1 a 1,5 cm) no comprimento do membro inferior é
considerada normal; entretanto, mesmo esta diferença pode causar



sintomas.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Na América do Norte, a mensuração do comprimento do membro inferior
geralmente é feita desde a EIAS até o maléolo medial. Entretanto, estes
valores podem ser alterados por atro a muscular ou obesidade. A
mensuração até o maléolo lateral apresenta menor probabilidade de ser
afetada pelo volume muscular.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE37

Confiabilidade: Interobservadores ICC: 0,94

Variação intraobservador: 0-1

MANOBRA DE WEBER-BARSTOW (MÉTODO VISUAL)38 



Figura 10-9  Manobra de Weber-Barstow para avaliação de assimetria dos membros inferiores. A,
Posição inicial. B, Paciente eleva os quadris da maca. C, Comparação da altura dos maléolos mediais com
os membros inferiores estendidos.

OBJETIVO

Avaliar as diferenças no comprimento e assimetrias dos membros inferiores.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em supino com quadris e joelhos exionados e os pés
planos sobre a mesa de exames (posição de menor esforço coluna [crook
lying]).

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona próximo aos pés do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador palpa a face distal dos maléolos mediais ou ambos os pés com
os polegares. A seguir, o paciente eleva ativamente a pelve da mesa de
exame e retorna à posição inicial. Depois, o examinador estende
passivamente os membros inferiores do paciente e compara as posições dos
maléolos utilizando os bordos dos polegares. Níveis diferentes indicam
assimetria.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se um membro inferior é mais curto do que o outro, o examinador pode
determinar o local da diferença por meio da medida seguinte:

• Da crista ilíaca até o trocânter maior do fêmur (para coxa vara ou coxa
valga). O ângulo colo-diá se do fêmur normalmente é de 150° a 160° o
nascer e diminui para 120° a 135° no adulto. Em um adulto, se este ângulo
for inferior a 120°, a condição é conhecida como coxa vara; se for superior
a 135°, é conhecida como coxa valga.

• Do trocânter maior do fêmur até a linha articular do joelho na face medial
(para encurtamento da diáfise femoral).



• Da linha articular do joelho na face medial até o maléolo medial (para
encurtamento da diáfise tibial).

• Os comprimentos femorais podem ser comparados colocando o paciente
repousando em supino com os quadris e joelhos exionados a 90° (crook
lying). Se um fêmur for mais longo do que o outro, sua altura será maior.

• O comprimento relativo da tíbia também pode ser examinado com o
paciente repousando em prono. O examinador coloca os polegares
transversalmente através das solas dos pés imediatamente na frente dos
calcanhares. Os joelhos são exionados em 90° e as alturas relativas dos
polegares são analisadas. Deve-se tomar cuidado para assegurar que os
membros inferiores estejam perpendiculares à mesa de exame.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Encurtamento aparente ou funcional do membro inferior é evidente se o
paciente apresenta uma inclinação lateral da pelve quando a medida é
feita.

• Um encurtamento aparente ou funcional do membro é resultado de
adaptações que o paciente fez em resposta a uma condição patológica ou
contratura em algum local da coluna, pelve ou membros inferiores. Na
realidade, não há diferença estrutural ou anatômica nos comprimentos dos
ossos.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

COMPRIMENTO FUNCIONAL DOS MEMBROS INFERIORES39 



Figura 10-10  Comprimento funcional do membro inferior com o paciente em pé. Os pontos na
região lombar indicam as espinhas ilíacas posterossuperiores.

OBJETIVO

Avaliar discrepâncias do comprimento dos membros inferiores enquanto o
paciente está em posição de sustentação de peso.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está de pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador está sentado ou ajoelhado diretamente na frente ou atrás do
paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente ca em pé relaxado enquanto o examinador palpa o nível das
EIAS e EIPS à procura de assimetrias. A seguir, o paciente é colocado na
posição “correta” (ou seja, articulações subtalares neutras, joelhos
totalmente estendidos e pododáctilos voltados para frente). As EIAS e as



EIPS são novamente palpadas e o examinador avalia alterações.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se a assimetria desaparece pela “correção” da posição do membro, o
membro inferior é estruturalmente normal (ou seja, os ossos possuem o
comprimento apropriado); entretanto, uma mecânica articular anormal (ou
seja, um dé cit funcional) está produzindo uma diferença funcional no
comprimento dos membros inferiores (Tabela 9-1). Portanto, se a assimetria
é corrigida pelo posicionamento apropriado, o resultado do teste é positivo
para uma diferença funcional do comprimento dos membros inferiores.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O teste do comprimento funcional dos membros inferiores ajuda o clínico a
determinar se as discrepâncias do comprimento dos membros inferiores
desempenham um papel na dor e disfunção de um paciente em posição de
sustentação de peso.

• A quantidade de discrepância do comprimento dos membros inferiores
pode ser aferida pela colocação sequencial de revistas ou livros nos sob o
pé do paciente até que a pelve fique nivelada.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTES ESPECIAIS PARA ENCURTAMENTO MUSCULAR

Testes Especiais Relevantes

Sinal da nádega
Teste de Thomas
Teste da contratura do reto femoral (teste de Kendall)
Teste de Ely (contratura do reto femoral)
Teste de Ober
Teste para contratura da banda iliotibial em prono



Teste de compressão de Noble
Teste de contratura em adução
Teste de contratura em abdução
Teste de elevação do membro inferior estendido 90-90 (contratura dos

isquiotibiais)

Definição

O encurtamento muscular não é uma condição patológica, mas pode indicar
tal condição ou pode levar a alterações que contribuem para uma condição
patológica. O músculo, como tecido, possui uma capacidade contrátil. A
partir desta qualidade, os músculos são singularmente adaptados para
facilitar o movimento. Eles protegem e guardam o corpo. Portanto, os
músculos possuem duas funções princicpais: a primeira é mover e a segunda
é proteger. A rigidez muscular geralmente é indicativa da função protetora.
Ela pode indicar uma condição patológica que o corpo está protegendo e
defendendo. Também pode indicar um encurtamento adaptativo resultante
de alterações posturais ou movimento repetitivo.

Suspeita de Lesão

Qualquer condição patológica do quadril; da área lombar, pélvica ou
abdominal ou da extremidade inferior pode ser uma fonte de encurtamento
muscular.

Epidemiologia e Demografia

Como o encurtamento muscular não é uma condição patológica, não existem
estudos conhecidos que tratem da prevalência epidemiológica ou
demográ ca do encurtamento muscular. A partir de uma perspectiva clínica,
o encurtamento muscular desempenha um grande papel na avaliação do
paciente. Os clínicos consideram isto quando formulam hipóteses sobre uma
condição patológica que a contratura muscular (espasmo protetor) pode
estar protegendo, e sobre uma condição patológica que o encurtamento pode
estar criando ou induzindo em regiões adjacentes do corpo.

História Clínica Relevante



Os pacientes podem se queixar de dor ou lesão na articulação do quadril ou
em regiões adjacentes à articulação do quadril. Não raramente, os pacientes
relatam uma longa história de dor lombar e pélvica, abdominal ou na
extremidade inferior. O paciente também pode apresentar uma história de
lesão na infância ou uma condição patológica na articulação do quadril.

Sinais e Sintomas Relevantes

O encurtamento muscular propriamente dito geralmente não é doloroso. Se
ele indicar uma condição patológica do quadril ou de outras regiões (mais
comumente a coluna lombar e pelve), os sinais e sintomas tomam as
características da condição patológica particular.

Mecanismo da Lesão

Os meios pelos quais o encurtamento muscular aparece podem ser causados
pela lesão ou por uma condição patológica. Os mecanismos podem variar,
mas eles levam às características da condição patológica que produz a
rigidez muscular. Trauma, como uma queda ou um acidente automobilístico,
pode causar contratura muscular no quadril. Do mesmo modo, síndrome do
colo irritável, cistos ovarianos e hérnias inguinais são condições patológicas
que podem levar a contraturas musculares ao redor do quadril em uma
tentativa do corpo de proteger as estruturas lesionadas. O encurtamento dos

exores do quadril e a consequente inclinação anterior da pelve comumente
são observadas em pacientes com dor lombar patológica e condições
pélvicas. Ocupações que requerem longos períodos sentados também podem
resultar em um encurtamento adaptativo de alguma musculatura do quadril.

TESTE SINAL DA NÁDEGA 



Figura 10-11  Teste sinal da nádega. A, O quadril é exionado com o joelho estendido até que seja
sentida resistência ou o paciente relate dor. B, A seguir, o joelho é exionado para veri car se pode ser
obtida uma maior flexão do quadril; se puder, o resultado do teste é negativo.

OBJETIVO

Avaliar se os sintomas do paciente estão relacionados a condições
patológicas na região lombar e na musculatura posterior da coxa ou a uma
condição patológica na região das nádegas.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca de pé em uma região adjacente à pelve no lado do
membro testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Uma das mãos do examinador segura o calcanhar do paciente e a outra mão



é colocada no joelho para apoiar e estabilizar o membro inferior. O
examinador realiza o teste de elevação unilateral passiva do membro
inferior estendido. Na presença de restrição ou dor em um dos lados, o
examinador exiona o joelho do paciente enquanto mantém a coxa do
paciente na mesma posição. Após a exão do joelho, o examinador tenta
flexionar um pouco mais o quadril.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se o problema é na coluna lombar, nos isquiotibiais ou envolve a mobilidade
de um nervo, a exão do quadril aumenta. Este achado indica um sinal
negativo para o teste da nádega. Se a exão do quadril não aumenta após a

exão do joelho, este é um sinal positivo do teste da nádega e indica uma
condição patológica nesta região, como uma bursite, tumor ou um abscesso.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Um paciente com esta condição patológica também deve apresentar um
padrão não capsular de quadril.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DE THOMAS40 

Figura 10-12  Teste de Thomas. A, Resultado negativo. B, Resultado positivo.

OBJETIVO

Avaliar uma contratura dos exores do quadril, que é o tipo mais comum de



contratura do quadril.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em supino.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

Primeiro o examinador avalia o paciente à procura de uma lordose
excessiva, que comumente está presente com a contratura dos exores do
quadril. A seguir, o examinador se posiciona para visualizar a pelve do
paciente e o ângulo da extremidade inferior. O teste pode ser feito
ativamente pelo paciente ou passivamente pelo examinador (mais comum)
enquanto o examinador ou o paciente estabiliza o membro inferior
contralateral em flexão.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador exiona passivamente um dos quadris do paciente, trazendo
o joelho até o tórax de modo a aplainar a lordose lombar e estabilizar a
pelve. O paciente mantém o quadril exionado contra o tórax deixando o
membro testado relaxado na posição inicial.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se o paciente não apresenta uma contratura em exão, o quadril testado (o
membro estendido) permanece na maca. Na presença de contratura, o
membro estendido se eleva da maca conforme o outro membro inferior é

exionado na direção do tórax e o paciente relata uma sensação nal de
alongamento muscular. O ângulo da contratura pode ser medido. Se o
examinador empurrar o membro inferior até a mesa, o paciente pode
apresentar um aumento da lordose, que também indica um resultado
positivo para o teste.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se as medidas são feitas durante o teste, o examinador deve estar certo de
que a restrição se localiza no quadril e não na pelve ou na coluna lombar.
Se o membro inferior não se eleva da mesa, mas abduz conforme o outro



membro inferior é exionado ao tórax, este é o chamado sinal do J ou da
batida e indica uma contratura da banda iliotibial no lado do membro
inferior estendido.

• O examinador também pode manter passivamente o membro flexionado na
posição em vez de pedir ao paciente que mantenha o joelho de encontro
ao tórax. Quando o paciente mantém ativamente o joelho contra o tórax,
alguma contração dos exores do quadril pode estar presente e o paciente
pode não ser capaz de relaxar completamente o membro testado.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DA CONTRATURA DO RETO FEMORAL (TESTE DE
KENDALL) 

Figura 10-13  Contratura do reto femoral. A, O membro oposto é levado ao tórax. O membro
testado permanece exionado sobre a extremidade inferior da maca, indicando um resultado de teste
negativo. B, O joelho do membro testado se estende, indicando um resultado de teste positivo.

OBJETIVO

Avaliar contraturas ou encurtamentos do músculo reto femoral.

POSIÇÃO DO PACIENTE



O paciente repousa em supino com os joelhos exionados sobre o m ou a
borda da maca.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona de modo a visualizar a pelve do paciente e o
ângulo da extremidade inferior. Não há a necessidade de contato manual.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Os dois lados são testados e comparados. Iniciando com o lado não afetado,
o paciente exiona um joelho na direção do tórax e o mantém nesta posição
enquanto o examinador veri ca o que acontece com o membro inferior que
permaneceu flexionado sobre o fim da maca (o membro inferior testado).

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O ângulo do joelho testado, que é exionado sobre o m da maca, deve
permanecer em aproximadamente 90° quando o joelho oposto é exionado
na direção do tórax. Se isso não ocorre (ou seja, o joelho se estende
levemente), provavelmente uma contratura está presente.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O examinador pode tentar exionar passivamente o joelho para veri car
se ele permanece em 90° por vontade própria e para testar a sensação
final.

• O examinador deve sempre palpar à procura de contraturas musculares
quando faz qualquer teste para contraturas. Se não for palpado nenhum
encurtamento, a causa provável da restrição são estruturas articulares
tensas (p. ex., a cápsula) e a sensação nal será diferente (alongamento
muscular versus sensação final capsular).

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DE ELY (CONTRATURA DO RETO FEMORAL)41 



Figura 10-14  Teste de Ely para contratura do reto femoral. A, Posição para o teste. B, Postura de
teste demonstrada pela flexão do quadril quando o joelho é flexionado.

OBJETIVO

Avaliar contraturas ou encurtamento do músculo reto femoral.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em prono.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador é posicionado aos pés do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Uma das mãos do examinador segura o tornozelo do membro testado. O
examinador exiona passivamente o joelho do paciente. A outra mão pode
ser colocada na face posterior da pelve do paciente para avaliar o
movimento sacral.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO



Na exão do joelho, um resultado positivo de teste está indicado se o quadril
do mesmo lado exiona espontaneamente; isto signi ca que o músculo reto
femoral está encurtado naquele lado.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Os dois lados devem ser testados e comparados, começando com o lado não
afetado.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DE OBER42 



Figura 10-15  Teste de Ober. A, Joelho estendido. B, O examinador estende passivamente o quadril
para assegurar que o tensor da fáscia lata curse sobre o trocânter maior. Um resultado de teste positivo é
indicado se o membro inferior permanece abduzido enquanto os músculos estão relaxados. C, Teste feito
com o joelho flexionado.

OBJETIVO

Avaliar contraturas do tensor da fáscia lata (banda iliotibial).

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente está em decúbito lateral com exão de quadril e joelho do
membro que está em contato com a maca para aumentar a estabilidade. O
membro oposto é o que será testado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica de pé atrás da coxa do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Uma das mãos do examinador é posicionada sob o joelho do paciente para
levantá-lo e apoiá-lo e a outra mão é posicionada sobre a pelve para
estabilizá-la e avaliar o movimento. A seguir, o examinador abduz e estende
passivamente a coxa do paciente com o joelho estendido ou exionado em
90°. O examinador lentamente abaixa o membro inferior. Para este teste, é
importante estender levemente o quadril de modo que a banda iliotibial
passe sobre o trocânter maior do fêmur. Para isto, o examinador estabiliza a
pelve durante o teste para impedir que a pelve “caia para trás”. O
examinador também observa a pelve para assegurar-se de que ela não se
incline para o lado à medida que a coxa é abaixada na direção da mesa de
exame.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Na presença de contratura, o membro inferior permanece abduzido e não cai
sobre a maca. Com um comprimento normal da banda iliotibial, o pé deve
ser capaz de tocar a mesa sem inclinação da pelve.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS



• Ober originalmente descreveu o teste com o joelho exionado.42
Entretanto, um maior alongamento é feito sobre a banda iliotibial durante
a execução do teste com o joelho estendido. Além disto, quando o joelho é

exionado durante o teste, é colocado um estresse maior sobre o nervo
femoral. Se os sinais neurológicos (ou seja, dor neurológica, parestesia)
ocorrerem durante o teste, o examinador deve considerar uma condição
patológica afetando o nervo femoral.

• Sensibilidade sobre o trocânter maior deve levar o examinador a considerar
uma bursite trocantérica.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE PARA CONTRATURA DA BANDA ILIOTIBIAL EM
PRONO43 

Figura 10-16  Teste em posição prona para contratura da banda iliotibial.

OBJETIVO

Avaliar contratura do tensor da fáscia lata (banda iliotibial).

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em prono.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR



O examinador fica em pé do lado oposto à perna testada.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Com uma das mãos, o examinador segura o tornozelo do membro testado e
abduz maximamente o membro no nível do quadril; a outra mão é utilizada
para aplicar pressão sobre a nádega no mesmo lado do membro testado para
aplainar a pelve e corrigir deformidades em exão do quadril. Mantendo o
quadril em posição neutra e o joelho exionado em 90°, o examinador aduz
o quadril até que haja uma sensação nal rme. O ângulo é medido em
relação ao eixo vertical do corpo e os resultados são comparados com
aqueles verificados no outro lado.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado de teste positivo é indicado pela diferença nas medidas no
lado testado com o lado contralateral, não envolvido.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Este teste na maioria das vezes é feito em crianças.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas.

TESTE DE COMPRESSÃO DE NOBLE44 



Figura 10-17  Teste de compressão de Noble para síndrome do atrito da banda iliotibial. O
paciente estende o joelho. O examinador indica onde a dor é sentida em aproximadamente 30° de flexão.

OBJETIVO

Avaliar a presença da síndrome do atrito da banda iliotibial (tendinite)
próxima ao joelho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em supino. O joelho é exionado em 90° e acompanhado
de flexão do quadril (crook lying).

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona em pé próximo ao membro testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro inferior não afetado é testado primeiro. O examinador coloca o
polegar de uma das mãos sobre o epicôndilo lateral do fêmur de modo que o
polegar também que sobre a extremidade distal da banda iliotibial. A outra
mão do examinador ajuda a estabilizar a coxa. O examinador exiona o
joelho do paciente a 90°, acompanhando com exão do quadril. A seguir, o
examinador aplica pressão sobre o epicôndilo lateral do fêmur ou 1 a 2 cm
proximais a este ponto com o polegar. Enquanto mantém a pressão, o joelho
do paciente é passivamente estendido ou o paciente pode estender o joelho
ativamente. Comparam-se os dois membros inferiores.



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Com um resultado de teste positivo, o paciente se queixa de dor severa sobre
o côndilo lateral do fêmur em aproximadamente 30° de exão (0° sendo o
membro inferior estendido). O paciente geralmente diz que é a mesma dor
que o acompanha nas suas atividades (p. ex., corridas).

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• A síndrome do atrito da banda iliotibial é uma in amação crônica da
banda iliotibial próximo a sua inserção, adjacente ao côndilo femoral.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DE CONTRATURA EM ADUÇÃO45 

OBJETIVO

Avaliar o comprimento dos músculos adutores (adutores longo, curto e
magno; e pectíneo) do quadril.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em supino com as EIAS niveladas. Ambos os membros
inferiores devem ser colocados em 0° de extensão de joelho e quadril.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador é posicionado de modo a observar a pelve do paciente e o
ângulo da extremidade inferior. Não há necessidade de contato manual.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Normalmente, o examinador pode facilmente “equilibrar” a pelve sobre os
membros inferiores. Este equilíbrio implica uma linha que une as EIAS que é
perpendicular às duas linhas formadas pelos membros inferiores estendidos.
Na presença de uma contratura em adução, o membro inferior afetado
forma um ângulo inferior a 90° com a linha que une as duas EIAS. Se a



seguir o examinador tenta equilibrar o membro inferior, a pelve (ou seja,
EIAS) se desloca para cima no lado afetado ou para baixo no lado não
afetado, e o equilíbrio não é possível.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Normalmente, a adução do quadril deve car entre 30° e 50° antes de a EIAS
se mover. Se a EIAS se move antes destes valores, os adutores estão
contraídos se for sentida uma sensação nal de alongamento muscular. Este
tipo de contratura pode levar a um encurtamento funcional do membro em
vez de um encurtamento verdadeiro.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Pacientes, especialmente crianças, com espasticidade dos adutores também
podem ser testados pela abdução. O paciente está em supino. O
examinador rapidamente abduz o membro inferior. Se um re exo de
captura ou de chute para dentro ocorre a menos de 30°, o resultado do
teste é considerado positivo para espasticidade dos adutores. O teste deve
ser repetido com o joelho exionado para afastar a possibilidade de
contratura dos isquiotibiais.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DE CONTRATURA EM ABDUÇÃO 

OBJETIVO

Avaliar o comprimento dos músculos abdutores (glúteo médio e mínimo) do
quadril.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em supino com as EIAS niveladas. Ambos os membros
inferiores devem ser colocados em 0° de extensão do quadril e joelho (Fig.
10-18).



Figura 10-18  Equilíbrio da pelve sobre os membros inferiores (fêmures).

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona de modo a observar a pelve do paciente e o
ângulo da extremidade inferior. Não há necessidade de contato manual.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador tenta equilibrar o membro inferior com a pelve. A pelve (ou
seja, a EIAS) se desloca para baixo no lado afetado ou para cima no lado
não afetado, e o equilíbrio não é possível.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Na presença de uma contratura em abdução, o membro afetado forma um
ângulo de mais de 90° em relação a uma linha que une as duas EIAS.
Normalmente, a adução do quadril deve ser de aproximadamente 30° antes
de a EIAS se mover. Se a EIAS se move antes desta posição, os abdutores



estão contraídos se for sentida uma sensação final de alongamento.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Este tipo de contratura pode levar a um alongamento funcional do membro
em vez de um alongamento verdadeiro.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DE ELEVAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR ESTENDIDO 90-
90 (CONTRATURA DOS ISQUIOTIBIAIS)46-48 

Figura 10-19  Teste de elevação dos membros inferiores estendidos.

OBJETIVO

Avaliar a presença de contratura, defesa muscular ou limitação da
musculatura posterior da coxa.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em supino. Ambos os quadris são exionados em 90° e os
joelhos relaxados em flexão.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador é posicionado de modo a observar o movimento do joelho e
da pelve. Não há necessidade de contato manual.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente pode segurar atrás dos joelhos com ambas as mãos para
estabilizar e assegurar que os quadris permanecerão em 90° de exão ou seus
braços permanecem ao lado do corpo. Iniciando com o membro não
envolvido, o paciente estende ativamente cada joelho de modo alternado o
máximo possível.

INDICAÇÕES DE UM TESTE POSITIVO

Para uma exibilidade normal nos isquiotibiais, a extensão do joelho deve
car dentro de 20° de extensão total. Kuo et al.48 chamaram este ângulo de

ângulo poplíteo (ângulo entre duas linhas; uma linha ao longo da diá se do
fêmur e uma linha ao longo da linha da tíbia). Eles relataram que este
ângulo é de 180° desde o nascimento até os 2 anos de idade; a seguir, o
ângulo diminui para aproximadamente 155° por volta dos 6 anos de idade e
permanece constante a partir daí. Se o ângulo for inferior a 125°, os
isquiotibiais são considerados encurtados.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Também podem ocorrer sintomas de compressão nervosa, porque este
posicionamento é semelhante ao do slump test ou teste da elevação do
membro inferior estendido.

• O paciente deve ser orientado a estender lentamente o membro inferior. Se
a AM é limitada pelo envolvimento de raiz nervosa, este teste pode
facilmente exacerbar os sintomas do paciente.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.
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CAPÍTULO 11

 JOELHO

Movimentos Selecionados
Movimentos Ativos
Mobilidade Patelar

Testes Especiais para Instabilidade Medial Uniplanar
Teste de Abdução (Estresse em Valgo)
Teste de Hughston (Estresse em Valgo)

Testes Especiais para Instabilidade Lateral Uniplanar
Teste de Adução (Estresse em Varo)
Teste de Hughston (Estresse em Varo)

Testes Especiais para Instabilidade Posterior Uniplanar
Sinal do Abaulamento Posterior (Teste da Gaveta por Gravidade)
Teste de Lachman Reverso
Teste de Godfrey (da Força da Gravidade)
Sinal da Gaveta
Teste da Gaveta Ativa

Testes Especiais para Instabilidade Anterior Uniplanar
Teste de Lachman
Sinal da Gaveta
Teste da Gaveta Ativa

Testes Especiais para Instabilidade Rotatória Anterolateral
Manobra do Pivot-Shift Lateral (Teste de Macintosh)



Jerk Test de Hughston
Teste de Slocum para Instabilidade Rotatória Anterolateral
Teste Cruzado de Arnold

Teste Especial para Instabilidade Rotatória Anteromedial
Teste de Slocum

Testes Especiais para Instabilidade Rotatória Posterolateral
Sinal da Gaveta Posterolateral de Hughston
Teste de Jakob (Manobra do Pivot-Shift Reverso)
Teste do Recurvato em Rotação Externa
Teste de Loomer para Instabilidade Rotatória Posterolateral

Testes Especiais para Instabilidade Rotatória Posteromedial
Sinal da Gaveta Posterolateral e Posteromedial de Hughston
Teste do Pivot-Shift Posteromedial

Testes Especiais para Lesões dos Meniscos
Teste de McMurray
Teste de Apley
Teste do Ressalto (bounce home teste)

Testes Especiais para Plica Sinovial
Teste para Plica Mediopatelar (Teste de Mital-Hayden)
Teste de Hughston para Plica

Testes Especiais para Disfunção Patelofemoral
Sinal de Clarke (Teste da Crepitação Patelar)
Teste de McConnell para Condromalácia Patelar

Testes Especiais para Edema
Teste da Pincelada, Alisamento ou Enxugadela
Teste da Indentação
Teste da Flutuação
Teste da Percussão Patelar (Sinal da Tecla do Piano)

Outros Testes Especiais
Ãngulo Q ou Ãngulo Patelofemoral
Teste de Apreensão de Fairbank
Teste de Compressão de Noble
Comprimento Funcional dos Membros Inferiores



Movimentos do Jogo Articular
Movimento da Tíbia sobre o Fêmur para Trás
Movimento da Tíbia sobre o Fêmur para Frente
Translação Medial e Lateral da Tíbia sobre o Fêmur
Deslocamento Medial e Lateral da Patela
Depressão da Patela (Movimento Distal)
Movimento Anterior da Fíbula sobre a Tíbia

Sumário da Avaliação do Joelho*

História

Observação

Exame Físico

Movimentos Ativos

Flexão do Joelho

Extensão do Joelho

Rotação Medial da Tíbia sobre o Fêmur

Rotação Lateral da Tíbia sobre o Fêmur

Deslizamento Patelar

Movimentos Passivos (os mesmos do exame ativo)

Movimentos Isométricos Resistidos

Flexão do Joelho

Extensão do Joelho

Flexão Plantar do Tornozelo

Dorsiflexão do Tornozelo

Testes para Estabilidade Ligamentar

Testes Especiais para Instabilidade Medial Uniplanares

Teste em Abdução (Estresse em Valgo)

Teste de Hughston (Estresse em Valgo)

Testes Especiais para Instabilidade Lateral Uniplanar

Teste de Adução (Estresse em Varo)

Teste de Hughston (Estresse em Varo)

Testes Especiais para Instabilidade Posterior e Anterior Uniplanar

Sinal do Abaulamento Posterior (Teste da Gaveta por Gravidade)



Teste de Godfrey (da Força da Gravidade)

Teste de Lachman

Sinal da Gaveta

Teste da Gaveta Ativa

Teste Especial para Instabilidade Rotatória Anteromedial a Anterolateral

Teste de Slocum

Manobra do Pivot-Shift Lateral (Teste de Macintosh)

Teste de Hughston (Jerk Test)

Teste de Slocum para Instabilidade Rotatória Anterolateral

Teste de Arnold (Crossover)

Testes Especiais para Instabilidade Rotatória Posteromedial e Posterolateral

Sinal da gaveta Posteromedial de Hughston

Sinal da Gaveta Posterolateral de Hughston

Pivot-Shift Posteromedial

Teste de Jakob (Manobra do Pivot-Shift Reverso)

Teste do Recurvato em Rotação Externa

Teste de Loomer para Instabilidade Rotatória Posterolateral

Testes Especiais

Teste para Lesões do Menisco

Teste de McMurray

Teste de Apley

Teste do Ressalto

Testes para Plica Sinovial

Teste para Plica Mediopatelar (Teste de Mital-Hayden)

Teste de Hughston para Plica

Testes para Disfunção Femoropatelar

Sinal de Clarke

Teste de McConnell para Condromalácia Patelar

Testes para Edema

Teste da Pincelada, Alisamento ou Enxugada

Teste da Indentação

Teste de Flutuação

Teste da Percussão Patelar (Sinal da Tecla)

Outros Testes Especiais

Ãngulo Q ou Ãngulo Femoropatelar



Teste de Apreensão de Fairbank

Teste de Compressão de Noble

Comprimento Funcional do Membro Inferior

Movimentos Articulares

Movimento para trás da Tíbia em Relação ao Fêmur

Movimento para Frente da Tíbia em Relação ao Fêmur

Translação Medial e Lateral da Tíbia sobre o Fêmur

Deslocamento Medial e Lateral da Patela

Depressão (Deslocamento Distal) da Patela

Movimento Anterior da Fíbula sobre a Tíbia.

Palpação

Diagnóstico por imagem

* Embora o exame do joelho possa ser realizado com o paciente em posição supinada,

alguns dos testes podem exigir que o paciente se mova em outras posições (p.ex., em

pé, deitado, decúbito ventral, sentado). Quando estes testes são utilizados, o exame

deve ser planejado de modo que a movimentação (e, consequentemente, o desconforto

do paciente) seja minimizado. A sequência deve ser a partir da posição em pé, segue-

se o exame com o paciente sentado, depois deitado em decúbito dorsal, lateral e,

nalmente, ventral. Depois de qualquer exame, o paciente deve ser alertado de que

sua manipulação pode levar à exacerbação dos sintomas já existentes.

MOVIMENTOS SELECIONADOS

MOVIMENTOS ATIVOS1,2 

Figura 11-1  Movimentos ativos do joelhos. A, Extensão. B, Flexão.

INFORMAÇÕES GERAIS



Durante a movimentação ativa do joelho, o examinador deve observar (1) o deslizamento da

patela, para ter certeza de que seu movimento seja livre e suave; (2) o arco de movimento (AM)

das articulações tibiofemoral e patelofemoral; (3) a ocorrência de dor durante os movimentos e,

no caso de presente, onde e quando; e (4) o que parece ser fator limitante ao movimento. Os

movimentos ativos devem ser realizados na posição sentada ou em decúbito dorsal; como regra,

os movimentos dolorosos devem ser feitos ao nal do exame, e o lado não afetado deve ser

testado antes.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente permanece em decúbito dorsal ou sentado

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador permanece ao lado do paciente para orientá-lo e observar o AM.

Figura 11-2  Caminho multiplanar que ocorre durante o deslizamento da patela sobre o fêmur
na flexão do joelho.

(Reproduzido de Stanitski CL, DeLee JC, Drez D [Eds]: Pediatric and adolescent sports medicine, p

307, Philadelphia, 1994, Saunders.)

Flexão

PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente é orientado a fletir seu joelho o máximo possível.



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
A exão completa do joelho é de 135° (0° sendo o joelho reto). Se o arco de movimento é menor

que este ou menor que o lado contralateral não afetado, o resultado do teste é positivo. Ao longo

da movimentação em exo-extensão do joelho pelo paciente, o examinador deve observar o

movimento da patela e como esta desliza ao longo da tróclea femoral. O examinador deve

observar o quanto o movimento é suave desde o começo até o nal ou se, em algum momento, a

patela mostra um ressalto ou solavanco em sua tentativa de permanecer centralizada no sulco

femoral. A patela não segue uma linha reta conforme o joelho se move da extensão para a

exão. Normalmente, ela faz um padrão curvo, movimentando-se medialmente no início da

flexão; posteriormente, segue movimento mais lateral.

Extensão

PROCEDIMENTO DO TESTE
O paciente é orientado a estender o joelho.

INDICAÇÃO DE TESTE POSITIVO
A extensão ativa do joelho normalmente é de 0°, mas pode ser de –15°, especialmente nas

mulheres, que têm normalmente um grau leve de hiperextensão (genu recurvatum). Se o arco de

movimento é menor que este ou menor que o lado contralateral não afetado, o resultado do teste

é positivo. Os músculos extensores do joelho desenvolvem sua maior potência muscular

próximo a 60°, enquanto os exores do joelho têm sua maior força entre 45° e 10°. Para

completar os 15 últimos graus de extensão do joelho, é necessário um aumento de 60% da força

do quadríceps. Deste modo, o examinador deve observar se há evidência de afrouxamento do

quadríceps, o que signi ca que o músculo quadriciptal não é forte o su ciente para estender

totalmente o joelho. O afrouxamento resulta da perda da estrutura mecânica, de atro a

muscular, enfraquecimento decorrente de encurtamento, formação de aderências, edema ou

inibição reflexa resultante de instabilidade do joelho.

MOBILIDADE PATELAR3,4 



Figura 11-3  Deslizamento medial da patela.

OBJETIVO
Verificar a mobilidade da patela.

SUSPEITA DE LESÃO
Disfunção femoropatelar.

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente deve estar sentado ou em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador deve estar posicionado junto ao joelho a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
As mãos do examinador são colocadas próximas ao joelho para estabilizar a tíbia e o fêmur. Os

polegares das mãos são colocados ao lado (medial ou lateral) da patela. O examinador desliza

passivamente a patela lateral e medialmente. A quantidade, qualidade e eventuais sintomas desta

mobilização são documentados. A movimentação lateral e medial da patela também deve ser

testada com o joelho em 45° de flexão; esta posição é mais funcional e dá uma melhor indicação

da estabilidade da patela.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Normalmente, a patela deve se mover lateral e medialmente em até metade de sua largura, quando



em extensão. A sensação ao nal deste movimento é de tensão das partes moles. O deslocamento

lateral deve ser feito com cuidado, especialmente em pacientes que já sofreram luxação da

patela.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Quando a patela é empurrada medial ou lateralmente, o examinador deve observar se ela se

mantém paralela aos côndilos femorais ou se ocorre inclinação ou rotação do osso. Por

exemplo, se a patela é empurrada medialmente, quando as estruturas mediais são tensas, a

borda lateral da patela tende a se inclinar para anterior. Do mesmo modo, na tensão das

estruturas laterais, a borda medial se inclina. Se as estruturas laterais estão tensas em região

mais superior, o polo inferior da patela roda medialmente. Estes são exemplos de problemas

dinâmicos de inclinação e rotação da patela.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecida.

TESTES ESPECIAIS PARA INSTABILIDADE MEDIAL
UNIPLANAR

Testes Especiais Relevantes

Teste de abdução (estresse em valgo)

Teste de estresse em valgo de Hughston

Definição
Uma força de cisalhamento súbita ou violenta na articulação tibiofemoral pode causar

estiramento ou ruptura do ligamento colateral tibial (medial), aqui abreviado como LCM ou

LCT, entre outros ligamentos. O efeito dessas forças causa a separação da tíbia em relação ao

fêmur (ou seja, cria-se um espaço) no lado medial.

Suspeita de Lesão
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento colateral tibial (fibras superficiais e profundas)

Ligamento oblíquo posterior

Cápsula posteromedial



Ligamento cruzado anterior

Ligamento cruzado posterior

Expansão medial do quadríceps

Músculo semimembranoso

NOTA: As estruturas dani cadas e o grau de lesão dependem das forças aplicadas. Quanto

maior a quantidade de estruturas lesadas, maior a instabilidade do joelho.

Epidemiologia e Demografia
A prevalência exata de lesões do LCM/LCT na população geral é desconhecida. É a lesão ligamentar

mais comum do joelho. O LCM/LCT geralmente é lesado em conjunção com outras estruturas,

como o ligamento cruzado anterior e o menisco medial.5

História Clínica Relevante
O paciente pode contar uma história prévia de lesão no joelho que afetou a mecânica da

articulação. Lesões prévias no tornozelo ou quadril podem também predispor uma pessoa a

aumentar o estresse sobre o joelho.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Há presença de dor leve a moderada.

• O paciente refere sentir uma sensação de algo rompido no joelho, não um ressalto.

• Alterações visíveis na face medial do joelho estão presentes, visto que o LCM/LCT é uma

estrutura extra-articular.

• Surge edema lentamente ao longo de vários dias.

• O paciente caminha com claudicação e tem dor ao estender o joelho, porque a extensão

tensiona o ligamento.

• Instabilidade ou falseios podem ser referidos.

• Perda do arco de movimento do joelho e rigidez moderada podem estar presentes.

• Dor na interlinha medial, onde o ligamento se insere no fêmur ou na tíbia, podem ser referidos.

Mecanismo de Lesão
O LCM/LCT tem por função limitar o estresse em valgo do joelho e a rotação lateral da tíbia. Uma

contusão no lado lateral do joelho frequentemente lesa este ligamento. Lesões de contato

envolvendo cargas em valgo no joelho são mecanismos comuns que levam à lesão completa.



Lesões indiretas, sem contato, ocorrem em movimentos de desaceleração, giro ou mudança

repentina de direção. Anatomicamente, o LCM/LCT é composto de duas camadas, a super cial e

a profunda; a camada profunda se insere no menisco medial.

A avulsão dos ligamentos geralmente ocorre entre camadas de fibrocartilagem mineralizadas

e não mineralizadas. As lesões do LCM/LCT ocorrem mais frequentemente na origem femoral do

mesmo (65% dos casos).6-11

Figura 11-4  Teste de abdução (estresse em valgo). A, “Lacuna” medial do joelho. B, Posição de
teste do ligamento colateral medial (joelho em extensão).

TESTE DE ABDUÇÃO (ESTRESSE EM VALGO)12,13 

OBJETIVO
Veri car instabilidade medial uniplanar, o que signi ca que a tíbia se afasta do fêmur (cria-se um

espaço) do lado medial.

SUSPEITA DE LESÃO
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento colateral tibial (fibras superficiais e profundas)

Ligamento oblíquo posterior

Cápsula posteromedial

Ligamento cruzado anterior

Ligamento cruzado posterior

Expansão medial do quadríceps

Músculo semimembranoso



POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente permanece em decúbito dorsal com o joelho em extensão.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador se posiciona em pé adjacente ao lado lateral do joelho.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O joelho não afetado é examinado antes. Uma das mãos do examinador segura o tornozelo do

paciente e a outra mão apoia o aspecto lateral do joelho. O examinador aplica um estresse em

valgo no joelho (empurrando a articulação medialmente) enquanto o tornozelo é estabilizado

em discreta rotação lateral, o que pode ser feito com a mão ou com a perna do paciente presa

entre o braço e o tronco do examinador. O joelho é testado inicialmente em extensão completa e

depois em leve flexão (20° a 30°), posição em que o mesmo está “destravado”. Os dois membros

são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O teste é considerado positivo quando a tíbia se move excessivamente, afastando-se do fêmur

(lacuna medial), no momento em que o estresse em valgo é aplicado com o joelho em extensão.

A sensação habitual de tensão das estruturas mediais é perdida com o resultado do teste

positivo. O aumento do espaço intra-articular medial em extensão indica lesão do ligamento

colateral medial e do ligamento cruzado anterior. O aumento do espaço medial em leve exão

sugere lesão primária do ligamento colateral medial. Se o teste é positivo de 20° a 30°, as

estruturas que podem estar lesadas incluem:

• Ligamento colateral medial

• Ligamento oblíquo posterior

• Ligamento cruzado posterior

• Cápsula posteromedial

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• A positividade do teste em extensão completa de ne uma lesão grave do joelho. O examinador

geralmente percebe que outros testes rotatórios são também positivos.

• Se o examinador aplica rotação lateral do pé enquanto faz o teste em extensão e encontra

excessiva rotação lateral do lado afetado, é um sinal sugestivo de instabilidade rotatória



anteromedial.

• O teste em exão é considerado o teste verdadeiro para a instabilidade uniplanar medial, uma

vez que elimina a ação dos cruzados.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE13

Confiabilidade (intervalo interobservadores): k = 0,01–0,38

TESTE DE HUGHSTON (ESTRESSE EM VALGO)12 

Figura 11-5  Teste de estresse em valgo de Hughston.

OBJETIVO
Verificar instabilidade medial uniplanar.

SUSPEITA DE LESÃO
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento colateral tibial (fibras superficiais e profundas)

Ligamento oblíquo posterior

Cápsula posteromedial

Ligamento cruzado anterior

Ligamento cruzado posterior

Expansão medial do quadríceps

Músculo semimembranoso



POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente permanece em decúbito dorsal com o joelho em extensão.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador se posiciona em pé adjacente ao lado lateral do joelho.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O joelho não afetado é examinado antes. Uma das mãos do examinador segura o hálux do paciente

e a outra mão faz apoio do lado lateral do joelho. De frente para o pé do paciente, o examinador

abduz o quadril de modo que a coxa do paciente permanece apoiada na maca, porém sua perna

ca livre. O examinador aplica, a partir do pé do paciente, o estresse em valgo, permitindo

qualquer rotação natural da tíbia. Os dois membros inferiores são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O teste é positivo quando a tíbia se move excessivamente, afastando-se do fêmur (lacuna medial),

quando o estresse em valgo é aplicado com o joelho em extensão e a sensação de tensão medial

ao se fazer o valgo é perdida. As estruturas testadas são as mesmas do teste de estresse em

abdução (valgo).

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Durante o teste, o apoio da coxa na maca geralmente permite um relaxamento maior do

paciente e menos probabilidade de gerar espasmo muscular, o que limita o movimento.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecida.

TESTES ESPECIAIS PARA INSTABILIDADE LATERAL
UNIPLANAR

Testes Especiais Pertinentes

Teste de adução (estresse em varo)

Teste de estresse em varo de Hughston



Definição
Uma força de cisalhamento súbita ou violenta na articulação tibiofemoral pode causar

estiramento ou ruptura do ligamento colateral bular (lateral), aqui abreviado como LCL ou

LCF, entre outros ligamentos. O efeito dessas forças causa a separação da tíbia em relação ao

fêmur (ou seja, cria-se um espaço maior) no lado lateral.

Suspeita de Lesão
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento colateral fibular (ou lateral)

Cápsula posterolateral

Complexo arqueado poplíteo

Tendão do bíceps femoral

Ligamento cruzado anterior

Ligamento cruzado posterior

Cabeça lateral do músculo gastrocnêmio

Trato iliotibial

Nervo fibular

Epidemiologia e Demografia
A lesão do LCL/LCF é a lesão ligamentar menos frequente do joelho. As lesões do LCL/LCF são

raras, com incidência em torno de 2 % de todos os traumas do joelho. O LCL/LCF é a estrutura

menos provável de ser lesada devido ao fato de o trauma ser localizado na face medial do joelho,

área naturalmente protegida pelo membro inferior contralateral.6,7,9-11

História Clínica Relevante
O paciente pode contar uma história prévia de lesão no joelho que afetou a mecânica da

articulação. Lesões prévias no tornozelo ou quadril podem também predispor uma pessoa a

aumentar o estresse sobre o joelho.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Há presença de dor leve a moderada.

• O paciente pode referir uma sensação de ressalto no joelho (“pop”).

• Perda do arco de movimento do joelho e rigidez moderada podem estar presentes.



• Dor na interlinha lateral.

• Alterações visíveis na face lateral do joelho estão presentes, visto que o LCL/LCF é uma

estrutura extra-articular.

• Surge edema lentamente ao longo de vários dias.

• Instabilidade ou falseio podem ser referidos.

Mecanismo de Lesão
O LCL/LCF tem por função limitar o estresse em varo do joelho e a rotação lateral da tíbia a partir

do côndilo femoral até a cabeça da fíbula. Lesões de contato envolvendo cargas diretas em varo

no joelho são mecanismos que frequentemente levam à lesão completa. O mecanismo mais

comum de lesão é o impacto direto em varo no joelho, com a planta do pé etida e o joelho em

extensão. Lesões associadas incluem dano ao nervo bular, à cápsula posterolateral ou ao

ligamento cruzado posterior. Outros mecanismos de lesão, menos comuns, envolvem adução do

joelho, flexão e rotação lateral do fêmur sobre a tíbia.

Submetido a forças mais intensas, o LCF/LCT geralmente se rompe no início, seguido pelos

ligamentos capsulares, o complexo arqueado, o poplíteo, o trato iliotibial, o bíceps femoral e o

nervo fibular comum. Um ou ambos os cruzados podem estar rompidos.

A avulsão de ligamentos ocorre geralmente entre as camadas de brocartilagem não

mineralizada e mineralizada. A lesão do LCF/LCT surge mais frequentemente no local de sua

inserção na cabeça da fíbula (75% dos casos).6,7,9-11

TESTE DE ADUÇÃO (ESTRESSE EM VARO) 

Figura 11-6  Teste de adução (estresse em varo). A, Instabilidade uniplanar lateral, com uma



lacuna na interlinha lateral. B, Posição para testar o ligamento colateral lateral em extensão.

OBJETIVO
Detectar instabilidade lateral uniplanar (isto é, a tíbia se move distalmente em relação ao fêmur na

face lateral da perna, em quantidade excessiva).

SUSPEITA DE LESÃO
As estruturas que podem ser lesadas incluem:

Ligamento colateral fibular (ou lateral)

Cápsula posterolateral

Complexo arqueado poplíteo

Tendão do bíceps femoral

Ligamento cruzado anterior

Ligamento cruzado posterior

Cabeça lateral do músculo gastrocnêmio

Trato iliotibial

Nervo fibular

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente permanece em decúbito dorsal com o joelho em extensão.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador se posiciona adjacente ao lado medial do joelho.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O joelho não afetado é examinado antes. Uma das mãos do examinador segura o tornozelo do

paciente e a outra mão faz apoio do lado medial do joelho. O examinador aplica estresse em

varo (empurra o joelho lateralmente), enquanto o tornozelo ca estável. O teste é realizado

primeiramente com o joelho em extensão total e depois com 20° a 30° de exão. Se a tíbia for

rodada externamente em extensão completa antes do teste, os ligamentos cruzados estarão

separados e um estresse máximo poderá ser exercido nos ligamentos colaterais. Os dois

membros são comparados.



MODIFICAÇÃO DO TESTE
O teste de Hughston de estresse em varo pode ser usado. Neste caso, o examinador segura os dois

dedos mais laterais do pé e aplica estresse em varo com o joelho em extensão e levemente fletido

(20° a 30°). Os dois membros são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O resultado do teste é positivo se a tíbia se afasta do fêmur mais do que do lado contralateral

quando o estresse em varo é aplicado e a sensação de tensão ligamentar se modi ca (aspecto

mais ácido). Se a abertura da articulação for excessiva quando o teste é realizado com o joelho

em extensão completa, provavelmente houve lesão primária do ligamento colateral lateral e do

ligamento cruzado anterior. Se o resultado do teste é positivo quando o joelho está entre 20° e

30° de flexão e com rotação externa da tíbia, as estruturas que podem estar lesadas são:

• Ligamento colateral lateral

• Cápsula posterolateral

• Complexo arqueado poplíteo

• Trato iliotibial

• Tendão do bíceps femoral

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O examinador pode notar que um ou mais testes de instabilidade rotatória podem estar

positivos, especialmente quando o teste é positivo em extensão.

• A parte do exame de estresse em varo realizada em exão é classi cada como o teste

verdadeiro para a instabilidade lateral uniplanar.

• Se o teste de estresse em valgo de Hughston for aplicado, o examinador pode apoiar a coxa do

paciente em um apoio ao lado da maca, o que frequentemente permite que o paciente relaxe

mais e provavelmente irá levar a um menor espasmo muscular.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecida.

TESTES ESPECIAIS PARA INSTABILIDADE POSTERIOR
UNIPLANAR



Testes Especiais Pertinentes

Sinal do abaulamento posterior (teste da gaveta por gravidade)

Teste de Lachman reverso

Teste de Godfrey (da força da gravidade)

Sinal da gaveta (ver Testes Especiais para Instabilidade Uniplanar Anterior)

Teste da gaveta ativa (ver Testes Especiais para Instabilidade Uniplanar Anterior)

Definição
O cisalhamento súbito ou violento da articulação tibiofemoral pode resultar em estiramento ou

lesão do ligamento cruzado posterior e de outros ligamentos associados. O trauma leva à

translação posterior da tíbia em relação ao fêmur xo ou por vezes é o fêmur que translada

anteriormente em relação à tíbia fixa.

Suspeita de Lesão

As estruturas que podem ser lesadas incluem:

Ligamento cruzado posterior

Complexo arqueado poplíteo

Ligamento oblíquo posterior

Ligamento cruzado anterior

NOTA: Os ligamentos lesados e o grau de lesão dependem da força aplicada. Quanto maior

o número de estruturas danificadas, maior a instabilidade do joelho.

Epidemiologia e Demografia
O cruzado posterior é o ligamento mais forte de todos no joelho e o que menos frequentemente é

lesado (3% a 20% das lesões do joelho).5-7,10,11,14-17

História Clínica Relevante
O paciente pode referir história prévia de trauma no joelho que pode ter afetado a mecânica da

articulação. Traumas prévios no quadril ou tornozelo também podem predispor o paciente a

aumentar o estresse sobre o joelho.

Sinais e Sintomas Relevantes



• Dor moderada no joelho.

• É rara a sensação ou audição de estalidos (diferentemente das lesões do ligamento cruzado

anterior).

• Edema ou hemartrose moderadas podem estar presentes.

• O paciente pode referir sensação de instabilidade e falseio.

• Perda do movimento e rigidez moderada do joelho estão presentes.

• Pode haver dor na interlinha medial do joelho.

• Pode haver sintomas de dor retropatelar.

Mecanismos de Lesão
O paciente com lesão do LCA geralmente refere um mecanismo ativo de lesão; já a maioria das

lesões do LCP ocorre por forças passivas aplicada ao joelho. Uma força aplicada posteriormente

e diretamente sobre o joelho etido (por exemplo, o impacto direto da face anterior do joelho

etido contra o painel do carro ou a queda de uma pessoa sobre o membro de outro) pode lesar

o LCP. Igualmente, a queda sobre o joelho etido, com o pé em exão plantar, ocorrendo

inicialmente o impacto da tuberosidade anterior da tíbia contra o chão, leva a uma força de

sentido posterior na tíbia proximal, o que pode lesar o LCP.

A hiperextensão isolada do joelho pode levar à avulsão do LCP a partir de sua origem; este

tipo de trauma é mais passível de reparo. Uma força sobre a face anterior da tíbia no joelho

hiperestendido, com o pé apoiado no chão, resulta em uma combinação de lesões dos

ligamentos do joelho, por vezes associado à luxação da articulação.5-7,10,11,14-17

SINAL DO ABAULAMENTO POSTERIOR (TESTE DA GAVETA POR
GRAVIDADE)18-22 

Figura 11-7  Sinal do abaulamento. A, Ilustração do sinal do abaulamento posterior. B,



Observar o per l dos dois joelhos: o esquerdo (mais próximo) esta posteriorizado quando
comparado ao joelho direito, normal, o que indica lesão do ligamento cruzado posterior

(De O’Donoghue DH: Treatment of injuries to athletes, ed 4, p 450, Philadelphia, 1984, Saunders.)

OBJETIVO
Verificar instabilidade uniplanar posterior.

SUSPEITA DE LESÃO
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado posterior

Complexo arqueado poplíteo

Ligamento oblíquo posterior

Ligamento cruzado anterior

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente fica em decúbito dorsal com o quadril fletido a 45° e o joelho fletido a 90°.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinado ca posicionado de modo que observe o joelho do paciente. É um teste de

observação, não havendo contato manual.

PROCEDIMENTO DO TESTE
Uma vez na posição do teste, o examinador pede que o paciente relaxe e observa a posição da

tíbia em relação ao fêmur. Os dois membros inferiores são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Na posição do teste, se o LCP está lesado, a gravidade faz com que a tíbia “caia para trás”, ou se

deprima em relação ao fêmur. O deslocamento posterior da tíbia é mais evidente quando o

joelho está etido entre 90° a 110°, levemente exionado. Normalmente, o platô tibial se estende

1 cm além do côndilo femoral quando o joelho é flexionado a 90°.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Este teste deve ser realizado sempre antes de se testar os cruzados, para prevenir falso positivo



quando for realizado o teste para o cruzado anterior.

• Se o teste for positivo, o paciente deve cuidadosamente estender seu joelho enquanto o

examinador mantém seu quadril etido entre 90° e 100°. Esta ação é às vezes denominada

sinal da gaveta anterior voluntária, e o resultado é semelhante àquele do teste ativo da gaveta

anterior. Ao estender lentamente o joelho, o platô tibial se move para frente em relação à sua

posição normal, indicando que a tíbia estava previamente subluxada posteriormente (lesão

do cruzado posterior) em relação ao fêmur.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecida.

TESTE DE LACHMAN REVERSO23 

Figura 11-8  Teste de Lachman reverso.

OBJETIVO
Verificar instabilidade uniplanar posterior.

SUSPEITA DE LESÃO
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado posterior

Complexo arqueado poplíteo

Ligamento oblíquo posterior

Ligamento cruzado anterior



POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente fica em decúbito ventral (com o joelho fletido a 30° pelo examinador).

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica posicionado ao lado do membro do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O lado não afetado é examinado antes. O examinador segura a tíbia com uma mão enquanto xa o

fêmur com a outra. O examinador se certi ca de que os músculos isquiotibiais estão relaxados

sentindo em sua mão o peso do membro abaixo do joelho. O examinador então empurra a tíbia

para cima (posteriormente), observando a quantidade de movimento e a qualidade da sensação

final do movimento.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O teste é positivo quando há excesso de movimento comparado ao lado contralateral (não lesado).

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O examinador deve ser cauteloso com um falso-positivo que pode resultar de uma lesão do

ligamento cruzado anterior, já que a gravidade pode ter causado o deslocamento anterior da

tíbia.

• Este teste não é tão acurado para o ligamento cruzado posterior quanto o é o teste da gaveta

posterior ou o sinal da depressão posterior; quando o ligamento cruzado posterior está lesado,

o maior deslocamento ocorre com o joelho a 90° de flexão.

• No caso de trauma agudo, o edema impede o examinador de avaliar a mobilidade real da

articulação. O melhor momento para se examinar a frouxidão ligamentar é imediatamente

após o trauma, antes da formação do edema, ou já na situação crônica. O examinador

necessita aguardar a regressão do edema antes que a mobilidade real da articulação possa ser

avaliada.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecida.

TESTE DE GODFREY (DA FORÇA DA GRAVIDADE)23 



Figura 11-9  Teste de Godfrey. O examinador observa o deslocamento posterior, que não é
evidente neste caso.

OBJETIVO
Avaliar instabilidade posterior uniplanar.

SUSPEITA DE LESÃO
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado posterior

Complexo arqueado poplíteo

Ligamento oblíquo posterior

Ligamento cruzado anterior

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente fica em decúbito dorsal

POSIÇÃO DO EXAMINADOR



O examinador fica posicionado adjacente aos joelhos do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O examinador segura/suporta ambos os membros a partir dos tornozelos. O examinador exiona

os quadris e joelhos do paciente a 90° e observa o nível de ambas as tíbias, uma em relação à

outra.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O teste é positivo para instabilidade posterior quando a tíbia do lado afetado parece

posteriorizada.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Se for aplicada pressão manual à tíbia, o deslocamento posterior pode aumentar.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecida.

TESTES ESPECIAIS PARA INSTABILIDADE ANTERIOR
UNIPLANAR

Testes Especiais Pertinentes

Teste de Lachman

Sinal da gaveta

Teste da gaveta ativa

Definição
Uma força de cisalhamento repentina ou violenta na articulação tibiofemoral pode causar

estiramento ou ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), entre outros ligamentos. A força

excessiva leva a uma translação anterior da tíbia sobre o fêmur fixo.

Suspeita de Lesão
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado anterior (principalmente a sua banda posterolateral)



Ligamento oblíquo posterior

Complexo arqueado poplíteo

Epidemiologia e Demografia6,7,9-11,14,15

A lesão do ligamento cruzado anterior ocorre mais frequentemente nas pessoas entre 4 e 29 anos

de idade. Nesta faixa de idade são comuns atividades físicas de maior intensidade. Estudos

epidemiológicos estimam que aproximadamente 1 em cada 3000 indivíduos lesam o LCA a cada

ano nos Estados Unidos. Isto corresponde a uma incidência de aproximadamente 200.000 lesões

ao ano. Atletas do sexo feminino são 2,4 a 9,5 vezes mais propensas a sofrer uma lesão do LCA

em relação aos atletas masculinos. Alguns estudos têm relacionado a menstruação com a lesão

do LCA em mulheres. Outros estudos mostram aumento de duas vezes na incidência de lesão em

jogadoras de futebol colegial e quatro vezes em jogadoras de basquete quando comparadas aos

atletas masculinos das mesmas faixas etárias.

História Clínica Relevante
O paciente pode referir história prévia de traumatismo no joelho que afetou a mecânica da

articulação. Lesões anteriores no tornozelo ou no quadril também podem predispor o paciente a

aumentar o estresse sobre o joelho.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Dor

• Sensação ou audição de estalido (“pop”)

• Inabilidade de continuar na atividade

• Edema ou hemartrose volumosa

• Instabilidade e falseio (sensação que o joelho “sai do lugar”)

• Perda de movimento do joelho

Mecanismos de Lesão
O LCA e o LCP atravessam o interior do joelho, formando um padrão em “X” que estabiliza a

articulação contra forças no sentido anteroposterior e posteroanterior. O LCA se estende

superiormente, posteriormente e lateralmente, torcendo-se sobre si mesmo ao longo de sua

trajetória da tíbia até o fêmur. As maiores atribuições do LCA são as de prevenir o movimento

anterior da tíbia sobre o fêmur, restringir a rotação lateral da tíbia em exão e, em menor

extensão, restringir a extensão e hiperextensão do joelho. O LCA ajuda a controlar a rolagem e o



deslizamento siológicos do joelho. A banda anteromedial permanece tensa tanto em extensão

como em exão, enquanto a banda posterolateral ca tensa somente em extensão. De um modo

geral, o ligamento tem o menor estresse sobre si no intervalo entre 30° e 60° de flexão.

O LCA tipicamente é estirado em um dos seguintes movimentos do joelho: parada súbita;

torção, pivotagem ou mudança de direção na articulação; excessiva extensão (hiperextensão);

ou por impacto direto no joelho ou na perna. Estas lesões são mais frequentemente vistas em

atletas de futebol americano, basquete, futebol, rúgbi, luta, ginástica e esqui.

O LCA provê 85% do total da força de restrição para a translação anterior da tíbia. A lesão

geralmente ocorre durante uma desaceleração súbita; tipicamente é um trauma que não envolve

contato físico. O paciente diz, “apoiei, torci e ouvi um estalo”.

Frequentemente, o mecanismo de trauma resulta em lesões de múltiplas estruturas. As

estruturas mais frequentemente lesadas em associação com o LCA são o ligamento colateral

medial e o menisco medial (a “tríade maldita”).

Ao se fazer os testes para instabilidade anterior uniplanar, o examinador busca por uma

translação anormal (excessiva) da tíbia em relação ao fêmur.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE/COMPARAÇÃO DE

POSSIBILIDADES24-47

TESTE DE LACHMAN24-43,48-54 



Figura 11-10  Posição das mãos no teste de Lachman clássico (A e B).

OBJETIVO
Testar a instabilidade anterior uniplanar.

SUSPEITA DE LESÃO
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado anterior (principalmente a sua banda posterolateral)

Ligamento oblíquo posterior

Complexo arqueado poplíteo

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente permanece com o joelho exionado a 90° e o quadril exionado a 45°. Nessa posição, o

ligamento cruzado anterior fica paralelo ao platô tibial.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador fica posicionado adjacente ao joelho acometido.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O lado não afetado é examinado primeiro. Uma das mãos do examinador segura a tíbia do

paciente enquanto a outra mão estabiliza o fêmur. O examinador mantém o joelho do paciente

entre extensão completa e 30° de exão. Esta posição é próxima à posição funcional do joelho,

na qual o LCA tem sua maior função. O fêmur do paciente é estabilizado por uma das mãos do

examinador (a “mão de fora”) enquanto o aspecto proximal da tíbia é movida ou transladado



para a frente com a outra mão (“de dentro”). Os dois membros são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O teste positivo é indicado por uma sensação macia (de falta de resistência) ou uma suave

sensação nal de movimento conforme a tíbia se desloca anteriormente em relação ao fêmur

(aumento da translação anterior com rotação medial da tíbia) e desaparecimento da depressão

do tendão infrapatelar. O teste falso negativo pode ocorrer se o fêmur não é estabilizado

corretamente, se uma lesão meniscal bloqueia a translação ou se a tíbia é rodada medialmente.

MODIFICAÇÃO DO TESTE
O teste de Lachman Estável é recomendado para examinadores com mãos pequenas. O paciente

permanece em decúbito dorsal com o joelho repousando sobre o joelho do examinador. Uma das

mãos do examinador estabiliza o fêmur contra a coxa do examinador e a outra mão aplica um

estresse anterior.

Adler e colaboradores54 descreveram uma modi cação deste método, o qual denominaram

“teste da queda da perna de Lachman”. O paciente permanece em decúbito dorsal. A perna

testada é abduzida para fora da mesa de exame e o joelho é etido em 25°. Uma das mãos do

examinador estabiliza o fêmur contra a mesa enquanto o pé do paciente permanece preso entre

os joelhos do examinador. A outra mão do examinador então aplica a força de translação

anterior. Estes pesquisadores argumentam que maior frouxidão anterior é demonstrada nesta

versão do teste em relação à versão clássica. Os dois membros são comparados.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Muitos a rmam que o teste de Lachman (também denominado teste de Ritchie, teste de Trillat

ou teste de Lachman-Trillat) é o que melhor demonstra a lesão do ligamento cruzado anterior,

especialmente a banda posterolateral, embora isto venha sendo questionado.26

• Deve ser selecionado o teste modi cado que funciona para o examinador e que ele pode usar

de modo competente.

• Frank52 refere que, para se obter melhores resultados, a tíbia deve estar levemente rodada

lateralmente e a força de translação anterior da tíbia deve ser aplicada a partir da face

posteromedial. A mão do examinador na tíbia deve aplicar esta força de translação.

• O teste de Lachman pode ser feito de várias formas. A chave é ter certeza que o paciente esteja

relaxado e que o joelho está mantido entre extensão máxima e 30° de exão (Orthopedic

Physical Assessment, quinta edição)



• No caso de trauma agudo, o edema impede o examinador de avaliar a mobilidade real da

articulação. O melhor momento para se examinar a frouxidão ligamentar é imediatamente

após o trauma, antes da formação do edema ou já na situação crônica. O examinador

necessita aguardar a regressão do edema antes que a mobilidade real da articulação possa ser

avaliada.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE24-43

Intervalo de confiabilidade: Intraobservadores: k = 0,33-0,51

Interobservadores: k = 0,19-0,23

Intervalo de especificidade: 46% a 100%

Intervalo de sensibilidade: 48% a 100% (crônico)

SINAL DA GAVETA12,23-25,27,28,30,33,34,37,39-47,55-59 

Figura 11-11  Posição para o sinal da gaveta.

OBJETIVO
Testar as instabilidades uniplanares anterior e posterior.

Parte 1

Esta parte do teste avalia a instabilidade anterior uniplanar

SUSPEITA DE LESÃO
Estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado anterior (em especial a banda anteromedial)



Cápsula posterolateral

Cápsula posteromedial

Ligamento colateral medial (fibras profundas)

Trato iliotibial

Ligamento oblíquo posterior

Complexo arqueado poplíteo

POSIÇÃO DO PACIENTE
O joelho do paciente é etido a 90° e o quadril a 45°. Nesta posição, o ligamento cruzado anterior

esta praticamente paralelo ao platô tibial.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador permanece sentado na mesa de exame de frente para o paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O membro não afetado é examinado antes. Para manter o pé do paciente preso à mesa, o

examinador gentilmente se senta sobre seu antepé, estando o pé em rotação neutra. As mãos do

examinador são colocadas ao redor e atrás da tíbia, com os dedos do examinador palpando o

aspecto posterior do joelho para ter certeza de que os músculos isquiotibiais estão relaxados. O

examinador faz a gaveta da tíbia anteriormente em relação ao fêmur. Os dois membros são

comparados. Para um teste da gaveta mais acurado, o examinador precisa ter certeza de que os

isquiotibiais estão relaxados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O deslocamento normal esperado da tíbia anteriormente é de aproximadamente 6 mm.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Este exame necessita ser realizado com um cuidado especial, porque a posição inicial pode

resultar em um teste da gaveta anterior com falso positivo para o ligamento cruzado anterior,

caso uma eventual depressão posterior (indicativa de problemas com o cruzado posterior)

tiver passado despercebida antes de o exame ser iniciado. Caso não haja edema, ou se este for

mínimo, a depressão é evidente pela concavidade óbvia distal à patela.

• Se apenas o ligamento cruzado anterior estiver lesado, o teste será negativo, porque outras



estruturas (as cápsulas posterior e posterolateral, além dos componentes posteromediais)

limitarão o movimento. Além disso, hemartrose, lesão do menisco medial (corno posterior)

interposto contra o côndilo medial do fêmur, ou espasmo dos isquiotibiais podem levar a

resultado falso negativo para o teste. Hughston12 argumenta que a lesão do ligamento

coronário (ou meniscotibial) pode permitir que a tíbia translade para frente mais que o

normal, mesmo com o ligamento cruzado anterior íntegro. Neste caso, quando o teste da

gaveta anterior é realizado, acontece rotação anteromedial (subluxação) da tíbia.

• Quando o teste da gaveta anterior é realizado, se um ressalto audível ou palpável (teste do salto

de Finochietto) acontece ao se empurrar a tíbia para frente e a tíbia se mover anteriormente

de modo excessivo, é provável que exista lesão meniscal além da lesão do ligamento cruzado

anterior.23

• Weatherwax58 descreveu uma maneira modi cada de fazer o teste da gaveta anterior (teste da

gaveta anterior 90-90). O paciente permanece em decúbito dorsal. O examinador exiona o

quadril e joelho do paciente a 90° e coloca o membro do mesmo entre seu tronco e antebraço.

O examinador coloca as mãos ao redor da tíbia, como no teste de rotina, e aplica força

suficiente para lentamente levantar a nádega do paciente da mesa.

• Feagin59 recomendou que o teste da gaveta deve ser realizado com o paciente sentado e com

sua perna solta e relaxada para fora da mesa (teste da gaveta anterior sentado). O examinador

coloca suas mãos como no teste de rotina e lentamente traz a gaveta da tíbia primeiramente

para frente depois para trás para testar a gaveta anterior e posterior. O examinador usa seus

polegares para palpar o platô tibial e seu movimento relativo ao fêmur. O examinador

também observa qualquer deformidade rotacional. A vantagem de se fazer o teste deste modo

é que a depressão posterior é eliminada, por causa da anulação do efeito da gravidade.

Parte 2

Esta parte do teste avalia a instabilidade posterior uniplanar.

SUSPEITA DE LESÃO
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado posterior

Complexo arqueado poplíteo

Ligamento oblíquo posterior

Ligamento cruzado anterior



POSIÇÃO DO PACIENTE
O joelho do paciente é fletido a 90° e o quadril a 45°.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador permanece sentado na mesa de exame de frente para o paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O membro não afetado é examinado antes. Para manter o pé do paciente preso à mesa, o

examinador gentilmente se senta sobre seu antepé, estando o pé em rotação neutra. As mãos do

examinador são colocadas ao redor e atrás da tíbia, com os dedos palpando o aspecto posterior

do joelho para ter certeza de que os músculos isquiotibiais estejam relaxados. A posição da tíbia

em relação ao fêmur deve ser observada antes de o teste ser realizado, no caso de o sinal da

depressão posterior estar presente. Após a movimentação anterior da tíbia sobre o fêmur, é

realizado movimento posterior da tíbia utilizando a base das mãos. Nesta parte do teste, a tíbia é

empurrada contra o fêmur.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Se houver lesão do LCP, a tíbia irá cair ou escorregar para trás em relação ao fêmur, e quando o

examinador puxa a tíbia para frente, ocorre um grande movimento, dando sinal falso positivo

(veja Sinal da Depressão Posterior). Assim, este teste deve ser considerado positivo apenas se

ficar demonstrado que a depressão posterior está presente. Os dois membros são comparados.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• A di culdade com este teste está em se determinar a posição neutra de início se ambos os

ligamento estão lesados.

• Assim como o teste de Lachman, edema na articulação interfere na habilidade do examinador

em determinar frouxidão ligamentar.

• Se o complexo arqueado poplíteo estiver intacto, o sinal da gaveta posterior positivo pode não

ser conclusivo.

• Quando a tíbia é empurrada para trás, se o examinador a rodar de modo forçado lateralmente e

perceber movimento excessivo, este teste está positivo para instabilidade posterolateral.

Warren57 chama esta manobra como teste arqueado de rotação.



CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE*

Intervalo de especificidade: 50% a 100%

Intervalo de sensibilidade: 9% a 95%

TESTE DA GAVETA ATIVA22,23,60,61 

Figura 11-12  Teste da gaveta anterior ativa. O examinador olha para o deslocamento anterior.

OBJETIVO
Testar instabilidade anterior e posterior uniplanares.

SUSPEITA DE LESÃO
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado anterior (em especial a banda anteromedial)

Cápsula posterolateral

Cápsula posteromedial

Ligamento colateral medial (fibras profundas)

Trato iliotibial

Ligamento oblíquo posterior



Complexo arqueado poplíteo

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente permanece em decúbito dorsal com o joelho fletido a 90° e o quadril a 45°.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador se posiciona adjacente ao joelho a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
Uma das mãos do examinador segura o tornozelo do paciente e prende seu pé na mesa de exame.

O paciente é orientado a tentar a estender sua perna enquanto o examinado impede o

movimento (teste isométrico). Os dois membros são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Se o LCA ou o LCP estiverem lesados, o contorno anterior do joelho muda conforme a tíbia se

desloca anteriormente. Se o LCP está lesado, a depressão posterior é evidente antes de o paciente

contrair seu quadríceps. A contração do quadríceps faz com que a tíbia se mova para frente até

sua posição normal, indicando teste positivo para lesão do LCP. Se a depressão posterior está

ausente e a tíbia se desloca para frente no lado afetado em relação ao contralateral normal,

significa resultado de teste positivo para ruptura do LCA.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• A segunda parte do exame pode ser realizada fazendo com que o paciente contraia seus

isquiotibiais isometricamente, de modo que o platô tibial se mova posteriormente. Esta parte

do teste vai acentuar a depressão posterior pela insu ciência do cruzado posterior, se

presente, e assegurar movimento máximo para a insu ciência do cruzado anterior caso a

contração do quadríceps seja solicitada em um segundo momento.

• O teste da gaveta ativo demonstra melhor a insu ciência do cruzado posterior que a do

cruzado anterior.

• Com o teste ou sinal da gaveta, se o ligamento cruzado anterior ou posterior estiver lesado

(lesão de terceiro grau), alguma instabilidade rotatória é evidente quando os testes

ligamentares apropriados são realizados.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE



Desconhecida.

TESTES ESPECIAIS PARA INSTABILIDADE ROTATÓRIA
ANTEROLATERAL

Testes Especiais Pertinentes

• Manobra do pivot-shift lateral (teste de Macintosh)

• Jerk test de Hughston

• Teste de instabilidade anterolateral rotatória de Slocum

• Teste cruzado de Arnold

Definição
Uma força de torção repentina ou violenta na articulação tibiofemoral pode causar estiramento

ou ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), entre outros ligamentos. Estas lesões são

geralmente vistas quando ocorre a rotação medial do fêmur sobre a tíbia xa ou a rotação

lateral da tíbia sobre o fêmur fixo.

Suspeita de Lesão
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado anterior

Cápsula posterolateral

Complexo arqueado poplíteo

Ligamento colateral lateral

Trato iliotibial

NOTA: As estruturas lesadas e o grau de lesão dependem da força aplicada. Quanto maior o

número de estruturas lesadas, maior a instabilidade do joelho.

Epidemiologia e Demografia6,7,9-11,14,15

A epidemiologia e a demogra a da instabilidade anterolateral é semelhante às encontradas na lesão

do LCA; igualmente, vários ligamentos são lesados em associação com a lesão do LCA.

História Clínica Relevante
O paciente pode relatar uma história prévia de lesão no joelho que afetou a mecânica da



articulação. Lesões prévias no tornozelo ou quadril podem também predispor uma pessoa a

aumentar o estresse sobre o joelho.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Dor

• Sensação ou audição de estalido (“pop”)

• Instabilidade e falseio (sensação que o joelho “sai do lugar”)

• Inabilidade de continuar na atividade

• Edema ou hemartrose volumosa

• Perda de movimento do joelho

Mecanismos de Lesão
Veja a lesão do cruzado anterior.

MANOBRA DO PIVOT-SHIFT LATERAL (TESTE DE
MACINTOSH)26,32,34,37,38,62-64 

Figura 11-13  Teste do pivot-shift lateral.

OBJETIVO
Testar a instabilidade rotatória anterolateral do joelho. Este é um excelente teste para rupturas



(lesões de terceiro grau) do ligamento cruzado anterior que imitam o mecanismo de “sair do

lugar” durante o exame.

SUSPEITA DE LESÃO
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado anterior

Cápsula posterolateral

Complexo arqueado poplíteo

Ligamento colateral lateral

Trato iliotibial

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente permanece em decúbito dorsal. O quadril é etido e abduzido em 30° e relaxado em

leve rotação medial (20°), com o joelho em extensão.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador permanece ao lado do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O teste envolve duas fases: primeiro subluxação (em extensão) e depois a redução (em exão). O

trato iliotibial necessita estar intacto para o teste funcionar.

O joelho não afetado é examinado inicialmente. O examinador segura o pé do paciente com

uma das mãos e coloca a outra mão no joelho, segurando a perna em leve rotação medial (i.e., a

base da mão do examinador é colocada atrás de fíbula e por sobre a cabeça lateral do músculo

gastrocnêmio). A tíbia então é rodada medialmente, causando a subluxação anterior conforme o

joelho vai sendo estendido. Então o joelho é etido e, aproximadamente entre 30° e 40°, a tíbia

reduz, provocando ressalto, para trás. Os dois membros são comparados.

Observação

Este teste não funciona nos casos de instabilidade anterolateral quando o trato iliotibial também

está lesado; a subluxação será evidente, porém o ressalto não ocorrerá. A lesão em algum dos

meniscos pode limitar ou impedir o movimento de redução da subluxação vista neste teste.



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O teste é considerado positivo quando o paciente refere que sentiu reproduzida, durante as

manobras, a sensação de “sair do lugar” que tem como queixa. A redução da tíbia sobre o fêmur

é causada pela mudança na posição do trato iliotibial, quando o mesmo alterna sua função

como extensor para função como flexor, empurrando a tíbia de volta para sua posição normal.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Durante o teste, a tíbia se distancia do fêmur no lado lateral (embora rode medialmente) e se

move anteriormente em relação ao fêmur.

• Normalmente, o centro de rotação do joelho muda constantemente ao longo do arco de

movimento por causa do formato dos côndilos femorais e de tensão dos ligamentos e

músculos. O caminho do movimento da tíbia no fêmur é descrito como uma combinação de

rolagem e deslizamento, com a rolagem predominando quando o centro é próximo à linha

articular e o deslizamento predominando quando o centro se desloca distalmente à área de

contato.

• A manobra do pivot-shift lateral (teste de MacIntosh) é a duplicação do fenômeno de

subluxação-redução que ocorre durante o ciclo normal da marcha quando o ligamento

cruzado anterior está lesado. Assim, o teste ilustra a subluxação dinâmica. Este movimento

ocorre entre 20° e 40° de exão (sendo 0° a extensão total). Este é o fenômeno que leva o

paciente a dar a descrição clínica da sensação que o joelho “sai do lugar”.

• Assim como a maioria dos testes provocativos, a manobra do pivot-shift lateral (teste de

MacIntosh) tem uma desvantagem. Por causa das forças aplicadas durante o teste, em um

paciente tenso a contração muscular pode levar a um resultado falso negativo.

• Hoher e colaboradores64 modi caram a posição original (teste do pivot-shift lateral) para uma

discreta rotação lateral, devido ao fato de acreditarem que a rotação lateral da tíbia dá um

pivot-shift mais pronunciado quando o teste é positivo. Em leve exão, os restritores

secundários (isto é, isquiotibiais, côndilo femoral lateral, menisco lateral) são menos

e cientes que em exão máxima. É importante notar que a subluxação não acontece em

extensão completa devido ao “encaixe em cadeado” da tíbia no fêmur. Com uma leve exão,

entretanto, os restritores secundários são menos e cientes, e a subluxação ocorre. O

examinador então aplica estresse em valgo no joelho enquanto mantém o torque da rotação

medial na tíbia, a partir do tornozelo.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE63



Sensibilidade: Aguda: 25%

Subaguda: 40%

Crônica: 52%

Global: 36%

JERK TEST DE HUGHSTON42,63,65 

Figura 11-14  Jerk test de Hughston. A, O joelho é etido a 90° e a base de uma mão é colocada
atrás da cabeça da fíbula para produzir rotação medial da tíbia. B, Entre 20° e 30°, o platô
lateral da tíbia subluxa anteriormente. C, Em extensão completa, o platô tibial é reduzido.

(Redesenhado de Irrgang JJ, Safran MR, Fu FH: The knee: ligamentous and meniscal injuries. In

Zachazewski JE, Magee DJ, Quillen WS [eds]: Athletic injuries and rehabilitation, p 644,

Philadelphia, 1996, Saunders.)

OBJETIVO
Avaliar instabilidade anterolateral rotatória do joelho. Este é um excelente teste para rupturas

(terceiro grau) do ligamento cruzado anterior, porque o teste imita a sensação de “sair do lugar”

em geral experimentado pelo paciente durante a função.

SUSPEITA DE LESÃO
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado anterior

Cápsula posterolateral

Complexo arqueado poplíteo



Ligamento colateral lateral

Trato iliotibial

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente permanece em decúbito dorsal. O quadril permanece abduzido e etido a 45° e

relaxado em leve rotação medial (20°), com o joelho fletido a 90°.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador permanece ao lado do joelho do paciente, de frente para seu rosto.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O membro não afetado é examinado antes. O examinador segura o pé do paciente com uma mão e

coloca a outra mão no joelho, segurando a perna em leve rotação medial (isto é, a base da mão

do examinador ca atrás da fíbula e sobre a cabeça lateral do músculo gastrocnêmio), com a

tíbia rodada medialmente. Isto irá fazer com que a tíbia subluxe anteriormente quando o joelho

é estendido. O examinador ete o joelho a 90° para começar. Enquanto segura a tíbia rodada

medialmente e aplicando uma força anterior no aspecto posterolateral do joelho, o examinador

lentamente estende a perna, mantendo a rotação medial e estresse em valgo. Os dois membros

são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
Se o teste for positivo, em aproximadamente 20° a 30° de exão, a tíbia se move anteriormente,

fazendo com que o platô tibial lateral subluxe com um ressalto. Se a perna é colocada em

extensão completa, a tíbia pode reduzir espontaneamente.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Este teste é semelhante à manobra do pivot-shift. Entretanto, ao invés de fazer o movimento a

partir do joelho estendido (início da manobra) para exão, o examinador começa com o

joelho fletido e o estende progressivamente.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE42,63

Sensibilidade: Aguda: 25%

Subaguda: 33%

Crônica: 61%



Global: 34%

TESTE DE SLOCUM PARA INSTABILIDADE ROTATÓRIA
ANTEROLATERAL66,67 

Figura 11-15  Teste de instabilidade anterolateral de Slocum.

OBJETIVO
Avaliar instabilidade anterolateral rotatória do joelho.

SUSPEITA DE LESÃO
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado anterior

Cápsula posterolateral

Complexo arqueado poplíteo

Ligamento colateral lateral

Trato iliotibial

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente permanece em decúbito lateral (aproximadamente 30° do decúbito dorsal). O membro



mais baixo é o normal e o joelho deste membro é fletido para aumentar a estabilidade.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador se posiciona ao lado do joelho do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O membro não afetado, que está mais alto, é testado antes. O pé do paciente é estabilizado na mesa

de exame; o pé deve estar em rotação medial e o joelho em extensão e valgo. Esta posição ajuda

a eliminar a rotação do quadril durante o teste. Uma das mãos do examinador segura o aspecto

lateral do fêmur e a outra mão segura o aspecto lateral da tíbia/fíbula. Para começar, o joelho é

estendido e o examinador tenta subluxar a tíbia em relação ao fêmur empurrando o aspecto

lateral da tíbia para frente (em um joelho normal, esta subluxação não ocorre). O examinador

então aplica estresse em valgo no joelho e ete a articulação. O teste é repetido após o paciente

se virar para o outro lado. Os dois membros são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O teste é positivo se a subluxação do joelho reduz entre 25° e 45° de flexão.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O teste positivo indica lesão das mesmas estruturas identificadas na manobra do pivot-shift.

• A maior vantagem deste teste é que ele ajuda a relaxar a musculatura isquiotibial do paciente e

é mais fácil de ser feito em pacientes pesados ou tensos.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecida.

TESTE CRUZADO DE ARNOLD 



Figura 11-16  Teste cruzado.

OBJETIVO
Avaliar instabilidade anterolateral rotatória do joelho.

SUSPEITA DE LESÃO
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado anterior

Cápsula posterolateral

Complexo arqueado poplíteo

Ligamento colateral lateral

Trato iliotibial

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente fica em pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador se posiciona diretamente atrás do paciente.



PROCEDIMENTO DO TESTE
O teste envolve duas fases: primeiro subluxação e depois redução. O trato iliotibial necessita estar

intacto para o teste funcionar.

O examinador coloca uma das mãos em cada ombro do paciente para proporcionar

equilíbrio e conduzir o movimento. O paciente é orientado a cruzar o membro não envolvido

para frente do lado envolvido. O examinador então pisa cuidadosamente sobre o pé do lado

envolvido para estabilizá-lo e instrui o paciente a rodar o tronco superior se afastando do lado

envolvido aproximadamente 90° a partir do pé xado. Quando esta posição é atingida, o

paciente contrai seu quadríceps. O teste é repetido com o membro não envolvido à frente do

lado envolvido.

Observação

Nos casos de instabilidade anterolateral na qual o trato iliotibial está lesado, o teste pode não

funcionar; a subluxação será evidente, mas o “ressalto” não ocorrerá.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O teste é considerado positivo quando o paciente refere que sentiu reproduzida, durante as

manobras, a sensação de “sair do lugar” que tem como queixa.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Uma eventual lesão meniscal pode limitar ou impedir a redução da subluxação vista no teste.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE
Desconhecida.

TESTE ESPECIAL PARA INSTABILIDADE ROTATÓRIA
ANTEROMEDIAL

Testes Especiais Pertinentes

Teste de Slocum

Definição
Uma força de torção repentina ou violenta na articulação tibiofemoral pode causar estiramento



ou ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), entre outros ligamentos. Estas lesões são

geralmente vistas quando ocorre a rotação lateral do fêmur sobre a tíbia xa ou a rotação

medial da tíbia sobre o fêmur fixo.

Suspeita de Lesão
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado anterior

Cápsula posterolateral

Complexo arqueado poplíteo

Ligamento colateral lateral

Ligamento cruzado posterior

Trato iliotibial

Ligamento colateral medial (especialmente as bras super ciais, embora as bras profundas

também possam ser afetadas)

Ligamento oblíquo posterior

Cápsula posteromedial

Epidemiologia e Demografia6,7,9-1114,15

A epidemiologia e a demogra a da instabilidade anteromedial são semelhantes àquelas do LCA;

igualmente, vários ligamentos além do LCA podem estar lesados.

História Clínica Relevante
O paciente pode contar uma história prévia de lesão no joelho que afetou a mecânica da

articulação. Lesões prévias no tornozelo ou quadril podem também predispor uma pessoa a

aumentar o estresse sobre o joelho.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Dor

• Sensação ou audição de estalido (“pop”)

• Instabilidade e falseio (sensação de que o joelho “sai do lugar”)

• Perda de movimento do joelho

• Inabilidade de continuar na atividade



• Edema ou hemartrose volumosa

Mecanismos de Lesão
Veja “lesão do cruzado anterior”.

TESTE DE SLOCUM63,67,68 

Figura 11-17  Teste de Slocum.

OBJETIVO
Avaliar instabilidades rotatórias anterolateral e anteromedial.

Parte 1 (Instabilidade Rotatória Anterolateral)

SUSPEITA DE LESÃO
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado anterior

Cápsula posterolateral

Complexo arqueado poplíteo

Ligamento colateral lateral

Ligamento cruzado posterior



Trato iliotibial

POSIÇÃO DO PACIENTE
O paciente permanece em decúbito dorsal. O joelho é etido a 80° ou 90° e o quadril é etido a

45°, com o pé em 30° de rotação medial.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador se posiciona diretamente na frente do joelho a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
O membro não afetado é testado inicialmente. O examinador segura a parte posterior do joelho do

paciente com ambas as mãos, tendo certeza de que os isquiotibiais estejam relaxados. O

examinador então se senta sobre o antepé do paciente para manter o pé em posição e puxa a

gaveta da tíbia para frente, semelhante à manobra do teste da gaveta anterior. Ambos os

membros são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O teste é positivo se ocorre movimento (rotação primária) na face lateral do joelho. Se este

movimento é excessivo quando comparado ao joelho contralateral, sugere instabilidade rotatória

anterolateral. Se o examinador identi ca instabilidade anterolateral durante esta primeira

posição do teste de Slocum, a segunda parte do teste, a qual avalia instabilidade rotatória

anteromedial, é de menor valor.

Parte 2 (Instabilidade Rotatória Anterolateral)

SUSPEITA DE LESÃO
As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento colateral medial (especialmente as fibras superficiais, embora as fibras profundas

também possam ser afetadas)

Ligamento oblíquo posterior

Cápsula posteromedial

Ligamento cruzado anterior

POSIÇÃO DO PACIENTE



Na segunda parte do teste, o pé do paciente é colocado em 15° de rotação lateral.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR
O examinador se posiciona diretamente na frente do joelho a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE
Novamente, o membro não afetado é testado inicialmente. O examinador segura a parte posterior

do joelho do paciente com ambas as mãos, tendo certeza de que os isquiotibiais estejam

relaxados. O examinador puxa a gaveta da tíbia para frente, semelhante à manobra do teste da

gaveta anterior. Ambos os membros são comparados. Esta parte do teste é também conhecida

como teste da gaveta em T de Lemaire.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO
O teste é positivo se ocorre movimento (rotação primária) na face medial do joelho. Se este

movimento é excessivo quando comparado ao joelho contralateral, sugere instabilidade rotatória

anteromedial.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Para o teste de Slocum, é imperativo que o examinador rode o pé medialmente ou lateralmente

na graduação citada. Se o examinador roda a tíbia até o seu limite, o teste será negativo, visto

que esta rotação age tensionando todas as estruturas remanescentes.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE42,63

Sensibilidade: Aguda: 40%

Subaguda: 53%

Crônica: 64%

Global: 50%



TESTES ESPECIAIS PARA INSTABILIDADE ROTATÓRIA
POSTEROLATERAL

Testes Especiais Relevantes

Sinal da gaveta posterolateral de Hughston (veja Testes Especiais para
Instabilidade Rotatória Posteromedial)

Teste de Jakob (manobra de pivot-shift reversa)

Teste do recurvato em rotação externa

Teste de instabilidade rotatória posterolateral de Loomer

Definição

Uma força de torção repentina ou violenta na articulação tibiofemoral pode
causar estiramento ou ruptura do ligamento cruzado posterior, entre outros
ligamentos. Estas lesões são geralmente vistas quando ocorre a rotação
lateral do fêmur sobre a tíbia xa ou a rotação medial da tíbia sobre o fêmur
fixo.

Suspeita de Lesão

As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado posterior
Complexo arqueado poplíteo
Ligamento colateral lateral
Tendão do bíceps femoral
Cápsula posterolateral
Ligamento cruzado anterior

Epidemiologia e Demografia



O LCP é o ligamento mais forte entre todos do joelho e o menos
frequentemente lesado (3% a 20% de todas as lesões do joelho).6,7,10,11,14-17

História Clínica Relevante

O paciente pode contar uma história prévia de lesão no joelho que afetou a
mecânica da articulação. Lesões prévias no tornozelo ou quadril podem
também predispor uma pessoa a aumentar o estresse sobre o joelho.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Dor moderada.

• Edema ou hemartrose moderadas.

• Instabilidade e falseio.

• Perda de movimento do joelho e moderada rigidez.

• Dor na interlinha medial do joelho (possível).

• Sensação ou audição de estalidos é rara (diferentemente das lesões do
ligamento cruzado anterior).

• Sintomas de dor retropatelar.

Mecanismos de Lesão

Veja lesões do ligamento cruzado posterior.

TESTE DE JAKOB (MANOBRA DO PIVOT-SHIFT
REVERSO)66,69,70 



Figura 11-18  Teste de Jakob: Método 1, mostrando estresse em valgo e flexão.

OBJETIVO

Testar instabilidade rotatória posterolateral.

SUSPEITA DE LESÃO

As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado posterior

Complexo arqueado poplíteo

Ligamento colateral lateral

Tendão do bíceps femoral

Cápsula posterolateral

Ligamento cruzado anterior

POSIÇÃO DO PACIENTE



O paciente ca em pé e encostado contra a parede. O lado não afetado ca
adjacente à parede e o peso corporal é distribuído igualmente sobre os dois
pés. O paciente fica em pé em posição de marcha.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se ajoelha diretamente atrás do joelho lesado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador coloca suas mãos acima e abaixo do joelho afetado. Estresse
em valgo é exercido no joelho pelo examinador enquanto faz exão no
joelho do paciente. Os dois membros são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Lesões no ligamento colateral lateral, no complexo arqueado poplíteo e no
terço médio da cápsula lateral podem estar presentes se um ressalto ocorre
no joelho ou se a tíbia se move posteriormente durante esta manobra. O
paciente pode descrever que esta manobra reproduz a sensação de falseio
que ocorre durante a função da articulação.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DO RECURVATO EM ROTAÇÃO EXTERNA71-73 



Figura 11-19  Teste do recurvato em rotação externa.

OBJETIVO

Testar instabilidade rotatória posterolateral.

SUSPEITA DE LESÃO

As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado posterior

Complexo arqueado poplíteo

Ligamento colateral lateral

Tendão do bíceps femoral

Cápsula posterolateral

Ligamento cruzado anterior

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente permanece em decúbito dorsal com seus membros inferiores
relaxados.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé de frente aos pés do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador gentilmente segura o hálux de cada pé e levanta ambos os pés
do paciente acima da mesa de exame. O paciente é orientado a manter seus
músculos quadríceps relaxados (isto é, trata-se de um teste passivo).
Enquanto eleva as pernas do paciente, o examinador observa ambas as
tuberosidades tibiais e a posição relativa de cada tíbia. Os dois membros são
comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Este é um teste para a instabilidade rotatória posterolateral em extensão. O
teste é positivo quando o joelho afetado desenvolve relativa hiperextensão
no lado lateral por causa da força da gravidade, com a tíbia e a
tuberosidade rodando lateralmente. O joelho lesado parece ter um relativo
genu varo.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DE LOOMER PARA INSTABILIDADE ROTATÓRIA
POSTEROLATERAL62,73,74 



Figura 11-20  Teste de Loomer.

OBJETIVO

Demonstrar perda do suporte das estruturas posterolaterais do joelho.

SUSPEITA DE LESÃO

As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado posterior

Complexo arqueado poplíteo

Ligamento colateral lateral

Tendão do bíceps femoral

Cápsula posterolateral

Ligamento cruzado anterior

POSIÇÃO DO PACIENTE



O paciente deita-se em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona em pé de frente aos pés do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Cada mão do examinador segura um dos calcanhares do paciente. O
examinador ete ambos os quadris e joelhos a 90°, segurando os pés. O
examinador então roda lateralmente as tíbias ao máximo. A rotação
conseguida é comparada.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O teste é considerado positivo se a tíbia do lado lesado roda lateralmente de
modo excessivo quando comparada ao lado normal e uma depressão
posterior do tubérculo tibial do lado afetado é notada; ambos os sinais
(depressão e excessiva rotação) necessitam estar presentes para que o
resultado do teste seja positivo.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Veltri e colaboradores75-77 descreveram uma modi cação do teste de
Loomer conhecida como teste da rotação lateral da tíbia ou dial test. Este
teste visa demonstrar a perda do suporte das estruturas posterolaterais do
joelho. O paciente pode estar em decúbito dorsal ou ventral. O
examinador exiona o joelho a 30°, estende o pé para fora da borda da
mesa de exame e estabiliza o fêmur na mesa.78 O examinador então roda
lateralmente a tíbia sobre o fêmur e compara a quantidade de rotação em
relação ao lado normal. Se o teste é realizado com o paciente em decúbito
dorsal, o examinador pode observar a quantidade de movimento da



tuberosidade da tíbia e comparar ambos os lados. O teste então é repetido
com o joelho etido a 90° e a coxa ainda sobre a mesa de exame. Se a
tíbia roda menos em 90° em relação ao que roda em 30°, uma lesão isolada
posterolateral (canto poplíteo) é mais provável. Se o joelho roda mais em
90°, a lesão mais provável envolve tanto o canto poplíteo quanto o
ligamento cruzado posterior.61,70,72,75,76

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTES ESPECIAIS PARA INSTABILIDADE ROTATÓRIA
POSTEROMEDIAL

Testes Especiais Relevantes

Sinal da gaveta posteromedial de Hughston

Teste do pivot-shift posteromedial

Definição

Uma força de torção repentina ou violenta na articulação tibiofemoral pode
causar estiramento ou ruptura do ligamento cruzado posterior, entre outros
ligamentos. Estas lesões são geralmente vistas quando ocorre a rotação
medial do fêmur sobre a tíbia xa ou a rotação lateral da tíbia sobre o fêmur

xo. O tubérculo medial roda posteriormente em torno do ligamento
cruzado posterior quando a tíbia está em rotação medial moderada. Se o
ligamento cruzado posterior está lesado, o movimento posteromedial é
maior e a tíbia subluxa posteriormente.

Suspeita de Lesão



As estruturas que podem estar lesadas incluem:

Ligamento cruzado posterior
Ligamento oblíquo posterior
Ligamento colateral medial (fibras superficiais e profundas)
Tendão do semimembranoso
Cápsula posteromedial
Ligamento cruzado anterior
Menisco medial

Epidemiologia e Demografia

O LCP é o ligamento mais forte entre todos do joelho e o menos
frequentemente lesado (3% a 20% de todas as lesões do joelho).5

História Clínica Relevante

O paciente pode contar uma história prévia de lesão no joelho que afetou a
mecânica da articulação. Lesões prévias no tornozelo ou quadril podem
também predispor uma pessoa a aumentar o estresse sobre o joelho.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Dor moderada no joelho

• Edema ou hemartrose moderados

• Instabilidade e falseio

• Perda de movimento do joelho e moderada rigidez

• Dor na interlinha medial do joelho (possível)

• A sensação ou audição de estalidos é rara (diferentemente das lesões do
ligamento cruzado anterior)



• Sintomas de dor retropatelar

Mecanismos de Lesão6,7,10,11,14-17

A maioria das lesões do LCP ocorre quando uma força externa passiva é
aplicada ao joelho. Uma força aplicada posteriormente e diretamente sobre
o joelho etido (por exemplo, o impacto direto da face anterior do joelho

etido contra o painel do carro ou a queda de uma pessoa sobre a perna de
outro) pode lesar o LCP. Igualmente, a queda sobre o joelho etido, com o
pé em exão plantar, ocorrendo inicialmente o impacto da tuberosidade
anterior da tíbia contra o chão, leva a uma força de sentido posterior na
tíbia proximal, o que pode lesar o LCP.

A hiperextensão isolada do joelho pode levar à avulsão do LCP a partir
de sua origem; este tipo de trauma é mais passível de reparo. Uma força
sobre a face anterior da tíbia no joelho hiperestendido, com o pé apoiado no
chão, resulta em uma combinação de lesões nos ligamentos do joelho, por
vezes associada à luxação da articulação.

SINAL DA GAVETA POSTEROLATERAL E POSTEROMEDIAL DE
HUGHSTON72,79,80 

Figura 11-21  Vista anterior do teste da gaveta posteromedial e posterolateral de Hughston. A,
Posição inicial para o teste da gaveta posterolateral. B, Resultado positivo no teste da gaveta



posterolateral, com rotação posterior e lateral do côndilo tibial lateral.

OBJETIVO

Avaliar instabilidade rotatória posteromedial e posterolateral do joelho.

SUSPEITA DE LESÃO

Instabilidade posterolateral. As estruturas que podem ser lesadas incluem:

Ligamento cruzado posterior

Complexo arqueado poplíteo

Ligamento colateral lateral

Tendão do bíceps femoral

Cápsula posterolateral

Ligamento cruzado anterior

Instabilidade posteromedial. As estruturas que podem ser lesadas incluem:

Ligamento cruzado posterior

Ligamento oblíquo posterior

Ligamento colateral medial

Tendão do semimembranoso

Cápsula posteromedial

Ligamento cruzado anterior

Menisco medial

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em decúbito dorsal ou sentado na borda da mesa de exame
enquanto o examinador segura seu joelho fletido entre 80° e 90°.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador permanece em pé ou sentado em frente ao joelho a ser
examinado, voltado em direção ao paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. O examinador roda
medialmente o pé do paciente, levemente, e se senta sobre ou segura o pé
para estabilizá-lo. Ambas as mãos do examinador seguram a tíbia do
paciente. O examinador então empurra a tíbia posteriormente. Ambos os
membros são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se a tíbia se move ou roda posteriormente sobre seu aspecto medial de modo
excessivo em relação ao lado normal, o teste é positivo e demonstra
instabilidade rotatória posteromedial. O tubérculo medial roda
posteriormente ao redor do ligamento cruzado posterior quando a tíbia está
em rotação medial moderada. Se o ligamento cruzado posterior está lesado,
o movimento posteromedial é maior e a tíbia subluxa posteriormente. Se o
teste é realizado com o paciente em decúbito dorsal, a gravidade auxiliar a
obter um resultado positivo quando estruturas ligamentares estão lesadas.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O examinador pode palpar a fíbula enquanto faz o teste para sentir se há
movimento excessivo. Para a instabilidade posterolateral, a fíbula moverá
para trás. Para instabilidade posteromedial, ela pode ou não se mover.
Caso a fíbula se mova, parecerá que se deslocou anteriormente, quando,
na verdade, foi o platô medial que se moveu posteriormente.



• O teste também pode ser feito com o paciente sentado, com seu joelho
etido sobre a borda da mesa de exame. O examinador empurra

posteriormente enquanto segura a perna do paciente em rotação medial e
observa quanto ao mesmo movimento excessivo.

• A instabilidade rotatória posterolateral pode ser testada do mesmo modo.
O paciente e o examinador permanecem na mesma posição, porém o pé
do paciente é posicionado em leve rotação lateral. Quando o examinador
empurra a tíbia posteriormente, se a tíbia roda posteriormente no seu
lado lateral de modo excessivo quando comparado ao lado normal, o teste
é positivo para instabilidade rotatória posterolateral. O teste será positivo
apenas se o ligamento cruzado posterior e o ligamento colateral lateral
estiverem lesados.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DO PIVOT-SHIFT POSTEROMEDIAL81 

Figura 11-22  Teste do pivot-shift posteromedial. A, Posição de início. O joelho está etido com o
pé rodado medialmente, o que coloca o joelho lesado em posição subluxada. São aplicados estresses em
varo e compressão ao mesmo tempo em que o joelho é estendido. B, Conforme o joelho vai sendo
estendido, no teste positivo, haverá um ressalto entre 20° e 40° de flexão, ao ocorrer a redução.

OBJETIVO



Avaliar instabilidade rotatória posteromedial do joelho.

SUSPEITA DE LESÃO

As estruturas que podem ser lesadas incluem:

Ligamento cruzado posterior

Ligamento oblíquo posterior

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona adjacente ao joelho a ser examinado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. Uma das mãos do
examinador segura o tornozelo do paciente enquanto a outra mão é
colocada no lado medial do joelho. O examinador passivamente exiona o
joelho para além de 45° enquanto aplica estresse em varo, compressão e
rotação medial na tíbia. Os dois membros são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se o teste é positivo, a aplicação do estresse em varo, compressão e rotação
medial na tíbia causam a subluxação posterior do planalto medial da tíbia.
O examinador então coloca o joelho em extensão. Por volta de 20° a 40° de

exão, a tíbia se move para a posição normal, a de redução. Ambos os
membros são comparados.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE



Desconhecida.

TESTES ESPECIAIS PARA LESÕES DOS MENISCOS

Testes Especiais Pertinentes

Teste de McMurray

Teste de Apley

Teste do ressalto (bounce home test)

Definição

A lesão meniscal pode envolver uma ruptura ou degeneração desta
brocartilagem em forma semilunar na articulação do joelho. Estas

condições são diagnosticadas por via artroscópica (padrão ouro) ou por
ressonância magnética. Condições patológicas podem ser encontradas no
menisco medial, lateral ou em ambos. O menisco medial é o mais
frequentemente lesado devido à sua xação à cápsula articular, a qual o faz
menos móvel que o menisco lateral.

Suspeita de Lesão

Ruptura ou desarranjo no joelho, medial ou lateral.

Epidemiologia e Demografia

A idade é um fator de risco nos adultos; cerca de 60% dos indivíduos acima
de 65 anos apresentam lesões degenerativas nos meniscos. O indivíduo
jovem, ativo ou atleta, é mais sujeito a lesões agudas, com rupturas
meniscais traumáticas secundárias a traumas no esporte ou em outras
atividades.82-85



História Clínica Relevante

A história do paciente pode incluir osteoartrite do joelho, antecedente de
trauma ou cirurgia no joelho, lesão do ligamento cruzado anterior ou de
outros ligamentos.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Sensações de click, ressalto, bloqueio, falseio ou pinçamento

• Dor na articulação ao apoiar o peso do corpo

• Dor e sensibilidade na linha articular

• Edema sinovial

• Arco de movimento do joelho diminuído ou dolorido

• A lesão do menisco não tem um padrão de queixa

Mecanismos de Lesão

As lesões dos meniscos podem resultar de traumas maiores ou menores sobre
o joelho ou de alterações degenerativas dos próprios meniscos.82-85

• Rupturas traumáticas. As lesões agudas são mais frequentemente
consequência de uma torção brusca ou mudança repentina de direção.
Forças compressivas associadas a rotação enquanto o joelho está em
posição etida é o mecanismo mais comum de lesão. A maioria das
rupturas ocorre em traumas sem contato físico, como um giro,
desaceleração abrupta, mudança de direção ou ao se aterrisar após um
salto.

• Rupturas degenerativas. As lesões degenerativas têm relação com a idade ou
são resultantes de atividades repetidas ao longo do tempo, como agachar
ou ajoelhar. São mais frequentemente observadas em idosos e são



frequentemente não traumáticas. São geralmente resultado de atividades
repetitivas ao longo do tempo ou a partir de história prévia de trauma
sobre o joelho, como lesão do LCA ou antecedente de cirurgia no joelho.

TESTE DE MCMURRAY86-89 

Figura 11-23  Teste de McMurray. A, Teste para menisco medial. B, Teste para menisco lateral.

OBJETIVO

Avaliar lesões meniscais do joelho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deita-se em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona adjacente ao joelho a ser examinado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. Uma das mãos do
examinador segura o calcanhar do paciente enquanto a outra mão é



colocada no joelho para estabilizá-lo e suportar o membro inferior. O
examinador exiona totalmente o joelho (até tocar o calcanhar na nádega).
O examinador então roda lateralmente a tíbia (para o menisco medial) e
estende o joelho enquanto segura a rotação. O teste é repetido em diferentes
graus de exão. Os dois membros são comparados. O teste é repetido de
forma semelhante com a tíbia rodada medialmente para testar o menisco
lateral.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O teste é positivo se houver dor, ressalto ou sensação de crepitação, e
limitação na rotação. O procedimento de etir o joelho e rodar a tíbia
lateralmente (para o menisco medial) ou medialmente (para o menisco
lateral) é repetido diversas vezes em diferentes graus de flexão.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• A metade anterior do menisco não é facilmente testada, já que a pressão
sobre o menisco não é grande.

• Kim e colaboradores88 referiram que lesões do menisco podem ser
encontradas no lado medial com rotação medial da tíbia e do lateral com
rotação lateral da mesma.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE87,89

Especificidade: Medial: 93%

Lateral: 93%
Sensibilidade: Medial: 65%
Lateral 52%



TESTE DE APLEY90 

Figura 11-24  Teste de Apley. A, Distração. B, Compressão.

OBJETIVO

Avaliar lesões meniscais e ligamentares do joelho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deita-se em decúbito ventral com joelho fletido a 90°.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona adjacente ao joelho a ser examinado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. Ambas as mãos do
examinador seguram o pé e/ou tornozelo do paciente com o joelho etido. A
coxa do paciente é mantida apoiada contra a mesa de exame pelo joelho do
examinador. Este roda medialmente e lateralmente a tíbia, ao mesmo tempo
em que, primeiramente, provoca distração da articulação (para testar



ligamentos) e observa qualquer restrição, movimento excessivo ou
desconforto. O processo é repetido usando-se compressão (para testar os
meniscos) em vez de distração. Ambos os membros são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O teste é positivo para menisco se houver dor e diminuição na rotação, com
ou sem percepção de um click ou pinçamento durante a compressão. Se a
rotação associada com a distração for mais dolorida ou mostrar aumento da
rotação em relação ao lado normal, a lesão provavelmente é ligamentar.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O paciente pode sentir um click ou pinçamento durante a compressão neste
teste.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DO RESSALTO (bounce home test) 

Figura 11-25  Teste do ressalto.

OBJETIVO



Avaliar lesões meniscais do joelho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deita-se em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona em frente ao pé a ser utilizado no teste.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. O examinador apoia o
calcanhar do paciente em suas mãos. O joelho é completamente etido e
então, passivamente e lentamente, vai retornando à extensão. Ambos os
membros são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se a extensão não for completa ou houver a sensação de um bloqueio
elástico, alguma coisa deve estar bloqueando a extensão; a causa mais
provável é uma ruptura meniscal.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Oni 91 relatou que se um joelho for estendido rapidamente em um único
movimento e o paciente experimentar dor aguda na linha articular, que
pode irradiar proximal ou distalmente no membro inferior, o teste é
positivo para lesão meniscal.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.



TESTES ESPECIAIS PARA PLICA SINOVIAL

Testes Especiais Pertinentes

Teste da plica mediopatelar (teste de Mital-Hayden)

Teste da plica de Hughston

Definição

A plica é uma extensão embriológica da cápsula articular no joelho. A
síndrome da plica sinovial ocorre quando a plica se torna irritável ou
in amada. Uma vez estabelecido o processo in amatório, o tecido da plica
normal pode se hipertrofiar em uma estrutura verdadeiramente patológica.

Suspeita de Lesão

Síndrome da plica sinovial

Epidemiologia e Demografia

Plicas são encontradas embriologicamente em humanos, e durante o
desenvolvimento normal elas são absorvidas e desaparecem. Entretanto, em
algumas pessoas, elas permanecem e são vulneráveis a traumas e atividades
de estresse repetitivo. A prevalência exata da síndrome da plica é
desconhecida, porém os sinais e sintomas são semelhantes aos das lesões
meniscais.

História Clínica Relevante

O paciente pode ou não referir história de dor ou trauma no joelho.

Sinais e Sintomas Relevantes



• Uma ampla e variável gama de sintomas torna esta condição patológica
difícil de diagnosticar (geralmente se faz o diagnóstico por exclusão).

• Entre os sintomas relatados estão dor anterior ou anteromedial no joelho,
especialmente na linha articular, dor intermitente ou episódica, sensação
de click, ressalto evidente, falseio ocasional, bloqueio (na verdade um
pseudobloqueio) e pinçamento.

• As condições mais comuns concomitantes são rupturas meniscais, tendinite
patelar, doença de Osgood-Schlatter, doença de Sinding-Larsen-Johansson
e instabilidade patelar.

Mecanismos de Lesão5,8,92-94

Não há um mecanismo especí co de lesão atribuído à síndrome da plica,
porém, entre os potenciais mecanismos se incluem estresse repetitivo,
trauma contuso ou in amações secundárias a outras condições patológicas
do joelho.

Entre as causas potenciais de in amação estão incluídos estresses
repetitivos, um único trauma contuso, corpos livres intra-articulares,
osteocondrite dissecante, rupturas meniscais ou outras condições patológicas
do joelho. Uma teoria popular para o início da in amação é de que a plica
se converteria em uma corda de arco, a qual causaria um contato com o
côndilo medial do fêmur. Durante a exão do joelho, a plica causaria
abrasão no côndilo, resultando em sintomas. Um processo in amatório
então levaria ao edema e espessamento da plica, com diminuição da
elasticidade da mesma.

A plica pode desenvolver bordas irregulares e fazer um ressalto sobre o
côndilo femoral, levando secundariamente a sinovite e condromalácia. Por
outro lado, a gordura retropatelar frouxa pode adquirir consistência



cartilaginosa e, estando a plica mole, ondulada e vascularizada, com bordas
cobertas por sinóvia, ela não estará patológica.

Figura 11-26  Teste para plica mediopatelar.

TESTE PARA PLICA MEDIOPATELAR (TESTE DE MITAL-
HAYDEN)95 

OBJETIVO

Avaliar a plica mediopatelar do joelho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deita-se em decúbito dorsal com o joelho afetado etido a 30° e
repousando sobre um suporte ou no antebraço do examinador.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador é posicionado adjacente ao joelho do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE



O membro não afetado é testado inicialmente. O examinador coloca o
polegar na face lateral da patela e a empurra medialmente. Ambos os
membros são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O teste é positivo se o paciente refere dor ou sensação de click, que ocorrem
pelo pinçamento da borda da plica entre o côndilo medial do fêmur e a
patela. Se o paciente é orientado a contrair o quadríceps enquanto a patela
é mantida na posição medial, a dor pode ser exacerbada.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Nem todos os pacientes têm plica medial.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DE HUGHSTON PARA PLICA 

Figura 11-27  Exame da plica suprapatelar. O pé e a tíbia são mantidos em rotação medial. A



patela é levemente deslocada medialmente com os dedos sobre o trajeto da plica. O joelho é etido
passivamente e estendido, provocando um pequeno ressalto (“pop”) da plica e sensibilidade local.

(Redesenhado de Hughston JC, Walsh WM, Puddu G: Patellar subluxation and dislocation, p 29,
Philadelphia, 1984, Saunders.)

OBJETIVO

Avaliar a plica do joelho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deita-se em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona em pé adjacente ao joelho do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. O examinador coloca o pé do
paciente sob sua axila e o mantém nesta posição. Uma das mãos do
examinador segura e suporta o calcanhar. A outra mão é colocada no
aspecto lateral da patela para sustentá-la e orientar seu movimento. O
examinador exiona o joelho do paciente e roda medialmente a tíbia com
uma das mãos enquanto pressiona a patela medialmente com a base da
outra mão e palpa o côndilo medial do fêmur com os dedos desta mesma
mão. Ambos os membros são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um ressalto da plica sob os dedos do examinador pode indicar uma condição
patológica da mesma.65

OBSERVAÇÃO CLÍNICAS



• Nem todos os pacientes têm plica medial.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTES ESPECIAIS PARA DISFUNÇÃO PATELOFEMORAL

Testes Especiais Pertinentes

Sinal de Clarke (teste da crepitação)

Teste de McConnell para condromalácia patelar

Definição

A disfunção patelofemoral (síndrome de dor patelofemoral [SDPF]) implica
uma condição patológica que afeta a articulação patelofemoral,
especialmente a superfície articular da patela. Esta condição pode ser
resultado de fatores biomecânicos, processos siopatológicos ou a perda da
homeostasia tissular, podendo incluir sinovite e in amação da gordura
retropatelar.

Suspeita de Lesão

Síndrome de dor patelofemoral

Disfunção patelofemoral

Condromalácia patelar

Epidemiologia e Demografia96-102

A SDPF é a causa mais comum de problemas envolvendo o joelho,
correspondendo a 25% das queixas de problemas no joelho. A síndrome



ocorre mais frequentemente em adolescentes e adultos jovens, especialmente
indivíduos ativos. Afeta mulheres mais frequentemente que homens.

História Clínica Relevante

O paciente pode referir histórico de subluxação/luxação patelar ou trauma,
ou ainda história de mudanças recorrentes nos níveis de atividade. O
paciente pode ainda referir história de dor crônica e de longa duração no
joelho e pode ter sido submetido a cirurgia de LCA na qual tenha sido
utilizado o tendão patelar como fonte de enxertia.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Frequentemente, os pacientes com problema patelofemoral experimentam
dor quando sobem ou descem escadas, caminham em ladeiras ou descidas,
permanecem longos períodos sentados (sinal da “cadeira do cinema”),
ficam agachados ou se levantam de uma cadeira.

• O examinador deve considerar a abordagem de toda a cadeia cinética
inferior e seus efeitos na articulação patelofemoral quando a SDPF é
suspeitada.

• Em alguns casos, a dor pode causar inibição re exa, resultando em
desequilíbrio e falseio no joelho.

• Os pacientes podem também relatar dor difusa no joelho, dor retropatelar
ou peripatelar.

• Podem estar presentes edema sinovial e crepitação no joelho, e geralmente
não se encontra um padrão de queixa na síndrome de dor patelofemoral.
A dor comumente aumenta com atividades prolongadas e repetitivas.

Mecanismos de Lesão96-102



A SDPF geralmente é insidiosa em sua natureza e não tem nenhum
mecanismo especí co de lesão. Pode ser resultado de um ou mais fatores que
produzam alterações no mecanismo da articulação patelofemoral. Ocorre
dor patelofemoral quando quantidades aumentadas ou anormais de estresse
são colocadas sobre a superfície articular da patela conforme esta percorre
seu trajeto para cima e para baixo no sulco troclear durante a exão e
extensão do joelho. Excessiva carga secundária a mecânica anormal
patelofemoral em atividades de exoextensão resultam em dor e in amação.
Conforme o joelho se move da extensão para a flexão, o quadríceps necessita
aumentar a força para fazer oposição ao momento de exão. Isto leva ao
aumento das forças de compressão na articulação patelofemoral, que será
mais intenso quanto maior o grau de exão. Para minimizar o estresse da
articulação patelofemoral, o maior contato da superfície patelar deveria,
idealmente, ocorrer quando as forças de compressão articular estivessem no
seu máximo.

O movimento patelar pode aumentar o estresse sobre a articulação
patelofemoral se, conforme o joelho ete e a patela desliza proximalmente,
houver alterações ou diminuição na superfície articular da patela.

SINAL DE CLARKE (TESTE DA CREPITAÇÃO PATELAR)103,104 

Figura 11-28  Sinal de Clarke.



OBJETIVO

Avaliar disfunção patelofemoral.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deita-se em decúbito dorsal com o joelho estendido.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona em pé, adjacente ao joelho do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. A região da comissura tenar
de uma das mãos do examinador é colocada levemente proximal ao polo
superior ou à base da patela. O examinador pressiona a patela para baixo
várias vezes e com força crescente, até que seja produzida dor no aspecto
proximal do osso. O paciente então é orientado a contrair o quadríceps com
o examinador mantendo a pressão sobre a patela. O teste é repetido no
joelho dolorido, e a quantidade de pressão que causa a dor é comparada.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O teste é positivo se causar dor retropatelar e o paciente não conseguir
manter a contração. Se o paciente pode completar e manter a contração sem
dor, o teste é considerado negativo, desde que o mesmo teste no membro
não afetado igualmente não cause dor.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Como o teste pode ser positivo em qualquer pessoa desde que seja aplicada
pressão su ciente na patela, a quantidade de pressão aplicada necessita
ser cuidadosamente controlada e comparada com a do lado oposto. Isto é



mais bem realizado fazendo-se a repetição do procedimento diversas
vezes, aumentando gradativamente a pressão a cada vez e comparando o
resultado com o lado não afetado.

• Para testar diferentes partes da patela, o joelho pode ser testado em 30°,
60° e 90° e em extensão total.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DE MCCONNELL PARA CONDROMALÁCIA
PATELAR105,106 

Figura 11-29  Teste de McConnell para condromalácia patelar. A, 120°. B, 90°. C, 60°. D, 30° E, 0°.
F, testando a 60° segurando a patela medialmente.

OBJETIVO

Avaliar disfunção patelofemoral.



POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica sentado.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona adjacente ao joelho do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. Após o examinador ter
posicionado o joelho a 120°, 90°, 60°, 30° e 0° (extensão total), o paciente faz
contração isométrica do quadríceps com o fêmur rodado lateralmente, com
cada contração sendo mantida por 10 segundos. Se dor é produzida com
qualquer das contrações, o joelho do paciente é colocado passivamente em
extensão completa. O membro então é totalmente apoiado pelo examinador,
que empurra a patela medialmente. O deslizamento medial é mantido
enquanto o joelho retorna ao grau que havia gerado dor e o paciente faz
nova contração isométrica, com a patela mantida na posição medial. Ambos
os membros são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se a dor diminuir quando a patela é mantida deslocada medialmente, a
origem da dor é patelofemoral.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Cada ângulo é testado de modo semelhante.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE106

Interobservadores k = –0,02-0,19



TESTES ESPECIAIS PARA EDEMA

Testes Especiais Pertinentes

Teste da pincelada, alisamento ou enxugadela (brush, stroke or bulge)

Teste da indentação

Teste da flutuação

Teste da percussão patelar (sinal da tecla do piano)

Definição

Edema ou inflamação é parte normal de um processo cicatricial. É a resposta
inicial do corpo ao trauma e a tentativa de se manter a homeostasia na área
acometida.

Suspeita de Lesão

Todo traumatismo no joelho produz alguma forma de edema. A quantidade
deste edema é determinada pelo tipo de tecido lesado.

Epidemiologia e Demografia

Cerca de 20% da população dos Estados Unidos têm dor no joelho. Esta
queixa corresponde a um milhão de consultas aos pronto-socorros e 1,9
milhão de consultas ambulatoriais a cada ano.107

História Clínica Relevante

O paciente pode ou não ter histórico de traumatismo no joelho. Quando a
artrite é a fonte da in amação, o paciente pode ter uma longa história de
dor no joelho que progressivamente piorou. Distúrbios autoimunes, como
artrite reumatoide, também podem ser causa de inflamação.



Sinais e Sintomas Relevantes

Os sinais e sintomas de edema são largamente determinados pelos tecidos
lesados. Algumas características comuns no edema do joelho são:

• Sensibilidade aumentada à palpação

• Dor com movimento

• Hiperemia

• Calor

• Equimose

• Joelho em posição de repouso (20° a 30° de flexão)

• Tensão ou rigidez com tentativa de movimento

• Restrição do arco de movimento

Mecanismos de Lesão

O padrão de edema visto no joelho pode auxiliar o examinador a determinar
a fonte estrutural do edema. O edema é frequentemente resultado de dois
fatores: quão rápido a in amação é produzida e em quanto tempo é
removida ou dissipada.

A produção ou geração do edema depende da vascularização das
estruturas lesadas. Estruturas como músculos são tecidos bem vascularizados;
assim, quando traumatizados, eles produzem um grau elevado de in amação
e edema. Por outro lado, o menisco é pouco vascularizado e a in amação
por lesão meniscal geralmente é um processo leve e com mínimo edema.

Se o corpo é capaz de remover os produtos da in amação rapidamente,
muito pouca in amação e edema estarão presentes na área lesada. Se esta
capacidade for baixa, permanecerá edema residual na região por longo



período. Estruturas extracapsulares são bem vascularizadas; portanto, os
processos de remoção do edema podem lidar adequadamente com a
produção deste. Já as estruturas intracapsulares têm mais di culdade de
remover os produtos causadores de in amação e edema; portanto, estruturas
no interior do joelho, como os meniscos, quando são lesadas, têm di culdade
de remover o edema uma vez este tenha sido produzido. Se a remoção de
líquidos for em ritmo inferior à sua produção, o joelho pode se manter
edemaciado por longo período.

TESTE DA PINCELADA, ALISAMENTO OU ENXUGADELA103 

Figura 11-30  Teste da pincelada para edema. A, Empurrão para cima com a mão. B, Empurrão
para baixo com a mão.

OBJETIVO

Avaliar mínimo edema no joelho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deita-se em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR



O examinador se posiciona adjacente ao joelho do paciente a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador coloca uma mão sobre a tíbia anteromedial. Começando logo
abaixo da linha articular no lado medial da patela e usando a palma e os
dedos, o examinador empurra proximalmente em direção ao quadril do
paciente, até a bolsa suprapatelar, duas ou três vezes. Com a outra mão, o
examinador empurra o lado lateral da patela para baixo.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O teste positivo indica que uma onda de líquido passou junto ao lado medial
da articulação e formou uma saliência logo abaixo da porção distal ou borda
da patela durante o movimento para baixo. A onda de líquido pode levar até
2 segundos para aparecer.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Também conhecido como “teste da toalha”, este teste pode evidenciar
mínimo edema.

• Normalmente, o joelho contém entre 1 e 7 ml de líquido sinovial. Este teste
pode demonstrar quantidades pequenas da ordem de 4 a 8 ml de líquido
extra no interior do joelho.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DA INDENTAÇÃO108 



Figura 11-31  Teste da indentação. A seta indica onde o examinador deve observar se há
enchimento da indentação.

OBJETIVO

Avaliar edema no joelho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deita-se em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona adjacente ao joelho do paciente a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador exiona passivamente o membro normal, lentamente e
mantendo o pé do paciente apoiado na mesa de exame e observando a
formação de uma indentação no lado lateral do tendão patelar. Geralmente,
no joelho normal é possível a exão praticamente total e a indentação se
mantém presente. O lado lesado então é lentamente exionado enquanto o
examinador observa o desaparecimento da indentação. Neste ponto, a exão
do joelho é interrompida.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO



O teste é positivo quando a indentação desaparece (este desaparecimento é
causado pelo edema) antes do que acontece do lado normal. O ângulo no
qual a indentação desaparece depende da quantidade de edema. Quanto
maior o edema, mais cedo a indentação desaparece.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Se o polegar e o dedo do examinador forem colocados de cada lado do
tendão patelar, o líquido pode deslocado para frente e para trás a partir
da posição onde a indentação desaparece. Este método, como o teste do
alisamento, pode detectar quantidades mínimas de edema.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DA FLUTUAÇÃO 

Figura 11-32  Mãos posicionadas para o teste da utuação. Primeiramente, uma mão empurra
para baixo (seta 1); posteriormente, a outra mão empurra para cima (seta 2). Com este teste, o líquido
pode ser sentido se deslocando para trás e para frente sob uma mão e depois sob a outra.

OBJETIVO

Avaliar edema no joelho.

POSIÇÃO DO PACIENTE



O paciente deita-se em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona adjacente ao joelho do paciente a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador coloca a palma de uma das mãos sobre a bolsa suprapatelar e
a palma da outra mão anterior na articulação, na altura da linha articular,
com o polegar e o indicador logo além das margens da patela.

Pressionando para baixo com uma das mãos e depois com a outra, o
examinador pode sentir o líquido sinovial utuar sob suas mãos e mover de
uma mão para a outra.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O aumento da utuação do líquido no joelho, comparado com o joelho
contralateral, indica edema significativo.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O teste assume que o joelho contralateral não tem edema. Se o joelho
contralateral também estiver com edema, o examinador deve comparar
com sua experiência em joelhos não edemaciados.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

TESTE DA PERCUSSÃO PATELAR (SINAL DA TECLA DO PIANO) 



Figura 11-33  Teste da percussão patelar (sinal da tecla do piano). A, Passo 1. B, Passo 2. C, Passo
3.

OBJETIVO

Avaliar edema no joelho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deita-se em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona adjacente ao joelho do paciente a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Com o joelho do paciente estendido ou etido até onde não haja
desconforto, o examinador aplica leve pressão sobre a patela, como se
estivesse apertando uma tecla de piano.



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Quando a pressão sobre a patela é exercida, há uma sensação de utuação;
por vezes, isto é chamado de sinal da “patela dançante”.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Este teste pode detectar uma quantidade maior de edema (40 a 50 ml) no
joelho, o que pode ser notado pela simples observação.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

OUTROS TESTES ESPECIAIS

ÃNGULO Q OU ÃNGULO PATELOFEMORAL1,36,65,109-112 



Figura 11-34  Ãngulo quadricipital (ângulo Q).

OBJETIVO

Avaliar o alinhamento (ângulo Q) do membro inferior.

SUSPEITA DE LESÃO

Uso repetitivo/sobreuso patológico/ ou condição de mau alinhamento do
joelho.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente é avaliado em decúbito dorsal (mais comum) ou sentado.
Pesquisas têm demonstrado que diferentes posições do pé e quadril alteram
o ângulo Q; deste modo, o pé deve estar em posição neutra quanto à
supinação ou pronação e o quadril deve estar em posição neutra quanto à
rotação medial ou lateral.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

A posição do examinador varia, porém geralmente ele se posiciona
adjacente ao joelho a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. O examinador desenha uma
linha imaginária desde a espinha ilíaca anterossuperior (EIAS) até o ponto
médio da patela do mesmo lado e uma segunda linha desde o tubérculo
tibial até o ponto médio da patela. O ângulo formado pelo cruzamento
destas duas linhas é chamado de ângulo Q. Durante a medição, que pode ser
realizada usando-se radiogra as ou sicamente no paciente, o quadríceps
deve estar relaxado.



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Normalmente, o ângulo Q é de 13° para homens e 18° para mulheres quando
o joelho está reto (Grelsamer e colaboradores111 relataram que os valores de
homens e mulheres são semelhantes quando é considerada a altura do
paciente). Qualquer ângulo menor que 13° pode ser associado com
condromalácia patelar ou patela alta. Um ângulo maior que 18° é
frequentemente associado com condromalácia patelar, patela subluxável,
aumento da anteversão femoral, genu valgo, desvio lateral do tubérculo da
tíbia ou aumento da torção lateral da tíbia.

Se o ângulo Q for medido com o paciente sentado, ele deve ser 0°.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O ângulo Q é de nido como o ângulo entre o músculo quadríceps
(principalmente o reto femoral) e o tendão patelar; representa o ângulo
de força ou de puxada do músculo quadríceps. O ângulo é obtido após ser
assegurado que os membros inferiores estão fazendo um ângulo reto com a
linha que liga as duas EIAS.

• Hughston e colaboradores65 recomendam fazer o teste com o quadríceps
contraído. Se medido com o quadríceps contraído e o joelho totalmente
estendido, o ângulo Q deve ser ter 8° e 10°. Qualquer ângulo maior que 10°
deve ser considerado anormal.

• O examinador deve estar certo de que o procedimento de medição seja
padronizado, para assegurar valores consistentes.

• Enquanto o paciente se encontra na posição sentada, o examinador pode
checar o “sinal da baioneta”, que indica alinhamento anormal da
musculatura quadriciptal, tendão patelar ou diá se tibial. Neste caso, a



tuberosidade da tíbia é posicionada lateralmente em relação à patela,
resultado em um mau alinhamento do tendão e da diá se da tíbia que se
assemelha a uma baioneta fixa na ponta de um rifle.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE112

Confiabilidade: Intraobservadores ICC: 0,20 (extensão completa)

Interobservadores ICC: 0,22 (extensão completa)
Correlação com radiografias ICC: 0,43 (extensão completa)

TESTE DE APREENSÃO DE FAIRBANK65,113,114 

Figura 11-35  Teste de apreensão.

(Redesenhado de Hughston JC, Walsh WM, Puddu G: Patellar subluxation and dislocation, p 29,
Philadelphia, 1984, Saunders.)

OBJETIVO

Avaliar luxação da patela.

SUSPEITA DE LESÃO



Luxação ou subluxação da patela.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deita-se em decúbito dorsal com o músculo quadríceps relaxado e
o joelho fletido a 30° sobre a perna do examinador.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se senta diretamente adjacente ao joelho a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. Os polegares do examinador
são colocados na borda medial da patela e os dedos são colocados na face
lateral do joelho do paciente. O examinador cuidadosa e lentamente
empurra a patela lateralmente com os polegares. Os dois membros são
comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se o paciente sente que a patela irá luxar, ele contrai o músculo quadríceps
para trazer a patela “de volta à linha”. Esta ação indica teste positivo. O
paciente também vai apresentar um olhar apreensivo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

Tanner e colaboradores114 acreditam que a patela deve ser empurrada
lateralmente e distalmente para deixar o teste mais sensível.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.



TESTE DE COMPRESSÃO DE NOBLE115 

Figura 11-36  Teste de compressão de Noble.

OBJETIVO

Avaliar a síndrome de atrito da banda iliotibial.

SUSPEITA DE LESÃO

Disfunção patelofemoral ou condição patológica.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente deita-se em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona adjacente ao joelho a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. O examinador coloca o
polegar de uma das mãos no epicôndilo lateral do fêmur de modo que este
dedo esteja sobre a porção distal do trato iliotibial. A outra mão do
examinador ajuda a estabilizar a coxa. O examinador exiona o joelho do



paciente a 90°, acompanhado de exão do quadril. O examinador então
aplica pressão no epicôndilo lateral do fêmur ou 1 a 2 cm proximal a ele,
com o polegar. Enquanto a pressão é mantida, o joelho do paciente é
passivamente estendido ou o paciente estende o joelho ativamente. Os dois
membros são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O teste é positivo se há dor. Em aproximadamente 30° de exão (0° sendo o
joelho estendido), o paciente apresenta dor intensa sobre o epicôndilo
lateral do fêmur.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O paciente refere que é a mesma dor que sente quando em atividade.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

COMPRIMENTO FUNCIONAL DOS MEMBROS INFERIORES116 



Figura 11-37  Comprimento funcional dos membros inferiores na posição ortostática. Os pontos
na região lombar indicam as espinhas ilíacas posterossuperiores.

OBJETIVO

Avaliar discrepâncias no comprimento dos membros inferiores enquanto o
paciente está em posição ortostática.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona sentado ou ajoelhado diretamente na frente ou
atrás do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente se mantém em pé e relaxado enquanto o examinador palpa a



altura das EIAS e das espinhas ilíacas posterossuperiores (EIPS), observando
qualquer assimetria. O paciente então é colocado na posição “correta” (ou
seja, com articulações subtalares em neutro, joelhos totalmente estendidos e
dedos dos pés voltados para frente). As EIASs e EIPSs são novamente
palpadas e o examinador observa qualquer mudança.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se a assimetria é corrigida ao se colocar o paciente na posição “correta” de
seus membros, a estrutura é considerada normal (os ossos devem ter o
comprimento correto), mas a mecânica das articulações (dé cit funcional)
está produzindo diferença funcional no comprimento (veja Tabela 9-1).
Assim, se a assimetria é corrigida pelo correto posicionamento, o teste
resulta em positivo para diferença funcional do comprimento dos membros.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O teste de comprimento funcional dos membros inferiores auxilia o clínico
a determinar de que modo discrepâncias de comprimento têm papel na
dor e disfunção do paciente quando na posição ortostática, com apoio de
seu peso sobre os pés.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecida.

MOVIMENTOS DO JOGO ARTICULAR



Figura 11-38  Movimento posterior da tíbia sobre o fêmur.

MOVIMENTO DA TÍBIA SOBRE O FÃêMUR PARA TRÁS 

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em decúbito dorsal com o joelho a ser testado etido a 90° e
o quadril fletido a 45° (crook lying).

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona adjacente ao joelho a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. O examinador coloca a base
de ambas as suas mãos em volta do joelho com os polegares no platô tibial
anterior e os dedos envolvendo lateralmente o joelho até seu aspecto
posterior na região poplítea (para assegurar o relaxamento dos
isquiotibiais). O examinador então empurra a tíbia posteriormente, ou para
trás, em relação ao fêmur. O examinador deve direcionar para posterior a
força de modo que seja paralela ao plano da articulação tibiofemoral.
Ambos os membros são comparados.



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Tanto muito como pouco movimento são considerados testes positivos. A
sensação nal do movimento normalmente é de tensionamento das
estruturas tissulares.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O teste é semelhante ao teste da gaveta posterior para o ligamento cruzado
posterior.

• Alternativamente, o examinador pode colocar a base de uma das mãos na
tuberosidade da tíbia e a outra mão no fêmur distal para estabilizar o
membro. A força posterior é realizada pela mão colocada na tuberosidade
da tíbia.

MOVIMENTO DA TÍBIA SOBRE O FÃêMUR PARA FRENTE 

Figura 11-39  Movimento anterior da tíbia sobre o fêmur.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em decúbito dorsal com o joelho a ser testado etido a 90° e
o quadril fletido a 45° (crook lying).



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona adjacente ao joelho a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. O examinador coloca ambas
as mãos em volta da tíbia com os polegares no platô tibial anterior e os
dedos assegurando o relaxamento dos isquiotibiais. A tíbia então é puxada
para frente (anteriormente) em relação ao fêmur. O examinador deve
direcionar a força para anterior, de modo que seja paralela ao plano da
articulação tibiofemoral.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Tanto muito como pouco movimento são considerados testes positivos. A
sensação nal do movimento normalmente é de tensionamento das
estruturas tissulares.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O teste é semelhante ao teste da gaveta anterior para o ligamento cruzado
anterior.

• O examinador também pode colocar ambos os polegares na linha articular
tibiofemoral para sentir o movimento da tíbia em relação ao fêmur.

TRANSLAÇÃO MEDIAL E LATERAL DA TÍBIA SOBRE O FÃêMUR



Figura 11-40  Movimento medial e lateral da tíbia sobre o fêmur. A, Translação medial. B,
Translação lateral.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em decúbito dorsal e a perna é mantida estabilizada entre o
tronco do examinador e seu antebraço.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona adjacente ao joelho a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Para translação medial, o examinador coloca uma das mãos na face lateral
da tíbia e outra mão no lado medial do fêmur. O examinador então empurra,
ou translada, a tíbia medialmente sobre o fêmur enquanto a outra mão
estabiliza o fêmur. Para translação lateral, o examinador empurra a tíbia
lateralmente sobre o fêmur estável. O outro joelho é testado para
comparação.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Movimento excessivo pode indicar ruptura do ligamento cruzado (medial —
ligamento cruzado anterior; lateral — ligamento cruzado posterior).

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS



• Se o joelho for mantido em extensão completa, o movimento articular
lateral e medial é limitado pela congruência da articulação, a qual está em
posição de compressão.

• Se o joelho estiver etido entre 15° e 30°, mais movimento no plano frontal
estará presente, uma vez que a articulação estará em posição mais solta.

DESLOCAMENTO MEDIAL E LATERAL DA PATELA 

Figura 11-41  Movimento da patela medialmente.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente permanece em decúbito dorsal com o joelho levemente etido
sobre um travesseiro ou sobre o joelho do examinador (a 30° de flexão).

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona adjacente ao joelho a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. Os polegares do examinador
são colocados contra a borda lateral da patela. Os dedos então são
posicionados na face medial do fêmur e da tíbia. O examinador aplica uma



força direcionada medialmente na face lateral da patela. Os dedos no fêmur
e na tíbia agem como contraforça à pressão exercida pelos polegares. Para
deslocamento lateral, as mãos e polegares são posicionados no lado oposto
do joelho e da patela. Ambos os joelhos são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Movimento excessivo ou dor pode indicar teste positivo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Este movimento articular é semelhante aos movimentos passivos na patela;
no teste passivo, a patela pode ser deslocada em metade de sua largura
tanto medial quanto lateralmente.

• O examinador necessita fazer os movimentos lenta e cuidadosamente para
se certi car de que a patela não esteja propensa a luxação, especialmente
ao empurrar a patela lateralmente.

DEPRESSÃO DA PATELA (MOVIMENTO DISTAL) 

Figura 11-42  Movimento patelar distal.

POSIÇÃO DO PACIENTE



O paciente permanece em decúbito dorsal com o joelho levemente fletido.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador se posiciona adjacente ao joelho a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. O examinador coloca uma de
suas mãos sobre a patela de modo que o pisiforme daquela mão descanse
sobre a base da patela. A outra mão do examinador é colocada de modo que
polegar e dedos possam segurar as bordas medial e lateral da patela para
direcionar seu movimento. O examinador então repousa a primeira mão
sobre a segunda e aplica uma força caudal na base da patela, direcionando
o movimento caudal com a segunda mão, para que a patela não raspe
contra os côndilos femorais. Ambos os joelhos são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Movimento excessivo ou dor pode indicar teste positivo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Este movimento articular é semelhante aos movimentos passivos na patela;
no teste passivo, a patela pode ser deslocada em metade de sua largura
distalmente.

• As bordas medial e lateral da patela podem ser comprimidas para separar
a patela do fêmur logo abaixo; isto também permite a melhora do
deslizamento patelar distalmente.

MOVIMENTO ANTERIOR DA FÍBULA SOBRE A TÍBIA 



Figura 11-43  Movimento anterior da cabeça da fíbula.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em decúbito dorsal com o joelho etido a 90° e o quadril a
45°.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador permanece sentado sobre o pé do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O membro não afetado é testado inicialmente. O examinador coloca uma de
suas mãos sobre a cabeça da fíbula. A outra mão segura a tíbia para
estabilizar o membro. A fíbula é direcionada para frente em relação à tíbia,
e o movimento, assim como a sensação nal, são testados. A fíbula então
escorrega para trás até a posição de repouso. O movimento é testado
diversas vezes e comparado ao do lado não afetado.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se a articulação tibio bular superior for rígida ou hipomóvel, o teste por si



próprio pode causar desconforto. Ambos os lados necessitam ser comparados
quanto a sintomas diferentes.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O examinador necessita ter um cuidado particular ao fazer este teste,
porque o nervo bular comum, cujas bras passam ao redor da cabeça da
fíbula, pode facilmente ser comprimido pelos dedos do examinador. A
compressão do nervo pode causar dor localizada, formigamento ou dor em
choque ao longo do membro.

• Na maioria dos casos, a exão dorsal do pé pode causar dor lateral no
joelho se a articulação tibiofibular estiver hipomóvel.
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CAPÍTULO 12

 PARTE DISTAL DO MEMBRO
INFERIOR, TORNOZELO E PÉ

Movimentos Selecionados
Movimentos Ativos

Testes Especiais para a Posição Neutra do Tálus
Posição Neutra do Tálus (Decúbito Ventral)
Posição Neutra do Tálus (Decúbito Dorsal)
Posição Neutra do Tálus (Posição com Descarga de Peso)

Testes Especiais para Alinhamento
Alinhamento Perna-Retropé (Calcanhar)
Alinhamento Retropé-Antepé

Teste Especial para Torção Tibial
Teste de Torção Tibial

Testes Especiais para Instabilidade Ligamentar
Teste de Gaveta Anterior
Teste de Gaveta Anterior em Decúbito Ventral
Teste de Inclinação Talar (Tilt)
Teste de Estresse em Rotação Externa (Teste de Kleiger)

Outros Testes Especiais
Comprimento Funcional do Membro Inferior
Teste de Thompson (ou Simmonds) (Sinal da Ruptura do Tendão

Calcanear)



Movimentos do Jogo Articular
Tração Longitudinal do Tornozelo (Articulações Talocrural e

Subtalar)
Tração Longitudinal das Articulações Metatarsofalangeanas e

Interfalangeanas
Deslizamento Anteroposterior do Tornozelo
Deslizamento Anteroposterior nas Articulações Mediotarsal e

Tarsometatarsal
Deslizamento Anteroposterior das Articulações

Metatarsofalangeanas e Interfalangeanas
Rolamento Talar
Tilt Lateral do Calcâneo sobre o Tálus
Rotação nas Articulações Mediotarsais, Tarsometatarsais,

Metatarsofalangeanas e Interfalangeanas
Deslizamento Lateral das Articulações Metatarsofalangeanas e

Interfalangeanas

Sumário da Avaliação da Parte Distal do Membro Inferior, Tornozelo
e Pé*

História

Observação

Avaliação

Movimentos ativos, descarga de peso (em pé)

Flexão plantar

Dorsiflexão

Supinação

Pronação

Extensão dos dedos

Flexão dos dedos

Movimento ativos, sem descarga de peso (sentado ou em decúbito dorsal)

Dorsiflexão

Supinação

Pronação



Extensão dos dedos

Flexão dos dedos

Abdução dos dedos

Adução dos dedos

Testes especiais (sentado)

Torção do tibial

Teste de estresse em rotação externa

Movimentos passivos (decúbito dorsal)

Flexão plantar na articulação talocrural (tornozelo)

Dorsiflexão na articulação talocrural

Inversão na articulação subtalar

Eversão na articulação subtalar

Adução na articulação mediotarsal

Abdução na articulação mediotarsal

Flexão dos dedos

Extensão dos dedos

Abdução dos dedos

Adução dos dedos

Movimentos isométricos resistidos (decúbito dorsal)

Flexão do joelho

Flexão plantar

Dorsiflexão

Supinação

Pronação

Extensão dos dedos

Flexão dos dedos

Testes especiais (decúbito dorsal)

Posição neutra do tálus

Sinal da gaveta anterior

Inclinação talar (tilt)

Comprimento do membro inferior

Reflexos e distribuição cutânea (decúbito dorsal)

Movimentos do jogo articular (decúbitos dorsal e lateral)

Extensão ao longo do eixo

Deslizamento anteroposterior



Balanço talar

Inclinação ou tilt lateral

Rotação

Deslizamento lateral

Mobilidade dos ossos do tarso

Palpação (decúbitos dorsal e ventral)

Testes especiais (decúbito ventral)

Posição neutra do tálus

Alinhamento perna-calcâneo

Alinhamento pé-calcâneo

Torção tibial

Teste da gaveta anterior em decúbito ventral

Teste de Thompson

Avaliação funcional (em pé)

Testes especiais (em pé)

Posição neutra do tálus

Comprimento funcional do membro inferior

Diagnóstico por imagem

* O sumário é apresentado em ordem que limita a quantidade de movimentos que o paciente deve

fazer, porém assegura que todas as estruturas necessariamente são testadas; não acompanha a

ordem do texto. Depois de qualquer avaliação, o paciente deve ser alertado de que os sintomas

podem ser exacerbados pelos exames.

MOVIMENTOS SELECIONADOS

MOVIMENTOS ATIVOS 



Figura 12-1  Movimentos ativos (com descarga de peso) A, Flexão plantar. B, Dorsi exão. C,
Supinação. D, Pronação. E, Extensão dos dedos. F, Flexão dos dedos.

INFORMAÇÕES GERAIS

Movimentos ativos da porção distal do membro inferior, tornozelo e pé
devem ser feitos nas posições com e sem descarga de peso (sentado com o
segmento estendido ou em decúbito dorsal) e o examinador deve notar que
algumas diferenças, por causa dos desvios e deformidades do pé, além da
amplitude de movimento diminuída (AM), podem acarretar lesões em outras
partes da cadeia cinética inferior e coluna vertebral.1

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em decúbito dorsal (sem descarga de peso) ou sentado (com



descarga de peso).

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ca em pé ao lado do paciente para instruir o indivíduo e
observar a AM existente.

 



Figura 12-2  Movimentos ativos (sem descarga de peso). A, Flexão plantar. B, Dorsi exão. C,
Supinação. D, Pronação. E, Extensão dos dedos. F, Flexão dos dedos. G, Abdução dos dedos. H, Adução
dos dedos.

Flexão Plantar

PROCEDIMENTO DO TESTE

Solicita-se ao paciente que realize uma flexão plantar na medida do possível.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A exão plantar do tornozelo é de aproximadamente 50°. Se a AM está
diminuída ou é menor do que o segmento contralateral, o movimento é
restringido por alguma razão. O calcanhar do paciente inverte-se quando o
movimento é realizado com carga. Se a inversão não ocorrer, o pé é instável
ou está presente fraqueza do músculo tibial posterior.2-4 O equilíbrio do
músculo tibial posterior e dos tendões dos bulares protege da entorse, e



inverte e estabiliza o retropé durante a retirada dos dedos.5

Dorsiflexão

PROCEDIMENTO DO TESTE

Solicita-se ao paciente que realize uma dorsiflexão na medida do possível.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A dorsi exão do tornozelo é geralmente de 20° passando da posição
anatômica (plantígrado), que é com o pé em 90° em relação dos ossos da
perna. Se a AM é menor que isto ou menor que o segmento não acometido, o
movimento é restrito por alguma razão.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Para uma locomoção normal, são necessários no tornozelo 10° de
dorsiflexão e 20° a 25° de flexão plantar.

Supinação e Pronação

PROCEDIMENTO DO TESTE

Solicita-se ao paciente que faça pronossupinação em ambos os pés.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A supinação é de 45° a 60° e a pronação, de 15° a 30°, embora haja variação
entre os indivíduos. Se a AM está diminuída ou é menor do que o segmento
contralateral, o movimento é restringido por alguma razão. O mais
importante é comparar o movimento do pé acometido com o contralateral.
A supinação combina os movimentos de inversão, adução e exão plantar; a
pronação associa os movimentos de eversão, abdução e dorsiflexão do pé.

Flexão, Extensão, Abdução e Adução dos Dedos

PROCEDIMENTO DO TESTE

Solicita-se que o paciente realize uma exão dos dedos e, na sequência,
estenda, abduza e aduza os dedos (“esmagando os dedos”).



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

A extensão dos dedos ocorre nas articulações metatarsofalangeanas e
interfalangeanas proximal e distal. A extensão do hálux ocorre
primeiramente na articulação metatarsofalangeana (70°); uma extensão
mínima ou nula ocorre na articulação interfalangeana. No hálux, a exão
ocorre em 45° na articulação metatarsofalangeana e em 90° na articulação
interfalangeana. Para os outros quatro dedos, a extensão acontece
primeiramente nas articulações metatarsofalangeana (40°) e na
interfalangeana distal (30°).

A extensão na articulação interfalangeana proximal é insigni cante.
Para os quatro dedos laterais, na exão ocorre em 40° na articulação
metatarsofalangeana, 35° na interfalangeana proximal e 60° na
interfalangeana distal. Se a AM é menor do que isto ou menor do que o lado
não acometido, o movimento é restrito por alguma razão.

Abdução e adução dos dedos são mensuradas com o segundo dedo como
referência de linha média. Embora a AM de abdução possa ser mensurada,
isto não é geralmente feito. Uma prática comum é solicitar ao paciente que
afaste os dedos e depois junte-os (“espremer os dedos”). A quantidade e a
qualidade destes movimentos são comparadas com os dedos do pé não
acometido.

TESTES ESPECIAIS PARA A POSIÇÃO NEUTRA DO TÁLUS

Testes Especiais Pertinentes

Posição neutra do tálus (decúbito ventral)
Posição neutra do tálus (decúbito dorsal)
Posição neutra do tálus (posição de descarga de peso)

Definição

A posição neutra do tálus é frequentemente referida como uma posição
neutra ou de equilíbrio do pé. Essa assim chamada de posição neutra é o
posicionamento ideal que, na realidade, não é geralmente encontrado em
pessoas com descarga normal de peso. Para muitos pacientes, a articulação



subtalar e o calcâneo normalmente são discretamente valgos, com o antepé
levemente varo. A tíbia também tem um discreto varismo, de modo que cada
articulação compensa ligeiramente as adjacentes. A posição neutra é usada
como uma posição inicial para determinar os desvios de perna e do pé.
Assimetria funcional pode ocorrer no membro inferior em posição ortostática
normal. Em caso a rmativo, o examinador pode colocar o tálus em posição
neutra para ver se a assimetria permanece. Caso desapareça, somente uma
assimetria funcional está presente, que geralmente é mais fácil de tratar.

Suspeita de Lesão

• Testes da posição talar não são determinantes para identi car
especi camente algumas condições patológicas em particular;
preferencialmente eles identi cam anormalidades anatomobiomecânicas
que contribuem para a condição patológica. Essas patologias podem
ocorrer topicamente no tornozelo e no pé ou remotamente em áreas do
dorso, joelho ou quadril.

• Desalinhamento do tálus
• Lesão da cúpula talar (lesão osteocondral)

Epidemiologia e Demografia

A prevalência global de desalinhamento relatada na literatura é em média
de 10% na Cheshire Foot and Pain and Disability Survey – Reino Unido, e de
28% no Framingham Foot Study – Estados Unidos. Clinicamente, tem sido
hipotetizado que a mecânica anormal e o alinhamento talar podem resultar
em condições patológicas do pé. Independentemente da prevalência de dor
no pé, a causa e efeito relacionados entre a posição talar e as condições
patológicas ainda não foram definitivamente determinados.6-10

História Clínica Relevante

Os pacientes com dé cit biomecânico ou alinhamento do tálus podem ter
uma história de entorse do tornozelo com ou sem lesão osteocondral da
tróclea. As entorses do tornozelo podem também resultar da instabilidade ou
frouxidão que pode afetar o posicionamento e a mecânica do tálus na pinça
maleolar.



Sinais e Sintomas Relevantes

Os sinais e sintomas dependem das condições patológicas. O desalinhamento
talar pode se manifestar como dor no pé, joelho, quadril ou lombar. Devido
ao desalinhamento resultar em compensações em outras regiões, a maioria
das condições patológicas torna-se gradualmente problemática. Geralmente,
os pacientes não podem identi car mecanismos especí cos de lesão. Os
sintomas aumentam com o uso e diminuem com o repouso. As posições e
atividades que solicitam uma dorsi exão no nal do arco de movimento são
os mais problemáticas, porque biomecanicamente as alterações da dinâmica
do tálus são afetadas mais substancialmente. A dobradiça do tornozelo deve
dissipar a força para maior acomodação da face anterior do tálus. Se o tálus
está malposicionado, o referido osso pode não ser capaz de passar e ciente
ou completamente através da dobradiça.

Dor aguda ou em pontada pode ser notada no nal do arco de
movimento da dorsi exão. Rotação do quadril ou aumento da pronação dos
pés podem ser percebidos durante o médio para o último estágio da fase de
apoio da marcha como uma compensação pela falta de dorsi exão do
tornozelo.

Mecanismo de Lesão

O desalinhamento pode ou não ser resultado de lesões prévias. Por causa
disso, o mecanismo da lesão pode ou não existir. O desalinhamento talar
pode ser resultado de lesões anteriores, uso repetitivo, discrepância do
membro inferior ou genética. As entorses em inversão do tornozelo podem
acarretar uma lesão osteocondral ou contusão óssea sobre a face medial do
tálus. Cada uma destas lesões, medial ou lateral, poderia impedir o
acompanhamento e alinhamento do tálus com a sua movimentação através
da dobradiça do tornozelo.

COMPARAÇÃO ENTRE CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE11-16



POSIÇÃO NEUTRA DO TÁLUS (DECÚBITO VENTRAL)11-13,17-20 

Figura 12-3  Determinando a posição neutra da articulação subtalar em decúbito ventral. A, Vista
lateral. B, Vista superior.

OBJETIVO

Determinar a posição neutra do tálus, que geralmente é referida como
posição neutra (subtalar neutra) ou posição equilibrada do pé.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em decúbito ventral com o pé pendente no nal da
maca.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador está sentado ou em pé aos pés do paciente

PROCEDIMENTO DO TESTE



Começando com o pé não acometido, o examinador pega o pé do paciente
com o indicador e o polegar, na altura da quarta e quinta cabeças
metatarsais. O avaliador palpa ambos os lados do tálus sobre o dorso do pé,
usando o indicador e o polegar da outra mão. O examinador faz uma
dorsi exão leve e passivamente até sentir a resistência. Mantendo a posição
de dorsi exão, o avaliador move o pé para trás e o quarto dedo através do
arco de supinação (a protuberância da cabeça do tálus lateralmente) e
pronação (a protuberância da cabeça do tálus medialmente). Os dois pés são
comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Conforme o arco de movimento é realizado, há um ponto no arco que o pé
apresenta queda de um lado ou do outro mais facilmente. Neste ponto, as
proeminências do talus deveriam ser sentidas igualmente em ambos os lados
(medial e lateral). Este ponto é neutro, sem posição de descarga de peso na
articulação subtalar. Ao manter esta posição, o examinador pode observar o
alinhamento da perna em relação ao calcâneo.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Esta posição de decúbito ventral do teste é a melhor para determinar a
relação da perna com o retropé.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE11-13

Confiabilidade intraobservadores: ICC: 0,06-0,77

Confiabilidade interobservadores: ICC: 0- 0,25

POSIÇÃO NEUTRA DO TÁLUS (DECÚBITO DORSAL)14,15,17-20 



Figura 12-4  Determinando a posição neutra da articulação subtalar em decúbito dorsal.

OBJETIVO

Determinar a posição neutra do tálus, que geralmente é referida como
posição neutra (subtalar neutra) ou equilibrada do pé.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente em decúbito dorsal com o pé sobre o final da maca.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica sentado ou em pé aos pés do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Começando com o pé não acometido, o examinador pega o pé do paciente
com o indicador e o polegar, sobre a quarta e quinta cabeças metatarsais. O
avaliador palpa ambos os lados da cabeça do tálus sobre o dorso do pé,
usando o indicador e o polegar da outra mão. O examinador faz uma leve e
passiva dorsi exão até sentir a resistência. Mantendo a posição de
dorsi exão, o avaliador move o pé para trás e o quarto dedo através no arco
de supinação (a protuberância da cabeça do tálus lateralmente) e pronação
(a protuberância da cabeça do tálus medialmente. Os dois pés são
comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se o pé está posicionado de modo que a cabeça talar não mostre a



proeminência em cada uma das bordas (lateral ou medial), a articulação
está neutra na posição sem descarga de peso.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Este teste da posição em decúbito dorsal é o modo mais e ciente para
determinar a relação do retropé e antepé.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE14,15

Confiabilidade intraobservadores: ICC: 0,76

Confiabilidade interobservadores: ICC: 0,60

Figura 12-5  Determinando a posição neutra da articulação subtalar em posição ortostática (com
descarga de peso).

POSIÇÃO NEUTRA DO TÁLUS (POSIÇÃO COM DESCARGA DE
PESO)11,13,16,18,21,22 

OBJETIVO

Determinar a posição neutra do tálus, que geralmente é referida como
posição neutra (subtalar neutra) ou equilibrada do pé.

POSIÇÃO DO PACIENTE



O paciente ca em pé, com os pés em uma posição confortável de forma que
a largura da base e o ângulo de Fick (normalmente, a patela ca voltada
para frente com o pé colocado discretamente para o plano lateral) sejam
normais para o paciente.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica ajoelhado ao lado dos pés do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O pé não acometido é testado primeiramente. O examinador palpa a cabeça
do tálus sobre a face dorsal do pé com o polegar e o indicador de uma das
mãos (o polegar é colocado sobre a face lateral e o indicador, na região
medial do tálus). O paciente realiza ativamente uma lenta rotação da direita
para esquerda com o tronco (ou o examinador, passivamente), que causa na
tíbia uma rotação medial e lateral de forma que o tálus faça uma
pronossupinação. Os dois lados são comparados..

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se o pé está posicionado de modo que a cabeça talar não mostre a
proeminência em cada uma das bordas (lateral ou medial), a articulação
está neutra na posição com descarga de peso.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Mueller e colaboradores13 descreveram uma progressão da posição neutra
do tálus na posição ortostática (i.e., teste da queda do navicular) para
quanti car a mobilidade do mediopé e seus efeitos em outras partes da
cadeia cinética. Com uma pequena e rígida régua, o examinador primeiro
mede a altura do navicular do solo com o tálus na posição neutra,
utilizando a porção mais proeminente do tubérculo do navicular; então a
altura do navicular na posição ortostática confortável é avaliada. A
diferença, denominada queda do navicular, indica o total de pronação do
pé ou do aplainamento do arco longitudinal do pé durante na postura em
pé. Algumas mensurações maiores que 10 mm são consideradas anormais.



CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE11,16

Confiabilidade intraobservadores: ICC: 0,14- 0,85

Confiabilidade interobservadores: ICC: 0,15- 0,79

TESTES ESPECIAIS PARA ALINHAMENTO

Testes Especiais Pertinentes

Alinhamento perna-retropé (calcanhar)
Alinhamento retropé-antepé

Definição

Os alinhamentos são utilizados para determinar a relação do pé com o
retropé (calcanhar) e também do retropé com antepé. Estes testes são usados
para diferenciação das deformidades estruturais (anatômicas) das funcionais
ou assimetrias na porção distal do membro inferior, tornozelo e pé.

Suspeita de Lesão

Os testes de alinhamento não são direcionados para identi car
especi camente alguma condição patológica; preferencialmente, eles
identi cam as anormalidades anatomobiomecânicas da porção distal do
membro inferior, tornozelo e pé que podem contribuir para uma condição
patológica. Essas injúrias podem ocorrer localizadamente no tornozelo ou
pé, ou remotamente em áreas como a coluna vertebral, pelve, quadril ou
joelho.

Epidemiologia e Demografia

Poucos estudos com base em dados populacionais têm investigado a
prevalência de dor na população em geral. A relação etiológica entre os
especí cos desalinhamentos e lesões tem sido de difícil observação. Em uma
amostra randomizada na Austrália, a dor no pé atingiu aproximadamente 1
em cada 5 indivíduos. A dor foi associada com o aumento da idade, o sexo
feminino, a obesidade, e dor em outras partes do corpo, e tem um
importante impacto prejudicial na saúde e na qualidade de vida. A



prevalência total relatada neste estudo foi mais alta do que a identi cada
pela Cheshire Foot and Pain and Disability Survey – Reino Unido (10%).
Entretanto, o resultado foi menor do que as taxas de prevalência veri cadas
em dois estudos nos Estados Unidos: National Health Interview (24%) e
Framingham Foot Study (28%).6-10

História Clínica Relevante

Frequentemente as anormalidades anatomobiomecânicas podem produzir
injúrias e condições patológicas em outras regiões do corpo.
Semelhantemente, as anormalidades em outras partes corporais podem
gerar compensações no tornozelo e no pé. Entretanto, pacientes podem ter
uma história de lesão ou condição patológica pregressa em outras regiões. O
exame deve incluir uma investigação da pelve, quadril, coluna e joelho,
porque uma lesão prévia dessas regiões tem capacidade de produzir
desalinhamentos no tornozelo e no pé. As lesões diretas no tornozelo e no pé
também podem estar presentes em muitos pacientes com desalinhamentos.

Sinais e Sintomas Relevantes

Os sinais e sintomas dependem das condições patológicas. Geralmente o
desalinhamento de membro inferior e do pé resulta de lesões por uso
excessivo (overuse). Estas podem manifestar-se com quadro álgico no pé,
joelhos, quadris ou coluna lombar. Com a maioria das lesões por overuse, os
sintomas tornam-se gradualmente problemáticos. Normalmente, o paciente
não consegue identi car um mecanismo especí co de lesão. Os sintomas
aumentam com o uso e diminuem com o repouso. As posições e atividades
que colocam os pés e a porção distal da perna no nal das amplitudes de
movimento podem produzir uma dor aguda, mais localizada na área
afetada. Se o alinhamento é exatamente para proteger as estruturas
vasculonervosas, os sintomas neurológicos ou vasculares (ou ambos), como
incoordenação, formigamento, sensação de frio ou fraqueza, podem estar
presentes com o overuse.

Mecanismo de Lesão

O desalinhamento pode ou não ser resultado de lesões prévias.
Consequentemente, pode ser ou não um mecanismo de lesão. A questão do



alinhamento da perna e calcanhar e do alinhamento do antepé com o
calcâneo pode ser resultado de lesões pregressas, uso repetitivo, discrepância
de membros inferiores ou genéticas. As lesões da extremidade inferior na
criança frequentemente podem ser resultado de anormalidades estruturais;
muitas vezes, o tornozelo e o pé adaptam-se para compensar as mudanças
estruturais.

COMPARAÇÃO ENTRE CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE23,24

 
Alinhamento Perna-Retropé
(calcanhar)

Alinhamento Retropé-Antepé
(calcanhar)

Validade Desconhecida Desconhecida

Confiabilidade
interobservadores

Desconhecida 0,86

Confiabilidade
intraobservadores

0,86 0,88

Especificidade Desconhecida Desconhecida

Sensibilidade Desconhecida Desconhecida

ALINHAMENTO PERNA-RETROPÉ (CALCANHAR)20,23 



Figura 12-6  Alinhamento da perna e do calcanhar (retropé).

OBJETIVO

Avaliar o retropé varo ou valgo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em decúbito ventral com o pé pendente no nal da
maca.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica sentado ou em pé aos pés do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Iniciando com o pé não acometido, o examinador coloca uma marca sobre a
linha média do calcanhar na inserção do tendão calcanear. O avaliador faz
uma segunda marca de aproximadamente de 1 cm, distal à primeira



marcação, próximo da linha média do calcâneo, quando possível. Em
seguida, é feita uma linha no calcâneo unindo as duas marcas. Depois, o
avaliador faz duas marcações sobre o terço inferior da perna ao longo da
linha média do tendão calcanear. Estes dois pontos são unidos, formando
uma linha tibial que representa o eixo longitudinal da tíbia.

O examinador então coloca a articulação subtalar na posição neutra de
pronação (veja o teste anterior). Enquanto a articulação subtalar está
posicionada na posição neutra, o examinador olha as duas linhas e observa
se elas formam uma linha reta única ou um ângulo, e se este último, qual o
valor da angulação.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se a linhas são paralelas ou discretamente em varo (de 2° a 8°), o
alinhamento da perna com o retropé é considerado normal. Se o calcanhar
está invertido, o paciente tem o retropé varo; se o calcanhar está evertido, o
paciente tem o retropé valgo.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O paciente pode ser posicionado anteriormente em decúbito ventral com a
perna fazendo uma figura de um “4”.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE23

Confiabilidade ICC: 0,86

ALINHAMENTO RETROPÉ-ANTEPÉ17,20,24 



Figura 12-7  Alinhamento do antepé e do calcanhar (vista superior).

OBJETIVO

Avaliar se o antepé é varo ou valgo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em decúbito dorsal com o pé no final da maca.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica sentado ou em pé aos pés do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Iniciando com o pé não acometido, o examinador coloca a articulação
subtalar em posição neutra (veja o teste anterior). Durante a manutenção
desta posição, o avaliador examina a pronação máxima das articulações



mediotársicas e avalia as relações entre o eixo vertical do calcanhar e o
plano da segunda a quarta cabeça metatarsal. Os dois lados são
comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Normalmente, o plano é perpendicular ao eixo vertical. Se a borda medial
do pé está elevada, o paciente apresenta um antepé varo; se a borda lateral
do pé estiver elevada, o paciente possui um antepé valgo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Se o paciente tem debilidade na rotação medial do quadril, pode ser difícil
mensurar o alinhamento, porque o membro inferior é rodado
lateralmente.

• O teste também pode ser realizado em decúbito ventral.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE24

Confiabilidade intraobservadores: ICC: 0,88

Confiabilidade interobservadores: ICC: 0,86

TESTE ESPECIAL PARA TORÇÃO TIBIAL

Teste Especial Pertinente

Teste da torção tibial

Definição

A torção tibial refere-se ao padrão rotacional da tíbia; é uma causa comum
do dedo varo e valgo em adultos e crianças.

Suspeita de Lesão

A torção tibial não é uma condição patológica. Pode resultar de uma
condição patológica em outras regiões ou pode ser desenvolvida.

Epidemiologia e Demografia



A torção tibial normalmente é observada primeiramente em crianças com
aproximadamente 2 anos de idade. É normal um pouco de rotação medial da
tíbia em recém-nascidos. Geralmente, a rotação medial é corrigida durante o
primeiro ano de vida. No caso de excessiva rotação tibial, a falha na
correção ou a quantidade de rotação é muito grande para corrigir-se
totalmente. Isso torna-se mais aparente conforme a criança começa a andar,
embora esteja usualmente presente antes disso. Não há preferência por
gênero; homens e mulheres são igualmente acometidos. É mais comum os
pacientes serem afetados bilateralmente. Dois terços dos pacientes com
rotação tibial são acometidos em ambas as tíbias.25-27

História Clínica Relevante

O exato mecanismo siológico que causa a torção tibial é desconhecido. Tem
sido hipotetizado que a malformação tibial pode ser resultado da genética,
do posicionamento do feto no útero ou de posturas durante as fases iniciais
do desenvolvimento.

Sinais e Sintomas Relevantes

A torção tibial geralmente é indolor. Funcionalmente, diversos tipos de dedo
varo ou valgo podem resultar em uma biomecânica da marcha anormal. Os
pacientes podem apresentar geno varo, metatarso varo (pigeon toe) ou geno
valgo (bow-legged). Ao longo do tempo, a biomecânica anormal altera as
forças aplicadas sobre as estruturas e articulações associadas, resultando em
uma condição patológica. Neste ponto, os sinais e sintomas do paciente
refletem a condição final.28,29

Mecanismo de Lesão

Normalmente a extremidade inferior compensa as torções tibiais. A torção
interna ou medial causa no pé uma adução. Em resposta, o paciente tenta
compensar com uma eversão do pé ou rodando lateralmente o quadril. Da
mesma forma, indivíduos em rotação externa ou torção lateral da tíbia
realizam inversão do pé e rodam medialmente o quadril como uma maneira
compensatória. Esta compensação pode produzir um estresse anormal no
joelho, pé, quadril, pelve e lombar. Ao longo do tempo, estas regiões
começam a “desabar”, e segue-se uma condição patológica. A torção medial



frequentemete melhora com a maturação da criança. Inversamente, a torção
lateral frequentemente piora.

Quando testar a torção tibial, o examinador deve perceber que certo
grau de torção tibial está normalmente presente (13° a 18° nos adultos,
menor nas crianças). Se a torção tibial é maior que 18°, isso é referido com
uma posição em valgo. Se a torção tibial é menor que 13°, isto é relatado
como varo. Uma pessoa com um excessivo dedo varo algumas vezes é
referida como metatarso varo, uma condição que pode ser causada pela
torção medial da tíbia ou do fêmur ou excessiva anteversão femoral.

TESTE DE TORÇÃO TIBIAL30,31 

Figura 12-8  A, Determinação da torção tibial na posição sentada (vista superior). O ângulo de
torção é determinado pela interseção do eixo do joelho e o eixo do tornozelo. B, Mensuração da torção
tibial em decúbito ventral.

(A-Modificado de Hunt GC (ed): Physical therapy of the foot and ankle, p 80, New York, 1988, Churchill

Livingstone).

OBJETIVO

Determinar a torção da tíbia.



POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente senta com os joelhos fletidos a 90° ao longo da borda da maca.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé próximo ao pé a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador coloca o polegar sobre o ápice de um dos maléolos e o
indicador da mesma mão sobre o outro maléolo. O avaliador visualiza os
eixos do joelho e tornozelo.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

As linhas do eixo do joelho e tornozelo não são normalmente paralelas e
assim formam um ângulo de 12° a 18° causado pela rotação lateral da tíbia.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• A torção tibial pode ser também testada com o paciente em decúbito
ventral com o joelho etido a 90°. O examinador visualiza a partir de um
ângulo formado pelo pé e a coxa depois que a articulação subtalar é
colocada na posição neutra, constatando o ângulo que o pé forma com a
tíbia. Este método é utilizado com mais frequência em crianças, por ser
mais fácil observar os pés por cima.

• O examinador deve lembrar que a linha média do pé, por convenção, é
considerada no plano do segundo dedo.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas

TESTES ESPECIAIS PARA INSTABILIDADE LIGAMENTAR

Testes Especiais Pertinentes

Teste de gaveta anterior



Teste de gaveta em decúbito ventral
Teste de inclinação talar (tilt)
Teste de estresse em rotação externa (teste de Kleiger)

Definição

A instabilidade ligamentar no tornozelo e do pé geralmente ocorre associada
com uma entorse nestes segmentos. A entorse ocorre quando o ligamento é
tensionado além de sua capacidade siológica; isto resulta em uma parcial
ou completa ruptura do ligamento. Quando isto acontece, é perdida a
integridade estrutural e articular.

As entorses do tornozelo são classificadas em três categorias:32-35

• A entorse lateral (lesão baixa do tornozelo) ocorre nos ligamentos da porção
lateral do tornozelo. Normalmente, os ligamentos mais acometidos são o
talofibular anterior e o calcaneofibular.

• A entorse sindesmóstica (lesão alta do tornozelo) é sinônimo de lesão do
ligamento tibio bular anterior. Esta entorse ocorre quando os ligamentos
entre os dois maiores ossos do membro inferior (tíbia e fíbula) são
acometidos na altura do tornozelo.

• A entorse medial é rara e ocorre quando o ligamento deltoide é lesionado.

Suspeita de Lesão

Entorse do ligamento talofibular anterior (entorse lateral ou baixa)
Lesão do ligamento calcaneofibular (entorse lateral do tornozelo)
Entorse sindesmótica (entorse alta do tornozelo)
Entorse do ligamento deltoide (entorse medial do tornozelo)

Epidemiologia e Demografia32-35

Aproximadamente uma pessoa a cada 10 mil já sofreu uma entorse do
tornozelo (de 5 mil a 27 mil ocorrências diárias). A entorse do tornozelo
totaliza de 10% a 15% de todas as lesões relacionadas ao esporte e, destas, o
ligamento talo bular anterior é acometido em 65% dos casos. As lesões da



sindesmose são responsáveis por aproximadamente 10% das entorses do
tornozelo, e as entorses mediais são relatadas como responsáveis por 5% a
10% das lesões. A entorse do tornozelo ocorre mais geralmente em pessoas
abaixo dos 35 anos; a mais alta casuística é em indivíduos de 15 a 19 anos
de idade.

História Clínica Relevante

Os pacientes frequentemente têm entorses recorrentes no mesmo tornozelo,
especialmente se não participaram de um programa de reabilitação. Os
pacientes normalmente relatam que sofreram uma lesão prévia do
tornozelo.

Sinais e Sintomas Relevantes

• Equimose
• Edema
• Sensibilidade
• Instabilidade
• Perda da AM
• Incapacidade de sustentar o peso completamente
• Dor na região sobre o ligamento

No caso de um trauma agudo, o edema impede que o examinador
consiga uma real mensuração da mobilidade articular. A melhor hora para
avaliar a frouxidão ligamentar da articulação é imediatamente depois da
lesão ou antes do aparecimento do edema. O examinador pode precisar de
um tempo maior para que o edema diminua antes que a real mobilidade
articular possa ser avaliada.

Mecanismo de Lesão

Entorse lateral (lesão baixa do tornozelo): a lesão dos ligamentos laterais
geralmente é resultado de um brusco movimento de inversão.
Normalmente, o paciente rapidamente relata que o tornozelo “virou” ou a
pessoa diz que um ouviu um estalido durante atividades como ao apoiar o



pé durante uma corrida, subir ou descer escadas, caminhar ou escalar uma
superfície irregular.

Entorse sindesmóstica (lesão alta do tornozelo): estas entorses ocorrem quando
o tornozelo está posicionado em exão plantar com rotação lateral da
perna. As entorses sindesmóticas são mais o resultado de um trauma direto
entre indivíduos.

Entorse medial: ocorre com uma flexão plantar associada à eversão.

TESTE DE GAVETA ANTERIOR36-48 

Figura 12-9  Teste de gaveta anterior. A, Método 1: Puxando o pé anteriormente. B, Método 2:
Empurando a perna posteriormente.

OBJETIVO

Testar as lesões do ligamento talo bular anterior, o ligamento do tornozelo
mais frequentemente acometido.

SUSPEITA DE LESÃO

• O ligamento talofibular anterior ou entorse baixa do tornozelo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em decúbito dorsal com o pé relaxado e pendente na
borda da maca.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR



O examinador fica em pé do ao lado do pé a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O tornozelo não acometido é avaliado primeiro. Uma das mãos do
examinador estabiliza fíbula e tíbia. O espaço tênar (web space) da outra
mão do examinador é colocado sobre a face anterior do tálus do paciente. O
avaliador estabiliza a tíbia e fíbula e segura o pé do paciente em 20° de

exão plantar, e empura o tálus anteriormente em relação à pinça maleolar
com a outra mão. Normalmente, há pouco movimento anterior quando o
teste é realizado, então o examinador pode se assegurar da comparação do
movimento com o lado lesado.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um teste positivo pode ser obtido com o teste de gaveta anterior se somente
o ligamento talo bular estiver rompido; entretanto, a translação anterior é
maior se os ligamentos talo bular anterior e calcaneo bular estiverem
comprometidos, especialmente se o pé foi testado em dorsi exão. Algumas
vezes, uma elevação surge sobre a área do talo bular anterior na translação
anterior (sinal do sulco), se a dor, o espasmo muscular e o edema são
mínimos. Se movimento linear anterior ou translação ocorrem, o resultado
do teste indica insu ciência em ambos os grupos ligamentares (lateral e
medial). Este achado bilateral, que frequentemente é mais evidente na
dorsi exão, signi ca que os ligamentos super ciais e o ligamento deltoide
mais profundo, bem como os ligamentos talo bular anterior e a cápsula
anterolateral, foram rompidos. Caso a ruptura seja apenas em um lado,
somente o lado que mover anterior mais do que o normal. Por exemplo, com
uma ruptura lateral, a região lateral translada anteriormente causando uma
rotação medial do tálus e instabilidade em rotação anterolateral, que é cada
vez mais evidente com o aumento da flexão plantar do pé.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Na posição de exão plantar, o ligamento talo bular anterior ca
perpendicular ao eixo longitudinal da tíbia. Ao adicionar a inversão, que
provoca estresse anterolateral, o avaliador pode aumentar o estresse sobre



os ligamentos talofibular anterior e calcaneofibular.
• O joelho pode ser colocado em 90° de exão para aliviar a tensão do

tendão calcanear. O teste pode ser feito em exão plantar e dorsi exão
para avaliar as instabilidades longitudinal e rotacional.

• O teste também pode ser feito estabilizando-se o pé e o tálus e tracionando-
se a tíbia e a fíbula posteriormente sobre o tálus (método 2). Neste caso, o
movimento posterior excessivo da tíbia e da fíbula sobre o tálus indica um
resultado positivo.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas

TESTE DE GAVETA ANTERIOR EM DECÚBITO VENTRAL49 

Figura 12-10  Teste de gaveta anterior em decúbito ventral.

OBJETIVO

Testar as injúrias do ligamento talofibular anterior.

SUSPEITA DE LESÃO



Ligamento talofibular anterior ou entorse baixa do tornozelo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em decúbito ventral com o pé relaxado e pendente na
borda da maca.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé ao lado do pé a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O tornozelo não acometido é avaliado primeiro. Uma das mãos do
examinador estabiliza a porção distal da fíbula e da tíbia. O espaço tenar
(web space) da outra mão do examinador é colocado sobre a face posterior
do tálus e calcâneo. O examinador empurra rmemente o calcanhar para a
frente, enquanto a outra mão estabiliza a porção distal da tíbia e da fíbula.
Os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Movimento anterior excessivo e um sulco na pele sobre ambos os lados do
tendão calcanear indicam um teste positivo. Este teste, como o anterior,
indica instabilidade ligamentar, primeiramente do ligamento talo bular
anterior.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O paciente pode ser posicionado em decúbito ventral com as pernas
fazendo a gura de um “4”. Esta posição deve permitir ao examinador
colocar a perna do teste na posição necessária.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas

TESTE DE IINCLINAÇÃO TALAR (TILT)37,44,45,47,50,51 



Figura 12-11  Teste de inclinação talar (tilt).

OBJETIVO

Determinar se o ligamento calcaneofibular está rompido.

SUSPEITA DE LESÃO

Entorse do ligamento calcaneofibular.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em decúbito dorsal ou lateral com o pé relaxado. Se o
paciente for avaliado em decúbito lateral, o posicionamento é feito com o pé
suspenso.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé ao lado do pé a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O tornozelo não acometido é avaliado primeiro. Uma das mãos do
examinador é colocada anteriormente à tíbia sobre o topo do osso navicular,
e a outra mão é colocada posteriormente à tíbia sobre o calcâneo. Os dois
polegares são colocados na face lateral do calcâneo. Segura-se o pé na
posição plantígrada (90°) e palpa-se perpendicularmente o ligamento ao
longo do eixo do tálus. Este osso é inclinado em uma adução e depois em
abdução. A adução testa o ligamento calcaneo bular e, em algum grau, o
ligamento talo bular, por aumentar o estresse em cada ligamento. A
abdução estressa o ligamento deltoide, primariamente os ligamentos



tibionavicular e tibiocalcanear e o ligamento tibiotalar posterior, que são
componentes do ligamento deltoide. Os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Movimento ou dor excessivos (ou ambos) comparados com o segmento
contralateral indicam um resultado de teste positivo.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O músculo gastrocnêmio pode ser relaxado com a flexão do joelho.
• Se o pé estiver em exão plantar, o ligamento talo bular anterior é

normalmente o mais testado (teste do estresse em inversão).
• Na radiogra a, a inclinação (tilt) talar pode ser mensurada ao se obter o

ângulo entre a porção distal da tíbia e a superfície proximal do tálus.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas

TESTE DE ESTRESSE EM ROTAÇÃO EXTERNA (TESTE DE
KLEIGER)38,44,52-58 



Figura 12-12  Teste de estresse em rotação externa.

OBJETIVO

Testar as lesões da sindesmose ou entorse alta do tornozelo.

SUSPEITA DE LESÃO

Sindesmose ou entorse alta do tornozelo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente senta com as pernas pendentes (joelhos a 90°) na maca.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador ajoelha próximo ao pé a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Iniciando com o tornozelo não acometido, o examinador estabiliza a perna
com uma das mãos. A outra mão pega a face lateral do calcâneo. O
examinador segura o pé em posição plantígrada (90°) e aplica um estresse
em rotação lateral passiva no pé e no tornozelo. Deve-se tomar cuidado para



estabilizar o joelho com a mão contralateral. Os dois lados são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O resultado é positivo para lesão da sindesmose (tornozelo alto) se a dor é
produzida nos ligamentos tibio bular anterior ou posterior e também na
membrana interóssea. Se o paciente tem dor imediatamente e o examinador
sente um deslocamento do tálus do maléolo medial, isto pode indicar
rompimento do ligamento deltoide.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Em um raio X de estresse, o maléolo lateral está intacto e um nítido
aumento do espaço sugere ruptura do ligamento.

• O teste também pode ser realizado com o paciente em decúbito ventral e
com joelho etido a 90°. O examinador posiciona o pé na posição
plantígrada e aplica um estresse em rotação lateral passiva no tornozelo e
no pé.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE52

Confiabilidade interobservadores: k = 0,75

OUTROS TESTES ESPECIAIS

COMPRIMENTO FUNCIONAL DO MEMBRO INFERIOR59 



Figura 12-13  Comprimento funcional do membro inferior na posição ortostática (articulação
subtalar na posição neutra). Os pontos em preto indicam as espinhas ilíacas posterossuperiores.

OBJETIVO

Avaliar a discrepância do membro enquanto o paciente está em posição de
descarga de peso.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente permanece de pé.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador senta-se ou ajoelha-se em frente ou atrás do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O paciente de pé e relaxado enquanto o examinador palpa o nível superior
das espinhas ilíacas anterossuperiores (EIAS) e espinhas ilíacas
posterossuperiores (EIPS), avaliando alguma assimetria. Então, o paciente é
colocado em apoio “correto” (i.e., articulação subtalar neutra, joelhos
estendidos, e dedos voltados para frente). A EIAS e EIPS são palpadas
novamente e o examinador observa alguma mudança.



INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Se a assimetria é corrigida pelo “ajuste” da posição do membro, o segmento
é estruturalmente normal (os ossos têm comprimento adequado), porém a
mecânica articular anormal (dé cit funcional) produz um comprimento
diferente do membro (Tabela 9-1). Entretanto, se a assimetria é corrigida
pelo posicionamento adequado, o resultado do teste é positivo para a
diferença funcional do membro.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O teste do comprimento funcional do membro auxilia o clínico a
determinar se a discrepância do membro desempenha um papel na dor e
na disfunção na posição de descarga de peso.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas

TESTE DE THOMPSON (OU SIMMONDS) (SINAL DA RUPTURA
DO TENDÃO CALCANEAR)60-63 

Figura 12-14  Teste de Thompson para a ruptura do tendão calcanear. A, Decúbito ventral. B,
Ajoelhado. Em cada caso, o pé em flexão plantar (seta), caso o teste seja negativo.

OBJETIVO



Avaliar se há ruptura (entorse grau 3) do tendão calcanear.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente repousa em decúbito ventral ou ajoelhado na cadeira com o pé
pendente na borda da maca ou cadeira.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador sentado ou ajoelhado, em frente ou ao lado do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Iniciando na perna não acometida, o examinador aperta cada músculo da
panturrilha, enquanto o paciente se mantém relaxado.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado de teste positivo para ruptura do tendão calcanear (entorse
grau 3) é indicado quando há ausência da exão plantar durante a
compressão da panturrilha.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O examinador deve tomar cuidado em não assumir que o tendão calcanear
não está rompido se o paciente consegue realizar a exão plantar
ativamente sem descarga de peso. Os músculos exores longos podem
realizar esta função sem descarga de peso, ainda que o tendão esteja com
uma ruptura.

CONFIABILIDADE/ESPECIFICIDADE/SENSIBILIDADE

Desconhecidas

MOVIMENTOS DO JOGO ARTICULAR

TRAÇÃO LONGITUDINAL DO TORNOZELO (ARTICULAÇÕES
TALOCRURAL E SUBTALAR) 



Figura 12-15  Tração longitudinal do tornozelo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé de frente ao pé do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

As mãos do examinador são colocadas ao redor do tornozelo, distalmente aos
maléolos, pegando posteriormente no calcâneo e anteriormente no
navicular. O avaliador aplica uma tração longitudinal no tornozelo e no pé.
Os dois pés são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O resultado do teste positivo é indicado pela maior ou menor mobilidade
comparada ao segmento contralateral.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Neste teste pode ser utilizado um cinto na tíbia e na fíbula para estabilizar
a perna na maca.



• O tornozelo deve ser colocado em leve exão plantar no teste. Se o
tornozelo estiver dorsi exionado, o que bloqueia a articulação talocrural,
ou se a tensão estiver localizada no tendão calcanear, o jogo articular
ficará restrito.

TRAÇÃO LONGITUDINAL DAS ARTICULAÇÕES
METATARSOFALANGEANAS E INTERFALANGEANAS 

Figura 12-16  Tração longitudinal do tornozelo nas articulações metatarsofalangeanas e
interfalangeanas.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé, de frente para o pé do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador estabiliza o metatarso com os dedos da mão proximal e a
outra mão pega a falange proximal e esta que irá mover a articulação. O
examinador estabiliza o metatarso e aplica uma tração (decoaptação) da
falange proximal sobre o metatarso. Da mesma forma, pode ser realizada a
estabilização da falange proximal e a tração na falange distal. Todas as



articulações metatarsofalangeanas e interfalangeanas são testadas.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

O resultado do teste positivo é indicado pela maior ou menor mobilidade,
comparada ao segmento contralateral.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• A completa estabilização do metatarso ou da falange proximal é difícil de
alcançar. Entretanto, durante a força longitudinal, o examinador deverá
avaliar que segmentos estabilizados começaram a mover. Isto também é
um indicativo do final do arco de movimento articular.

DESLIZAMENTO ANTEROPOSTERIOR DO TORNOZELO 

Figura 12-17  Deslizamento anteroposterior do tornozelo.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR



O examinador fica em pé, ao lado do pé do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador estabiliza a tíbia e a fíbula com uma das mãos e a outra
agarra a face anterior do dorso do pé, em torno do navicular. Para testar o
deslizamento posterior, o avaliador estabiliza a tíbia e a fíbula e empurra o
pé posteriormente. Para avaliar o deslizamento anterior, o examinador puxa
o pé anteriormente. Os dois pés são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um teste positivo é indicado pela maior ou menor mobilidade, comparada
ao segmento contralateral.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• Durante o movimento anterior, o pé deve ser movido no arco movimento
em flexão plantar.

• Durante o movimento posterior, o pé deve ser movido no arco movimento
em dorsiflexão.

• Embora este teste seja similar ao teste de gaveta anterior, os movimentos
não são os mesmos, porque o jogo articular envolve o arco de movimento.

• O tornozelo poderá ser colocado em leve exão plantar para o teste. Se o
tornozelo está em dorsi exão, que bloqueia a articulação talocrural, ou se
a tensão está localizada acima do tendão calcanear, o jogo articular será
restrito.

DESLIZAMENTO ANTEROPOSTERIOR NAS ARTICULAÇÕES
MEDIOTARSAL E TARSOMETATARSAL 



Figura 12-18  Deslizamento anteroposterior das articulações mediotarsais e tarsometatarsais.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé, ao lado do pé a ser avaliado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

• Passo 1: O examinador estabiliza o osso navicular, tálus e calcâneo com
uma pegada com a região tenar (web space). A outra mão do avaliador é
colocada em torno da leira distal do tarso (cuneiformes e cuboide). Se as
mãos estiverem corretamente posicionadas, eles devem ser tocados. Um
movimento de deslizamento anteroposterior é aplicado na leira distal do
tarso com a fileira proximal estabilizada. Os dois pés são comparados.

• Passo 2: As mãos do examinador são movidas distalmente de forma que
uma mão estabilizadora sobre a leira distal do tarso e a mão que
mobiliza na porção proximal do metatarso. Novamente, as mãos deverão
ser posicionadas de forma a tocá-los. Um movimento de deslizamento
anteroposterior é aplicado nos ossos metatarsais enquanto a leira distal
do tarso é estabilizada. Os dois pés são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado de teste positivo é indicado pela maior ou menor mobilidade,



comparada ao segmento contralateral.

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS

• O deslizamento anteroposterior das articulações mediotarsais e
tarsometatarsais é realizado de maneira similar ao teste dos ossos do
carpo, com o punho estabilizando um osso e movendo a estrutura óssea
adjacente.

• Durante o teste, um pequeno movimento é percebido nas articulações
mediotarsais e tarsometatarsais.

DESLIZAMENTO ANTEROPOSTERIOR DAS ARTICULAÇÕES
METATARSOFALANGEANAS E INTERFALANGEANAS 

Figura 12-19  Deslizamento anteroposterior das articulações metatarsofalangeanas e
interfalangeanas.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé, ao lado do pé a ser avaliado.

PROCEDIMENTO DO TESTE



O examinador estabiliza o osso proximal (metatarso ou falange) e move o
osso distal (falange) no sentido anteroposterior em relação ao osso
estabilizado. Todas as articulações metatarsofalangenas e interfalangeanas
podem ser testadas da mesma forma. Os dois pés são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado de teste positivo é indicado pela maior ou menor mobilidade,
comparada ao segmento contralateral.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• Durante a aplicação do deslizamento anterior ou posterior, o avaliador
deve notar quando o segmento estabilizado começa a mover; isto indica o
final do arco do deslizamento naquela direção.

ROLAMENTO TALAR 

Figura 12-20  Rolamento talar com aplicação de uma leve tração. O tálus é rodado anterior e
posteriormente.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente ca em decúbito lateral. Ambos os joelhos e os quadris são
etidos para estabilização. No teste, a borda lateral do tornozelo deve estar

volta para cima.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR



O examinador senta de costas para o pé do teste, de maneira que o
avaliador fique voltado contra a coxa do paciente.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador coloca ambas as mãos em torno do tornozelo, uma das mãos
distal aos maléolos sobre o calcâneo e a outra na face superior do navicular.
Os polegares do examinador são posicionados sobre a região lateral do
calcâneo e os demais dedos envolvem o tornozelo e a face medial do
calcâneo. O avaliador aplica uma leve força de tração (decoaptação) no
tornozelo e um movimento de rolamento, anterior e posterior ( exão
plantar-dorsiflexão) do pé. Os dois segmentos são comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado de teste positivo é indicado pela maior ou menor mobilidade,
comparada ao segmento contralateral. Normalmente, o examinador deveria
perceber uma impactação no final de cada movimento.

TILT LATERAL DO CALCÂNEO SOBRE O TÁLUS 

Figura 12-21  Inclinação ou tilt lateral do calcâneo sobre o tálus.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em decúbito dorsal.



POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé, de frente para o pé a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador coloca ambas as mãos ao redor do calcâneo. Os punhos do
avaliador são etidos e estendidos, inclinando lateral e medialmente o tálus.
O examinador mantém o pé do paciente na posição anatômica (90°) durante
a realização do teste. Os dois pés são analisados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado de teste positivo é indicado pela maior ou menor mobilidade,
quando comparada ao pé contralateral.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O movimento é idêntico ao utilizado para avaliar o ligamento
calcaneofibular no teste de inclinação (tilt) talar.

ROTAÇÃO NAS ARTICULAÇÕES MEDIOTARSAIS,
TARSOMETATARSAIS, METATARSOFALANGEANAS E
INTERFALANGEANAS 

Figura 12-22  A rotação nas articulações (A) mediotarsais e tarsometatarsais e (B)
metatarsofalangeanas e interfalangeanas.



POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé, ao lado do pé a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O examinador estabiliza a porção proximal do tarso (navicular, calcâneo e
tálus) com uma das mãos. A outra mão do examinador (mão que mobiliza) é
colocada em torno dos ossos da leira distal do tarso (cuboide e
cuneiformes). Com as mãos posicionadas rmemente, esses ossos podem ser
tocados. Uma leve força de tração é aplicada na articulação e a porção distal
dos ossos é girada sobre a leira distal. Assim, o examinador move as mãos
para baixo nas articulações da leira distal do tarso e metatarso e repete a
rotação. Da mesma forma, o avaliador move as mãos para baixo no
metatarso e falanges proximais e repete a rotação, seguidas pelas
articulações interfalangeanas. Os dois pés são analisados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado de teste positivo é indicado pela maior ou menor mobilidade,
quando comparada ao pé contralateral. Normalmente, o movimento é
mínimo e sem dor.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• A rotação nas articulações metatarsofalangeanas e interfalangeanas é
realizada com a estabilização do osso proximal com uma das mãos,
aplicando uma leve tração e girando o osso distal com a outra mão.

DESLIZAMENTO LATERAL DAS ARTICULAÇÕES
METATARSOFALANGEANAS E INTERFALANGEANAS 



Figura 12-23  Deslizamento lateral das articulações metatarsofalangeanas e interfalangeanas.

POSIÇÃO DO PACIENTE

O paciente fica em decúbito dorsal.

POSIÇÃO DO EXAMINADOR

O examinador fica em pé, ao lado do pé a ser testado.

PROCEDIMENTO DO TESTE

O avaliador estabiliza o osso proximal com uma das mãos e coloca a outra
(que mobiliza) em torno do osso distal. O examinador usa a mão que
mobiliza para aplicar uma leve tração no osso distal e o move
laterolateralmente em relação ao osso estabilizado. Os dois pés são
comparados.

INDICAÇÕES DE TESTE POSITIVO

Um resultado de teste positivo é indicado pela maior ou menor mobilidade,
quando comparada ao pé contralateral. Normalmente, o movimento é
pequeno e sem dor.

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

• O examinador deve evitar o movimento de torção na articulação.
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do hálux, 417f, 418
do ombro, 65f

através da elevação, 66–67
horizontal, 68
isométrica resistida, 74

do polegar, 186
do quadril, 307f, 308–309

Abdução do dedo
ativa, 186
em teste miótomo para coluna cervical, 21, 21f

Abdução do hálux, 417f, 418

Abdução do ombro, 65f
testando miótomo para coluna cervical, 19f, 20

Abdução do polegar, 186

Abdução do quadril, 307f, 308–309

Abdução horizontal, do ombro, 68

Abertura da boca, na avaliação da articulação temporomandibular
ativa, 58–59, 58f



funcional, 60, 60f
isométrica resistida, 61, 61f

Abertura e fechamento da mão, 187, 187f

Aceno
anterior, 7, 8f
posterior, 8, 8f

Aceno anterior com a cabeça, 7, 8f

Aceno posterior, 8, 8f

Adução
da articulação acromioclavicular, cruzando o corpo ou horizontal, 120,
120f
do dedo

ativa, 186
testando miótomo para coluna cervical, 21

do hálux, 417f, 418
do ombro, 65f, 68

horizontal, 68
isométrica resistida, 74

do polegar, 186
do quadril, 307f, 309

Adução do dedo
ativa, 186
em teste miótomo para coluna cervical, 21

Adução do hálux, 417f, 418

Adução do ombro, 65f

Adução do polegar, 186

Adução do quadril, 307f, 309

Adução horizontal, do ombro, 68

Alinhamento antepé-retropé, 425t, 427, 427f

Alinhamento calcanhar-antepé, 425t, 427, 427f



Alinhamento calcanhar-perna, 425t, 426, 426f

Alinhamento calcanhar-retropé, 425t, 427, 427f

Alinhamento perna-retropé, 425t, 426, 426f

Amplitude de movimento (AM)
do ombro, 65f
do punho, 185f
e pressão excessiva, 1
no cotovelo, 155f
no quadril, 307f

Anastomose Martin Gruber1, 197

Ångulo patelofemoral, 399–400, 399f

Ångulo poplíteo, 336

Ångulo quadríceps (Ångulo Q), do joelho, 399–400, 399f

Anteversão femoral, teste de Craig para, 318–319, 318f

Aprisionamento do nervo ciático, teste da corda de arco para, 261, 261f

Aprisionamento do nervo femoral
teste de flexão do joelho em prono para, 258f, 259, 259t
teste de tração do nervo femoral para, 260, 260f

Aprisionamento do nervo interósseo anterior
no músculo pronador redondo, 172
teste de pinça para, 175, 175f

Aprisionamento do nervo mediano, 197–201
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 198t
definição, 197
epidemiologia e demografia de, 197
história de, 197
mecanismo de lesão em, 197
sinais e sintomas de, 197
Sinal de Tinel para, 198t, 199, 199f
teste de Phalen (flexão do punho) para, 198t, 200, 200f



teste de Phalen reverso (oração) para, 198t, 201, 201f

Aprisionamento do nervo ulnar
no túnel cubital, 172
teste para flexão do cotovelo, 174, 174f

Artéria radial, teste de Allen de, 203, 203f

Artéria ulnar, teste de Allen da, 203, 203f

Artérias digitais, teste de fluxo sanguíneo digital das, 204, 204f

Articulação acromioclavicular
mobilidade da, 146, 146f
separação da, 119–120, 120f

Articulação atlantoaxial, posição de teste para, 11f

Articulação atlantoccipital, posição de teste para, 11f

Articulação carpometacárpica, deslizamento anteroposterior do punho
para, 206

Articulação do tornozelo
deslizamento anteroposterior na, 440, 440f
na avaliação da coluna lombar, 248

Articulação escapulotorácica, mobilidade de, 147, 147f

Articulação esternoclavicular
mobilidade da, 146, 146f
teste especial da, 119–120, 120f

Articulação glenoumeral, laceração labral da, 103–111
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 104t
definição, 103
epidemiologia e demografia de, 103
história de, 103
mecanismo de lesão em, 103
observação clínica/cuidado com, 103
sinais e sintomas de, 103
suspeitas de lesões em, 103



teste de Clunk para, 104t, 108, 108f
teste de Crank (manivela) labral para, 104t, 110, 110f
teste SLAP de preensão para, 104t, 111, 111f
teste de carga do bíceps para, 104t, 109, 109f
teste de O’Brien de compressão ativa para, 104t, 105, 105f
teste de deslizamento anterior de, 104t, 106, 106f

Articulação interfalageana distal (IFD)
eixo longitudinal de extensão da, 210, 210f
deslizamento anteroposterior da, 211, 211f
deslizamento lateral da, 213, 213f
rotação da, 212, 212f

Articulação interfalangeana proximal (IFP)
deslizamento anteroposterior de, 211, 211f
deslizamento lateral de, 213, 213f
eixo longitudinal de extensão de, 210, 210f
rotação de, 212, 212f

Articulação MCF (metacarpofalangeana)
deslizamento anteroposterior de, 211, 211f
deslizamento lateral de, 213, 213f
eixo longitudinal de extensão de, 210, 210f
rotação de, 212, 212f

Articulação médiocarpal, deslizamento anteroposterior do punho para, 206

Articulação metacarpofalangeana (MCF)
deslizamento anteroposterior de, 211, 211f
deslizamento lateral de, 213, 213f
eixo longitudinal de extensão de, 210, 210f
rotação de, 212, 212f

Articulação radiocarpal, deslizamento anteroposterior do punho para, 206

Articulação subtalar, eixo longo de extensão no tornozelo para, 438, 438f

Articulação talocrural, longo eixo de extensão no tornozelo para, 438, 438f

Articulação(ões) sacroilíaca(s)
na avaliação da coluna lombar, 246–247, 246f



nutação e contranutação de, 281–282, 281f
teste ou manobra do flamingo, 296, 296f

Articulação(ões) temporomandibular(es) (ATM), na avaliação da coluna
cervical, 17–18

Articulações do cotovelo, na avaliação da coluna cervical, 18

Articulações do dedo
deslizamento anteroposterior de, 211, 211f
deslizamento lateral de, 213, 213f
eixo longitudinal de extensão, 210, 210f
rotação de, 212, 212f

Articulações do joelhos, na avaliação da coluna lombar, 247–248, 247f

Articulações do pé, na avaliação da coluna lombar, 248

Articulações do quadril, na avaliação da coluna lombar, 247

Articulações falangeanas, rotação nas, 445, 445f

Articulações interfalangeanas
deslizamento anteroposterior nas, 442, 442f
deslizamento lateral nas, 446, 446f
eixo longo de extensão nas, 439, 439f

Articulações intermetacarpais, deslizamento anteroposterior de, 209, 209f

Articulações mediotarsais
deslizamento anteroposterior nas, 441, 441f
rotação nas, 445, 445f

Articulações metatarsofalangeanas
deslizamento anteroposterior de, 442, 442f
deslizamento lateral nas, 446, 446f
longo eixo de extensão nas, 439, 439f
rotação nas, 445, 445f

Articulações periféricas inferiores, teste rápido de, 249, 249f

Articulações tarsometatarsais
deslizamento anteroposterior nas, 441, 441f



rotação nas, 445, 445f

ATM. See Articulação temporomandibular (ATM).

Avaliação da articulação temporomandibular (ATM), 57–62
para movimentos ativos, 58–60

abertura da boca e fechamento, 58–59, 58f
desvio lateral ou excursão da mandíbula, 59
protrusão da mandíbula, 59
retrusão da mandíbula, 59
teste de abertura funcional (knuckle) para, 60, 60f

para movimentos isométricos resistidos, 61, 61f
sumário de, 57

Avaliação da coluna cervical, 5–55
exame exploratório das articulações periféricas em, 17–22

exame sensorial exploratório em, 22
explorando as articulações periféricas em, 17–18
teste do miótomo em, 19–21, 19f-21f

para força muscular, 44–45, 45f
para instabilidade, 36–43

cisalhamento anterior ou teste do estresse sagital para, 40, 40f
definição, 36
epidemiologia e demografia de, 36
história de, 36
mecanismo de lesão na, 36
observação clínica/cuidado com, 36
sinais e sintomas de, 36
suspeita de lesão em, 36
teste de cisalhamento atlantoaxial lateral (transverso), 41, 41f
teste de estresse do ligamento alar em flexão lateral, 42, 42f
teste de estresse do ligamento alar em rotação, 39, 39f
teste de estresse rotacional do ligamento alar, 43, 43f
teste de Sharp-Purser para, 37, 37f
teste do ligamento transverso de Aspinwall para, 38, 38f

para movimentos do jogo articular, 48–53
deslizamento anteroposterior na, 48, 48f



deslizamento em tração, 50, 50f
deslizamento lateral, 49, 49f
pressão vertebral central posteroanterior, 51, 51f
pressão vertebral transversa, 53, 53f
pressão vertebral unilateral posteroanterior, 52, 52f

para mobilidade da primeira costela, 46–47, 47f
para sinais e sintomas neurológicos, 23–33

confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 24t
definição, 23
epidemiologia e demografia de, 23
história de, 23
mecanismo de lesão em, 23–24
sinais e sintomas de, 23
suspeita de lesão em, 23
teste de abdução do ombro (alívio) (sinal de Bakody) para, 24t, 33,
33f
teste de compressão cervical máxima para, 24t, 26–27, 26f
teste de compressão de Jackson para, 24t, 28, 28f
teste de compressão foraminal (teste de Spurling) para, 24t, 25–26,
25f
teste de descompressão para, 24t, 29, 29f
testes de tensão para membro superior, 24t, 30–32, 30f, 31t

Avaliação da coluna lombar, 229–276
exame exploratório das articulações periféricas para, 246–252

explorando as articulações periféricas em, 246–248
das articulações do pé e tornozelo, 248
das articulações do quadril, 247
das articulações sacroilíacas, 246–247, 246f

teste miótomo em, 250–252, 250f-251f
teste rápido das articulações periféricas inferiores em, 249, 249f

para disfunção articular, 268–270
teste de extensão lombar com apoio unipodal (stork standing), 270,
270f
teste do quadrante para, 269, 269f

para disfunção neurológica, 253–261



definição, 253
epidemiologia e demografia de, 253
história de, 253
mecanismo de lesão em, 253
observação clínica sobre, 253
sinais e sintomas de, 253
slump teste para, 254, 255f, 256t
suspeita de lesão em, 253
teste da corda do arco (teste da pancada, sinal de pressão poplítea)
para, 261, 261f
teste de elevação da perna estendida (teste de Lasègue) para, 256–
257, 257f, 258t
teste de flexão do joelho em prono para, 258f, 259, 259t
teste de tração do nervo femoral para, 260, 260f

para instabilidade lombar, 262–267
anterior, 265, 265f
definição, 262
epidemiologia e demografia com, 262
história de, 262
mecanismo de lesão em, 262
posterior, 266, 266f
sinais e sintomas de, 262
suspeita de lesão em, 262
teste de torção específica da coluna lombar para, 267, 267f
testes H e I de estabilidade em, 263–264, 263f

para movimentos do jogo articular, 271–276
extensão de segmento, 272, 272f
flexão de segmento, 271, 271f
flexão lateral de segmento, 273, 273f
pressão vertebral central posterior anterior para, 274, 274f
pressão vertebral transversa para, 276, 276f
pressão vertebral unilateral posteroanterior para, 275, 275f

para os movimentos selecionados, 231–245
ativo, 231–235

combinado, 231



extensão, 232f, 233
flexão lateral, 232f, 234
flexão para frente, 232f, 233
informações gerais sobre, 231
rotação, 232f, 234
“sacudida de instabilidade” com, 233
teste de Trendelenburg (modificado) para, 235, 235f

resistido avançado, 236–245
informações gerais sobre, 236
teste abdominal isométrico para, 236, 236t, 237f
teste de abaixamento das duas pernas estendidas para, 242–243,
242f, 243t
teste dinâmico de resistência abdominal, 238, 238f
teste dinâmico de suporte lateral horizontal (ponte lateral) para,
244–245, 244f, 245t
teste dos oblíquos abdominais interno/externo para, 240f, 241,
241t
teste isométrico do extensor para, 239–240, 239f, 240t

sumário de, 230

Avaliação da coluna torácica, 215–227
para disfunção neurológica, 224–227
definição, 224
epidemiologia e demografia de, 225
história de, 225
mecanismo de lesão em, 225
sinais e sintomas de, 225
slump teste (teste de estiramento da dura-máter em posição sentada)
para, 226f, 227
suspeita de lesão em, 224

para movimentos selecionados, 216–224
ativo, 216–222, 216f

combinado, 216
expansão costovertebral, 220, 220f
extensão, 216f, 218
flexão lateral, 218–219



flexão para frente, 216f, 217
informações gerais sobre, 216
instabilidade e, 216
movimentos das costelas em, 221–222, 221f, 222f
posição do examinador para, 217
posição do paciente para, 217
rotação, 216f, 218

passivo, 223–224, 223f
sumário de, 215

Avaliação da mão, 183–213
para circulação e derrame articular, 202–204
para instabilidade ligamentar, capsular e articular, 188–194
para movimentos do jogo articular, 205–213

deslizamento anteroposterior entre os ossos intermetacarpais, 209–
209f
teste de cisalhamento individual dos ossos do carpo para, 208, 208f

para movimentos selecionados, 185–187
abertura e fechamento da mão, 187, 187f
ativo, 185–186, 185f

para patologia muscular ou tendínea, 195–196
para sintomas neurológicos, 197–201, 198t
sumário de, 184

Avaliação da pelve, 279–303
outros testes especiais para, 300–303

sinal de Tredelenburg, 302, 302f
teste de comprimento funcional dos isquiotibiais, 303, 303f
teste do sinal da nádega, 301, 301f

para discrepância do comprimento dos membros inferiores, 297–300
definição, 297
epidemiologia e demografia de, 297
história de, 297
mecanismo de lesão em, 297
sinais e sintomas de, 297
suspeita de lesão em, 297



teste de comprimento do membro inferior para, 298, 298f
teste de comprimento funcional dos membros inferiores, 299, 299f,
300t

para disfunção da articulação sacroilíaca, 290–296
definição, 290
epidemiologia e demografia de, 290
história de, 290
mecanismo de lesão em, 290
sinais e sintomas de, 290
teste de Gillet (fixação sacral) para, 291, 291f
teste de rotação anterior ipsolateral, 295, 295f
teste funcional de elevação ativa do membro inferior estendido em
prono para, 294–295, 294f
teste funcional de elevação ativa do membro inferior estendido em
supino para, 292–293, 292f
teste ou manobra de flamingo para, 296, 296f

para envolvimento neurológico, 288–289, 288f
para movimentos selecionados, 281–287

nutação e contranutação, 281–282, 281f
passivos (testes de estresse), 283–287

extensão e rotação medial passiva do ílio sobre o sacro para, 284,
284f
flexão e rotação lateral passiva do ílio sobre o sacro para, 285,
285f
gapping teste (esforço transverso anterior) para, 286, 286f
teste cinético ventral ipsolateral para, 283, 283f
teste do sacroilíaco (ombro ao joelho) para, 287, 287f

sumário de, 280

Avaliação do antebraço, 183–213
para circulação e derrame articular, 202–204
para instabilidade ligamentar, capsular e articular, 188–194
para movimentos do jogo articular, 205–213
para movimentos selecionados, 185–187

ativo, 185–186, 185f
para patologia muscular e tendínea, 195–196



para sintomas neurológicos, 197–201, 198t
sumário de, 184

Avaliação do cotovelo, 153–181
movimentos selecionados em, 155–159

amplitude de movimento e, 155f
ativo, 155–156
isométricos resistidos, 158f, 159
passivo, 157, 157f

para epicondilite, 169–171, 170f
para instabilidade ligamentar, 160–168

definição, 160
epidemiologia e demografia de, 160
história de, 160
manobra de milking para, 163, 163f
mecanismo de lesão em, 160
sinais e sintomas de, 160
suspeita de lesão em, 160
teste da gaveta com rotação posterolateral para, 167, 167f
teste de apreensão com rotação posterolateral para, 168, 168f
teste de estresse movendo em valgo para, 166, 166f
teste de pivot-shift lateral, 165–166, 165f
teste para instabilidade ligamentar em valgo, 161, 161f
teste para instabilidade ligamentar em varo, 162, 162f

para movimentos do jogo articular, 176–180
deslizamento anteroposterior do rádio sobre o úmero, 179, 179f
deslizamento posteroanterior do rádio sobre o úmero, 180, 180f
desvio lateral da ulna e rádio sobre o úmero, 176, 176f
desvio medial da ulna e rádio sobre o úmero, 177, 177f
tração do cotovelo, 178, 178f

para sintomas neurológicos, 172–175
definição, 172
epidemiologia e demografia de, 172
história de, 172
mecanismo de lesão em, 172–173
sinais e sintomas de, 172



suspeita de lesão em, 172
teste de flexão do cotovelo para, 174, 174f
teste de pinça para, 175, 175f

sumário de, 154

Avaliação do dedo, 183–213
para circulação e derrame articular, 202–204

teste de fluxo sanguíneo digital para, 204, 204f
para instabilidade ligamentar, capsular e articular, 188–194

lassidão do ligamento colateral ulnar do polegar ou teste de
instabilidade para, 190, 190f
teste de instabilidade ligamentar dos dedos, 189, 189f

para movimentos do jogo articular, 205–213
deslizamento anteroposterior, 211, 211f
deslizamento lateral, 213, 213f
eixo longitudinal de extensão, 210, 210f
rotação, 212, 212f

para movimentos selecionados, 185–187
ativo, 185–186, 185f

para patologia muscular ou tendínea, 195–196
para sintomas neurológicos, 197–201, 198t
sumário de, 184

Avaliação do joelho, 339–409
comprimento funcional do membro inferior em, 403, 403f
para instabilidade, 344–383

monoplanar anterior, 355–363
confiabilidade/especificidade/sensibilidade/relação de
probabilidade dos testes para, 356t
definição, 355
epidemiologia e demografia de, 355
história de, 355
mecanismo de lesão em, 355
sinais e sintomas de, 355
sinal da gaveta em, 356t, 359–361, 359f
suspeita de lesão em, 355



teste de gaveta anterior ativa para, 356t, 362–363, 362f
teste de Lachman para, 356t, 357–358, 357f

monoplanar lateral, 348–350, 349f
monoplanar medial, 344–347

definição, 344
epidemiologia e demografia de, 344
história de, 344
mecanismo de lesão em, 344
sinais e sintomas de, 344
suspeita de lesão em, 344
teste de abdução (estresse em valgo) para, 345–346, 345f
teste de Hughston (estresse em valgo), 347–348, 347f

monoplanar posterior, 351–354
definição, 351
epidemiologia e demografia de, 351
história de, 351
mecanismo de lesão em, 351
sinais e sintomas de, 351
sinal de arqueamento posterior (teste da gaveta por gravidade)
para, 352, 352f
suspeita de lesão em, 351
teste de Godfrey (da força da gravidade) para, 354, 354f
teste de Lachman reverso para, 353, 353f

para ângulo Q ou ângulo patelofemoral, 399–400, 399f
para derrame articular, 394–398

definição, 394
epidemiologia e demografia de, 394
história de, 397
mecanismo de lesão em, 394
sinais e sintomas de, 394
suspeita de lesão em, 394
teste da flutuação para, 397
teste da pincelada, do alisamento ou da enxugadela, 395, 395f
teste de indentação para, 396, 396f
teste de percussão da patela (patela rechaçável) para, 398



para disfunção patelofemoral, 391–393
definição, 391
epidemiologia e demografia de, 391
história de, 391
mecanismo de lesão em, 391
sinais e sintomas de, 391
sinal de Clarke (teste da crepitação patelar) para, 392, 392f
suspeita de lesão em, 391
teste de McConell para condromalácia patelar, 393, 393f

para lesão de menisco, 384–387
definição, 384
epidemiologia e demografia de, 384
história de, 384
mecanismo de lesão em, 384
sinais e sintomas de, 384
suspeita de lesão em, 384
teste de Apley para, 386, 386f
teste de McMurray para, 385, 385f
teste do ressalto, 387, 387f

para movimentos do jogo articular, 404–409
depressão da patela (movimento distal), 408, 408f
deslocamento da patela medial e lateral, 407, 407f
movimento da tíbia sobre o fêmur para frente, 405, 405f
movimento da tíbia sobre o fêmur para trás, 404, 404f
movimento posterior para anterior da fíbula sobre a tíbia, 409,
409f
translação medial e lateral da tíbia sobre o fêmur, 406, 406f

para síndrome da plica sinovial, 388–390
definição, 388
epidemiologia e demografia de, 388
história de, 388
mecanismo de lesão em, 388
sinais e sintomas de, 388
teste de Hughston para plica para, 390, 390f
teste para plica mediopatelar (teste de Mital-Hayden) para, 389,



389f
rotatória anterolateral, 363–371

definição, 363
epidemiologia e demografia de, 363
história de, 363
Jerk test de Hughstonpara, 366–367, 366f
manobra do pivot-shift lateral (teste de MacIntosh) para, 364–365,
364f
mecanismo de lesão em, 363
sinais e sintomas de, 363
suspeita de lesão em, 363
teste cruzado de Arnold para, 370–371, 370f
teste de Slocum para instabilidade rotatória anterolateral, 368–
369, 368f

rotatória anteromedial, 373–374, 373f
rotatória posterolateral, 375–379

definição, 375
epidemiologia e demografia de, 375
história de, 375
mecanismo de lesão em, 375
sinais e sintomas de, 375
suspeita de lesão em, 375
teste de Jakob (manobra de pivot-shift reverso) para, 376, 376f
teste de Loomer para instabilidade rotatória posterolateral, 378–
379, 378f
teste de recurvato em rotação externa, 377, 377f

rotatória posteromedial, 380–383
definição, 380
epidemiologia e demografia de, 375
história de, 380
mecanismo de lesão em, 380
sinais e sintomas de, 380
sinal da gaveta posteromedial e posterolateral de Hughston em,
381–382, 381f
suspeita de lesão em, 380



teste do pivot-shift posteromedial, 383, 383f
sumário de, 340
teste de compressão de Noble para, 402, 402f

para os movimentos ativos, 341–343
extensão, 341f, 342
flexão, 341f, 342
informações gerais sobre, 341
mobilidade patelar, 343, 343f
posição do examinador para, 341
posição do paciente para, 341

teste de apreensão de Fairbank, 401, 401f

Avaliação do membro inferior, 413–446
para alinhamento, 424–427

antepé-calcanhar, 425t, 426, 426f
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 425t
definição, 424
epidemiologia e demografia de, 424
história de, 424
mecanismo de lesão com, 424
perna-calcanhar, 425t, 426, 426f
sinais e sintomas de, 424
suspeita de lesão em, 424

para comprimento funcional do membro inferior, 424
para instabilidade ligamentar, 430–435

definição, 430
epidemiologia e demografia de, 430
história de, 430
mecanismo de lesão em, 430
sinais e sintomas de, 430
suspeita de lesão em, 430
teste de estresse em rotação externa (teste de Kleiger) para, 435, 435f
teste de gaveta anterior em prono para, 433, 433f
teste de gaveta anterior para, 431–432, 431f
teste de inclinação talar em, 434, 434f

para movimentos ativos, 415–418



abdução do hálux, 417f, 418
adução do hálux, 417f, 418
dorsiflexão, 415f, 416f, 417
extensão do hálux, 415f, 417f, 418
flexão do hálux, 415f, 417f, 418
flexão plantar, 415f, 416, 416f
informações gerais sobre, 415
posição do examinador para, 415
posição do paciente para, 415
pronação, 415f, 416f, 418
supinação, 415f, 416f, 418

para movimentos do jogo articular, 438–446
balanço talar, 443, 443f
deslizamento anteroposterior na articulação do tornozelo, 440,
440f
deslizamento anteroposterior nas articulações médiotarsal e
tarsometatarsal, 441, 441f
deslizamento anteroposterior nas articulações
metatarsofalangeanas e interfalangeanas, 442, 442f
deslizamento lateral nas articulações metatarsofalangeanas e
interfalangeanas, 446, 446f
eixo longo de extensão nas articulações metatarsofalangeanas e
interfalangeanas, 439, 439f
eixo longo de extensão no tornozelo (articulações talocrural e
subtalar), 438, 438f

inclinação lateral do calcâneo sobre o tálus, 444, 444f
rotação nas articulações mediotarsal, tarsometatarsal,
metatarsofalangeana e interfalangeana, 445, 445f

para posição neutra do tálus, 419–423
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 420t
definição, 419
epidemiologia e demografia de, 419
história de, 419
mecanismo de lesão em, 419
prono, 420t, 421, 421f



sinais e sintomas de, 419
supino, 420t, 422, 422f
suspeita de lesão em, 419
sustentação de peso, 420t, 423, 423f

para torção tibial, 428–429, 429f
sumário de, 414
teste de Thompson (de Simmonds) para ruptura do tendão calcâneo em,
437, 437f

Avaliação do ombro, 63–152
para articulações acromioclavicular e esternoclavicular, 119–120, 120f
para condições patológicas musculares ou tendíneas, 121–138

confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 122t
definição, 121
epidemiologia e demografia de, 121
história de, 121
mecanismo de lesão em, 122
sinais e sintomas de, 121
sinal de intervalo em rotação lateral externa ou teste da queda para,
122t, 131, 131f
sinal de levantamento (lift off sign) em, 122t, 129, 129f
suspeitas de lesões em, 121
teste abraço de urso para, 122t, 128, 128f
teste de compressão abdominal (pressão na barriga ou teste de
Napoleão) para, 122t, 127, 127f
teste de intervalo em rotação lateral externa (teste infraespinal ou
spring-back) para, 122t, 132, 132f
teste de Speed (teste do bíceps ou do braço estendido) para, 122t,
123–124, 123f
teste de Yergason para, 122t, 125, 125f
teste para encurtamento ou contratura do peitoral maior e menor,
122t, 138, 138f
teste para fraqueza do latíssimo do dorso, 122t, 137, 137f
teste para fraqueza do serrátil anterior, 122t, 135, 135f
teste para fraqueza do trapézio, 122t, 133–134, 133f-134f
teste para fraqueza dos romboides, 122t, 136, 136f



teste salto posterior subescapular, “rebote” ou lift off modificado para,
122t, 130, 130f
teste supraespinal (“lata vazia” ou teste de Job) para, 122t, 126, 126f

para estabilidade escapular, 112–118
definição, 112
epidemiologia e demografia de, 112
história de, 112
mecanismo de lesão em, 112–113
sinais e sintomas de, 112
suspeitas de lesões em, 112
teste de carga escapular para, 116, 116f
teste de deslizamento lateral da escápula para, 114–115, 114f
teste de flexão para, 118, 118f
teste de retração escapular para, 117, 117f

para impacto, 97–102
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 98t
definição, 97
epidemiologia e demografia de, 97, 97t
história de, 97
mecanismo de lesão em, 97–98
sinais e sintomas de, 97
suspeitas de lesões em, 97
teste de impacto de Hawkins-Kennedy para, 98t, 99, 99f
teste de impacto de Neer para, 98t, 100, 100f
teste de impacto interno posterior para, 98t, 101–102, 101f

para instabilidade glenoumeral anterior, 76–86
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 77t
definição, 76
epidemiologia e demografia de, 76
história de, 76
informações gerais sobre, 76
mecanismo de lesão em, 77
sinais e sintomas de, 76
suspeita de lesão em, 76
teste de carga e deslocamento – anterior para, 77t, 78–80, 78f, 79f



teste de fulcro para, 77t, 86, 86f
teste de manivela de apreensão/teste de recolocação para, 77t, 81–83,
82f
teste Rockwood para, 77t, 84–85, 84f

para instabilidade glenoumeral inferior, 93–96
definição, 93
epidemiologia e demografia de, 93
história de, 93
mecanismo de lesão em, 93
sinais e sintomas de, 93
sinal de sulco em, 94–95, 94f, 94t
suspeitas de lesões em, 93
teste de Feagin para, 96, 96f

para instabilidade glenoumeral posterior, 87–92
apreensão posterior ou teste de estresse para, 91–92, 91f
definição, 87
epidemiologia e demografia de, 87
história de, 87
mecanismo de lesão em, 87
observações clínicas/cuidado com, 87
sinais e sintomas de, 87
suspeita de lesão em, 87
teste de carga e deslocamento – posterior para, 88–89, 88f, 89f
teste de tensão Norwood para, 90–91, 90f

para lacerações labrais da articulação glenoumeral, 103–111
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 104t
definição, 103
epidemiologia e demografia de, 103
história de, 103
mecanismo de lesão em, 103
observação clínica/cuidado com, 103
sinais e sintomas de, 103
suspeitas de lesões em, 103
teste de carga do bíceps para, 104t, 109, 109f
teste de Clunk para, 104t, 108, 108f



teste de Crank (manivela) labral para, 104t, 110, 110f
teste de deslizamento anterior para, 104t, 106, 106f
teste de O’Brien de compressão ativa para, 104t, 105, 105f
teste de tensão do bíceps para, 104t, 107, 107f
teste SLAP de preensão para, 104t, 111, 111f

para movimentos do jogo articular, 141–147
deslizamento anteroposterior do úmero, 141, 141f

em abdução, 145, 145f
deslizamento caudal (tração do braço ao longo) do úmero, 144, 144f
deslizamento posteroanterior do úmero, 142, 142f
distração lateral do úmero, 143, 143f
mobilidade articular acromioclavicular e esternoclavicular, 146, 146f
mobilidade articular escapulotorácica, 147, 147f

para movimentos selecionados, 65–75
ativo, 65–71, 65f

abdução horizontal, 68–69
adução horizontal/flexão cruzada, 68
adução, 68
circundução, 69
elevação através de abdução, 66–67
elevação através de flexão para frente, 65
elevação através do plano escapular, 66
extensão, 68
informações gerais sobre, 65
posição do examinador para, 65
posição do paciente para, 65
retração escapular e protração, 69–70, 69f
rotação lateral, 67–68
rotação medial, 67
teste de coçar de Apley, 70–71, 70f

isométrico resistido, 74–75, 74f
passivo, 72–73, 73f

para síndrome do desfiladeiro torácico, 139–140, 140f
sumário de, 64

Avaliação do pé, 413–446



para alinhamento, 424–427
calcanhar-antepé, 425t, 427, 427f
calcanhar-perna, 425t, 426, 426f
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 425t
definição, 424
epidemiologia e demografia de, 424
história de, 424
mecanismo de lesão em, 424
sinais e sintomas de, 424
suspeita de lesão em, 424

para instabilidade ligamentar, 430–435
definição, 430
epidemiologia e demografia de, 430
história de, 430
mecanismo de lesão em, 430
sinais e sintomas de, 430
suspeita de lesão em, 430
teste de estresse em rotação externa (teste de Kleiger) para, 435, 435f
teste de gaveta anterior para, 431–432, 431f
teste gaveta anterior em prono para, 433, 433f
teste para inclinação talar, 434, 434f

para movimentos ativos, 415–418
abdução do hálux, 417f, 418
adução do hálux, 417f, 418
dorsiflexão, 415f, 416f, 417
extensão do hálux, 415f, 417f, 418
flexão do hálux, 415f, 417f, 418
flexão plantar, 415f, 416, 416f
informações gerais sobre, 415
posição do examinador para, 415
posição do paciente para, 415
pronação, 415f, 416f, 418
supinação, 415f, 416f, 418

para movimentos do jogo articular, 438–446
balanço talar, 443, 443f



deslizamento anteroposterior na articulação do tornozelo, 440, 440f
deslizamento anteroposterior nas articulações médiotarsal e
tarsometatarsal, 441, 441f
deslizamento anteroposterior nas articulações metatarsofalageanas e
interfalangeanas, 442, 442f
deslizamento lateral nas articulações metatarsofalangeanas e
interfalangeanas, 446, 446f
eixo longo de extensão nas articulações metatarsofalangeanas e
interfalangeanas, 439, 439f
eixo longo de extensão no tornozelo (articulações talocrural e
subtalar), 438, 438f
inclinação lateral do calcâneo sobre o tálus, 444, 444f
rotação nas articulações mediotarsal, tarsometatarsal,
metatarsofalangeanas e falangenas, 445, 445f

para posição neutra do tálus, 419–423
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 420t
definição, 419
em prono, 420t, 421, 421f
em supino, 420t, 422, 422f
epidemiologia e demografia de, 419
história de, 419
mecanismo de lesão em, 419
sinais e sintomas de, 419
suspeita de lesão em, 419
sustentação de peso, 420t, 423, 423f

para torção tibial, 428–429, 429f
sumário de, 414

Avaliação do punho, 183–213
para circulação e derrame articular, 202–204

teste de Allen para, 203, 203f
para instabilidade ligamentar, capsular e articular, 188–194

teste de compressão do complexo da fibrocartilagem triangular, 194,
194f
teste de cisalhamento semilunar-piramidal para, 192, 192f
teste de Watson (deslocamento do escafoide) para, 193, 193f



teste de translação seminular-piramidal (de Reagan), 191, 191f
para movimentos do jogo articular, 205–213

deslizamento anteroposterior, 206, 206f
deslizamento lateral, 207, 207f
eixo longo de extensão (tração), 205, 205f

para movimentos selecionados, 185–187
ativo, 185–186, 185f

para patologia muscular ou tendínea, 195–196
teste de Filkelstein para, 196, 196f

para sintomas neurológicos, 197–201, 198t
sinal de Tinel em, 198t, 199, 199f
teste de Phalen (flexão do punho) para, 198t, 200, 200f
teste de Phalen reverso (oração) para, 198t, 201, 201f

sumário de, 184

Avaliação do quadril, 305–336
para discrepância de comprimento do membro inferior, 320–324

comprimento funcional do membro inferior em, 324, 324f
definição, 320
epidemiologia e demografia de, 320
história de, 320
manobra de Weber-Barstow (método visual) para, 322–323, 323f
mecanismo de lesão em, 320
medida real do comprimento do membro inferior em, 321, 321f
sinais e sintomas de, 320
suspeita de lesão em, 320

para encurtamento muscular, 325–326
definição, 325
epidemiologia e demografia de, 325
história de, 325
mecanismo de lesão em, 325
sinais e sintomas de, 325
suspeita de lesão em, 325
teste de compressão de Noble para, 333, 333f
teste de contratura do reto femoral (teste de Kendall) para, 328, 328f
teste de contratura em abdução para, 335



teste de contratura em adução para, 334–335, 334f
teste de elevação do membro inferior estendido , 90–90 (para
contratura dos isquiotibiais) para, 336, 336f
teste de Ely (contratura do reto femoral), 329, 329f
teste de Ober para, 330–331, 330f
teste de Thomas para, 327, 327f
teste para contratura da banda iliotibial em prono, 332, 332f
teste do sinal da nádega para, 326, 326f

para movimentos ativos, 307–310, 307f
abdução (em supino) como, 307f, 308–309
adução (em supino) como, 307f, 309
extensão (em prono) como, 307f, 309–310
flexão (em supino) como, 307f, 308
informações gerais sobre, 307
posição do examinador para, 307
posição do paciente para, 307
rotação (em prono), 308f, 310
rotação (em supino), 308f, 309

para patologia, 311–319
definição, 311
epidemiologia e demografia de, 311
história de, 311
mecanismo de lesão em, 311
sinais e sintomas de, 311
sinal de Trendelenburg em, 315, 315f
suspeita de lesão em, 311
teste de Craig para, 318–319, 318f
teste de flexão-adução para, 314, 314f
teste de laceração labral anterior (teste de flexão, adução e rotação
interna [FADRI]) para, 316, 316f
teste de Patrick (teste de flexão, abdução e rotação externa [FABRE],
teste figura quatro) para, 312–313, 312f
teste para laceração labral posterior, 317, 317f

sumário de, 306

Avaliação do tornozelo, 413–446



movimentos ativos, 415–418
dorsiflexão, 415f, 416f, 417
flexão plantar, 415f, 416, 416f
informações gerais, 236
posição do examinador para, 415
posição do paciente para, 415
pronação, 415f, 416f, 418
supinação, 415f, 416f, 418

para instabilidade ligamentar, 430–435
definição, 430
epidemiologia e demografia de, 430
história de, 430
lesão suspeita em, 430
mecanismo de lesão em, 430
sinais e sintomas de, 430
teste de estresse em rotação externa (teste de Kleiger) para, 435, 435f
teste de inclinação talar para, 434, 434f
teste gaveta anterior em prono para, 433, 433f
teste gaveta anterior, 431–432, 431f

para movimentos do jogo articular, 438–446
balanço talar, 443, 443f
deslizamento anteroposterior nas articulações médiotarsal e
tarsometatarsal, 441, 441f
extensão do eixo longo no tornozelo (articulações talocrural e
subtalar), 438, 438f
inclinação lateral do calcâneo sobre o tálus, 444, 444f

para posição neutra do tálus, 419–423
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 420t
definição, 419
em prono, 420t, 421, 421f
em supino, 420t, 422, 422f
epidemiologia e demografia de, 419
história de, 419
mecanismo de lesão em, 419
sinais e sintomas de, 419



suspeita de lesão em, 419
sustentação de peso, 420t, 423, 423f

sumário de, 414
teste de Thompson (de Simmons) (sinal de ruptura do tendão calcâneo)
para, 437, 437f

Axoniotmese de segundo grau, 197



B

Balanço talar, 443, 443f



C

Cadeia cinética fechada – teste de estabilidade para extremidade superior,
118, 118f

Calcâneo, inclinação lateral sobre o tálus do, 444, 444f

Cintura escapular, na avaliação da coluna cervical, 18

Circulação, no punho e mão, 202–204
teste de Allen para, 203, 203f
teste para fluxo sanguíneo digital, 204, 204f

Circundução, do ombro, 69

Coluna torácica, movimento das costelas relativo à, 222, 222f

Complexo do ombro, movimento no, 65f

Compressão cervical máxima, 24t, 26–27, 26f

Condromalácia patelar, teste de McConnell para, 393, 393f

Contranutação, da articulação sacroilíaca, 281–282, 281f

Contratura da banda iliotibial
teste de Ober para, 330–331, 330f
teste em prono para, 332, 332f

Contratura do quadril em flexão, teste de Thomas para, 327, 327f

Contratura do reto femoral
teste de Ely para, 329, 329f
teste de Kendall para, 328, 328f

Contratura do tensor da fáscia lata, teste de Ober para, 330–331, 330f

Contratura dos isquiotibiais, teste de elevação do membro inferior estendido



, 90–90 para, 336, 336f

Cotovelo
posição neutra do, 155f
de tenista, 169–170, 170t

Cruzamento em extensão, do ombro, 68

Cruzamento em flexão, do ombro, 68



D

Déficit de rotação interna glenoumeral, 67–68

Déficit de rotação medial glenoumeral, 67–68

Derrame articular
do joelho, 394–398

definição, 394
epidemiologia e demografia de, 394
história de, 394
mecanismo de lesão em, 394
sinais e sintomas de, 394
suspeita de lesão em, 394
teste da flutuação para, 397, 397f
teste da pincelada, do alisamento ou da enxugadela, 395, 395f
teste de indentação para, 396, 396f
teste de percussão da patela (patela rechaçável) para, 398

no punho e na mão, 202–204
teste de Allen para, 203, 203f
teste do fluxo sanguíneo digital para, 204, 204f

Deslizamento anteroposterior
na articulação do tornozelo, 440, 440f
na coluna cervical, 48, 48f
nas articulações dos dedos, 211, 211f
nas articulações intermetacarpais, 209, 209f
nas articulações mediotarsal e tarsometatarsal, 441, 441f
nas articulações metatarsofalangeanas e interfalangeanas, 442, 442f
no punho, 206, 206f



Deslizamento em tração, da coluna cervical, 50, 50f

Deslizamento lateral
da coluna cervical, 49, 49f
das articulações dos dedos, 213, 213f
das articulações metatarsofalangeanas e interfalangeanas, 446, 446f
do punho, 207, 207f

Deslocamento patelar, teste de apreensão de Fairbank para, 401, 401f

Desvio radial
da ulna e do rádio, sobre o úmero, 176, 176f
do punho, 186

Desvio ulnar
da ulna e rádio, sobre o úmero, 177, 177f
do punho, 186

Discinesia escapular, 112–118
definição, 112
epidemiologia e demografia de, 112
história de, 112
mecanismo de lesão em, 112–113
padrões de, 113
sinais e sintomas de, 112
suspeita de lesão em, 112
teste de carga escapular para, 116, 116f
teste de deslizamento lateral da escápula para, 114–115, 114f
teste de flexão para, 118, 118f
teste de retração escapular para, 117, 117f

Discrepância de comprimento do membro inferior, 297–300, 320



aparente (funcional)
definição, 320
na avaliação da pelve, 299, 299f
na avaliação do joelho, 403, 403f
na avaliação do membro inferior, 436, 436f
na avaliação do quadril, 324, 324f

definição, 297, 320
epidemiologia e demografia de, 297, 320
história de, 297, 320
manobra de Weber-Barstow (método visual) para, 322–323, 322f
mecanismo de lesão com, 297, 320
real (verdadeira)

definição, 320
na avaliação da pelve, 298, 298f
na avaliação do quadril, 321, 321f

sinais e sintomas de, 297, 320
suspeita de lesão em, 297, 320

Disfunção articular da coluna lombar, 268–270
teste de extensão lombar com apoio unipodal (stork standing), 270, 270f
teste do quadrante para, 269, 269f

Disfunção articular, da coluna lombar, 268–270
teste de extensão lombar com apoio unipodal (stork standing), 270, 270f
teste do quadrante para, 269, 269f

Disfunção da articulação sacroilíaca, 290–296
definição, 290
epidemiologia e demografia de, 290
história de, 290



mecanismo de lesão em, 290
sinais e sintomas de, 290
teste de Gillet (fixação sacral) para, 291, 291f
teste de rotação anterior ipsolateral, 295, 295f
teste funcional de elevação ativa do membro inferior estendido em prono
para, 294–295, 294f
teste funcional de elevação ativa do membro inferior estendido em
supino, 292–293, 292f
teste ou manobra do flamingo para, 296, 296f

Disfunção neurológica
da coluna cervical, 23–33

confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes de, 24t
definição, 23
epidemiologia e demografia de, 23
história de, 23
mecanismo de lesão com, 23–24
sinais e sintomas de, 23
suspeita de lesão em, 23
teste de abdução do ombro (alívio) (Sinal de Bakody), 24t, 33, 33f
teste de compressão cervical máxima para, 24t, 26–27, 26f
teste de compressão de Jackson para, 24t, 28, 28f
teste de compressão foraminal (teste de Spurling) para, 24t, 25–26, 25f
teste de descompressão para, 24t, 29, 29f
testes de tensão para os membros superiores (teste de tensão do plexo
braquial, teste de Elvey) para, 24t, 30–32, 30f, 31t

da coluna lombar, 253–261
definição, 253



epidemiologia e demografia de, 253
história de, 253
mecanismo de lesão em, 253
observação clínica sobre, 253
sinais de sintomas de, 253
slump teste para, 254, 255f, 256t
suspeita de lesão em, 253
teste da corda do arco (teste da pancada, sinal de pressão poplítea)
para, 261, 261f
teste de elevação da perna estendida (teste de Lasègue) para, 256–257,
257f, 258t
teste de flexão do joelho em prono para, 258f, 259, 259t
teste de tração do nervo femoral para, 260, 260f

da coluna torácica, 224–227
definição, 224
epidemiologia e demografia de, 225
história de, 225
mecanismo de lesão em, 225
sinais e sintomas de, 225
slump teste (teste de estiramento da dura-máter em posição sentada)
para, 226f, 227
suspeita de lesão em, 224

da pelve, 288–289, 288f
do antebraço, punho e mão, 197–201, 198t

sinal de Tinel para, 198t, 199, 199f
teste de Phalen (flexão do punho) para, 198t, 200, 200f
teste de Phalen reverso (oração), 198t, 201, 201f

do cotovelo, 172–175



definição, 172
epidemiologia e demografia de, 172
história de, 172
mecanismo de lesão em, 172–173
sinais e sintomas de, 172
suspeita de lesão em, 172
teste de flexão do cotovelo para, 174, 174f
teste de pinça para, 175, 175f

Disfunção patelofemoral, 391–393
definição, 391
epidemiologia e demografia de, 391
história de, 391
mecanismo de lesão em, 391
sinais e sintomas de, 391
sinal de Clarke (teste da crepitação patelar) para, 392, 392f
suspeita de lesão em, 391
teste de McConnell para, 393, 393f

Displasia congênita de quadril (DCQ), 311

Doença de Calvé-Perthes, 311

Dor lombar, 268

Dorsiflexão do pé, para testar miótomo da coluna lombar, 250f, 251

Dorsiflexão do tornozelo
ativa, 415f, 416f, 417
para testar o miótomo da coluna lombar, 250f, 251

Dorsiflexão, tornozelo e pé
ativa, 415f, 416f, 417



para testar o miótomo da coluna lombar, 250f, 251

DRIG (déficit de rotação interna da glenoumeral), 67–68



E

EIAS (espinha ilíaca anterossuperior)
movimento excessivo da, 236
nutação e contranutação da, 281–282, 281f

EIPS (espinha ilíaca posterossuperior)
movimento excessivo de, 236
nutação e contranutação de, 281–282, 281f
teste cinético ventral ipsolateral para, 283, 283f

Eixo longo de extensão
do punho, 205, 205f
nas articulações dos dedos, 210, 210f
nas articulações metatarsofalangeanas e interfalangeanas, 439, 439f
no tornozelo, 438, 438f

Elevação ativa da perna estendida em supino, teste funcional de, 292–293,
292f

Elevação ativa do membro inferior estendido em prono, teste funcional de,
294–295, 294f

Elevação através da abdução, do ombro, 66–67

Elevação através da flexão para frente, do ombro, 65

Elevação através do plano escapular, do ombro, 66

Elevação do braço, eixos de, 65f

Elevação do ombro, testando miótomo para coluna cervical, 19, 19f

Elevação neutra, do ombro, 66

Encurtamento muscular, do quadril, 325–336



definição, 325
epidemiologia e demografia de, 325
história de, 325
sinais e sintomas de, 325
suspeita de lesão em, 325
teste de compressão de Noble para, 333, 333f
teste de contratura do reto femoral (teste de Kendall) para, 328, 328f
teste de contratura em abdução para, 335
teste de contratura em adução para, 334–335, 334f
teste de elevação do membro inferior estendido , 90–90 (para contratura
dos isquiotibiais) para, 336, 336f
teste de Ely (contratura do reto femoral) para, 329, 329f
teste de Ober para, 330–331, 330f
teste de Thomas para, 327, 327f
teste para contratura da banda iliotibial em prono para, 332, 332f
teste do sinal da nádega para, 326, 326f

Entorses do tornozelo, 430

Epicondilite lateral, 169

Epicondilite medial, 169

Epicondilite, do cotovelo, 169–171, 170f

Epicondilose lateral, 169

Epicondilose medial, 169

Epicondilose, do cotovelo, 169

Escápula alada, 113

“Escápula estalante”, 70



Escápula mal posicionada, 117

Escápula
“ajustamento” de, 66
“estalante”, 70
plano neutro da, 65f

Escorregamento epifisário femoral proximal, 311

Espasmo do iliopsoas, teste de Patrick para, 312–313, 312f

Espinha ilíaca anterossuperior (EIAS)
movimento excessivo da, 236
nutação e contranutação da, 281–282, 281f

Espinha ilíaca posterossuperior (EIPS)
movimento excessivo de, 236
nutação e contranutação de, 281–282, 281f
teste cinético ventral ipsolateral para, 283, 283f

Estabilidade escapular. See Discinesia escapular.

Estenose lombar, 268

Eversão do tornozelo, para teste miótomo da coluna lombar, 250f, 252

Exame dos movimentos, princípios de, 1–2

Exame exploratório das articulações periféricas
para coluna cervical, 17–22

exame exploratório sensorial em, 22
explorando as articulações periféricas em, 17–18
testando o miótomo, 19–21, 19f-21f

para coluna lombar, 246–252
explorando as articulações periféricas em, 246–248



das articulações do joelho, 247–248, 247f
das articulações do pé e tornozelo, 248
das articulações do quadril, 247
das articulações sacroilíacas, 246–247, 246f

testando o miótomo em, 250–252, 250f-251f
teste rápido das articulações periféricas inferiores em, 249, 249f

Exame exploratório sensorial, para coluna cervical, 22

Exame exploratório, 2

Expansão costovertebral, 220, 220f

Explorando as articulações periféricas
para coluna cervical, 17–18
para coluna lombar, 246–248

das articulações do joelho, 247–248, 247f
das articulações do pé e tornozelo, 248
das articulações do quadril, 247
das articulações sacroilíacas, 246–247, 246f

Extensão
da coluna cervical

ativa
inferior, 8f, 9
superior, 8, 8f

isométrica resistida, 16–17, 16f
passiva

inferior, 11f, 14
superior, 11f, 12–13

da coluna lombar, 232f, 233



segmentar, 272, 272f
da coluna torácica

ativa, 216f, 218
passiva, 223–224, 223f

das articulações do dedo, eixo longitudinal, 210, 210f
do cotovelo

ativa, 156
passiva, 157, 157f
resistida isométrica, 158f, 159
na avaliação do ombro, 74
em teste miótomo para coluna cervical, 20, 20f

do dedo, 186
do hálux, 415f, 417f, 418
do hálux, para teste miótomo da coluna lombar, 251, 251f
do joelho, 341, 342

para avaliação da coluna lombar
avaliação das articulações periféricas em, 247–248, 247f
teste miótomo em, 250f, 251

do ombro, 65f, 68
cruzada, 68
horizontal, 65f
isométrica resistida, 74

do polegar
ativa, 186
em teste miótomo para coluna cervical, 21, 21f

do punho
ativa, 185f, 186
eixo longo, 205, 205f



resistida isométrica, 158f, 159
do quadril, 307f, 309–310

para teste miótomo da coluna lombar, 251f, 252

Extensão de segmento, da coluna lombar, 272, 272f

Extensão do cotovelo
ativa, 156
passiva, 157, 157f
isométrica resistida, 158f, 159
na avaliação do ombro, 74
teste miótomo para coluna cervical, 20, 20f

Extensão do dedo, 186

Extensão do hálux, 415f, 417f, 418
para teste miótomo da coluna lombar, 251, 251f

Extensão do hálux, para testar miótomo da coluna lombar, 251, 251f

Extensão do joelho, 341f, 342
para avaliação da coluna lombar

avaliação das articulações periféricas em, 247–248, 247f
teste miótomo em, 250f, 251

Extensão do ombro, 65f
horizontal, 65f

Extensão do polegar
ativa, 186
testando o miótomo para coluna cervical, 21, 21f

Extensão do punho
ativa, 185f, 186



eixo longo, 205, 205f
isométrica resistida, 158f, 159
testando miótomo para coluna cervical, 20, 20f

Extensão do quadril, 307f, 309–310
para testar miótomo da coluna lombar, 251f, 252

Extensão horizontal, do ombro, 65f



F

Fechamento da boca, na avaliação da articulação temporomandibular
ativo, 58–59, 58f
isométrico resistido, 61, 61f

Fêmur
movimento da tíbia sobre, para frente, 405, 405f
movimento da tíbia sobre, para trás, 404, 404f
translação medial e lateral da tíbia sobre, 406, 406f

Fíbula, movimento posterior para anterior sobre a tíbia de, 409, 409f

Fixação sacroilíaca, 246–247, 246f

Flexão
abdução e rotação externa (FABRE) teste de, 312–313, 312f
adução e rotação interna (FADRI) teste de, 316, 316f
da coluna cervical

ativa
inferior, 8f, 9
superior, 7, 8f

isométrica resistida, 16–17, 16f
passiva

inferior, 11f, 14
superior, 11, 11f

da coluna lombar, segmentar, 271, 271f
do cotovelo

ativa, 155–156, 155f
em teste miótomo para coluna cervical, 20, 20f
isométrica resistida, 158f, 159



na avaliação do ombro, 74
passiva, 157, 157f

do dedo, 186
do hálux, 415f, 417f, 418
do joelho, 341f, 342

para avaliação da coluna lombar
na avaliação das articulações periféricas, 247–248, 247f
testando o miótomo, 251f, 252

do ombro
cruzada, 68
horizontal, 65f
isométrica resistida, 74
para frente, 65f

elevação através de, 65
do polegar, 186
do punho

ativa, 185f, 186
isométrica resistida, 158f, 159
para síndrome do túnel do carpo, 198t, 200, 200f

do quadril, 307f, 308

Flexão de segmento, da coluna lombar, 271, 271f

Flexão do cotovelo
ativa, 155–156, 155f
passiva, 157, 157f
isométrica resistida, 158f, 159
na avaliação do ombro, 74
teste miótomo para coluna cervical, 20, 20f



Flexão do dedo, 186

Flexão do hálux, 415f, 417f, 418

Flexão do joelho, 342f, 342
para avaliação da coluna lombar

teste miótomo de, 251f, 252
avaliação das articulações periféricas em, 247–248, 247f

Flexão do ombro
horizontal, 65f
para frente, 65f

Flexão do pescoço, testando miótomo para coluna cervical, 19, 19f

Flexão do polegar, 186

Flexão do punho
ativa, 185f, 186
isométrica resistida, 158f, 159
testando miótomo para coluna cervical, 20, 20f

Flexão do quadril, 307f, 308
para testar miótomo da coluna lombar, 250f, 251

Flexão horizontal, do ombro, 65f

Flexão lateral
da coluna cervical

ativa
inferior, 8f, 10
superior, 8f, 9

isométrica resistida, 16–17, 16f
passiva



inferior, 12f, 14–15
superior, 12, 12f

da coluna lombar
ativa, 218–219
segmentar, 273, 273f

da coluna torácica
ativa, 218–219
passiva, 223–224, 223f

Flexão lateral de segmento, da coluna lombar, 273, 273f

Flexão lateral do pescoço, testando miótomo para coluna cervical, 19, 19f

Flexão para frente
da coluna lombar, 232f, 233
da coluna torácica

ativa, 216f, 217
passiva, 223–224, 223f

do ombro, 65f
elevação através de, 65

Flexão plantar do tornozelo
ativa, 415f, 416, 416f
para testar o miótomo da coluna lombar, 251

Flexão plantar, do tornozelo
ativa, 415f, 416, 416f
para testar miótomo da coluna lombar, 251

Força muscular, da coluna cervical, 44–45, 45f

Fratura compressão torácica, 225



G

Ganho de rotação externa glenoumeral (GREG), 68

Ganho de rotação lateral glenoumeral, 68



H

Hérnia de disco torácica, 225

Hiperextensão do cotovelo, 155f



I

Ílio
extensão e rotação medial passiva sobre o sacro do, 294, 294f
flexão e rotação lateral passiva sobre o sacro do, 295, 295f

Impacto anterior do ombro, 97

Impacto do ombro, 97–102
anterior, 97
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 98t
definição, 97
epidemiologia e demografia de, 97, 97t
graus de, 97
história de, 97
mecanismo de lesão em, 97–98
posterior, 97–98
sinais e sintomas de, 97
suspeitas de lesões em, 97
teste de impacto de Hawkins-Kennedy para, 98t, 99, 99f
teste de impacto de Neer para, 98t, 100, 100f
teste de impacto interno posterior para, 98t, 101–102, 101f

Impacto posterior do ombro, 97–98

Impacto, ombro. See síndrome do impacto.

Inflamação, no punho e na mão, 202–204
Inflar, da pelve, 295, 295f
teste de Allen para, 203, 203f
teste de fluxo sanguíneo digital para, 204–204f



Instabilidade anterior da coluna lombar, teste de, 265, 265f

Instabilidade articular
da coluna cervical, 36–43

cisalhamento anterior ou teste do estresse sagital para, 40, 40f
definição, 36
epidemiologia e demografia de, 36
história de, 36
mecanismo de lesão em, 36
observação clínica/cuidado com, 36
sinais e sintomas de, 36
suspeita de lesão em, 36
teste de cisalhamento atlantoaxial lateral (transverso) para, 41, 41f
teste de estresse do ligamento alar em flexão lateral, 42, 42f
teste de estresse do ligamento alar em rotaçãopara, 39, 39f
teste de estresse rotacional do ligamento alar, 43, 43f
teste de Sharp-Purser para, 37, 37f
teste do ligamento transverso de Aspinwall para, 38, 38f

da coluna lombar, 262–267
anterior, 265, 265f
definição, 262
epidemiologia e demografia de, 262
história de, 262
mecanismo de lesão em, 262
posterior, 266, 266f
sinais e sintomas de, 262
suspeita de lesão em, 262
teste de estabilidade H e I para, 263–264, 263f



teste de torção específica da coluna lombar para, 267, 267f
do antebraço, punho e mão, 188–194
do complexo da fibrocartilagem triangular, 194, 194f
do cotovelo, 160–168

definição, 160
epidemiologia e demografia de, 160
história de, 160
manobra de milking para, 163, 163f
mecanismo de lesão em, 160
pivot-shift lateral, teste de, 165–166, 165f
sinais e sintomas de, 160
suspeita de lesão em, 160
teste de apreensão com rotação posterolateral para, 168, 168f
teste de estresse movendo em valgo para, 166, 166f
teste de instabilidade ligamentar em valgo para, 161, 161f
teste de instabilidade ligamentar em varo para, 162, 162f
teste da gaveta com rotação posterolateral para, 167, 167f

do joelho See (Avaliação do joelho, See also para instabilidade)
do ligamento colateral ulnar do polegar, 190, 190f
do tornozelo e pé, 430–435

definição, 430
epidemiologia e demografia de, 430
história de, 430
mecanismo de lesão em, 430
sinais e sintomas de, 430
suspeita de lesão em, 430
teste de estresse em rotação externa (teste de Kleiger) para, 435, 435f
teste de gaveta anterior em prono para, 433, 433f



teste de gaveta anterior para, 431–432, 431f
teste de inclinação talar para, 434, 434f

dos dedos, 189, 189f
escafoide-semilunar, 193, 193f
glenoumeral See (Instabilidade glenoumeral)
semilunar-piramidal, 191, 191f, 192, 192f

Instabilidade capsular, do antebraço, punho e mão, 188–194

Instabilidade cervical, 36–43
Cisalhamento anterior ou teste do estresse sagital para, 40, 40f
definição, 36
epidemiologia e demografia da, 36
história de, 36
mecanismo de lesão na, 36
observação clínica/cuidado com, 36
sinais e sintomas de, 36
suspeita de lesão em, 36
teste de cisalhamento atlantoaxial lateral (transverso), 41, 41f
teste de estresse do ligamento alar em flexão lateral para, 42, 42f
teste de estresse rotacional do ligamento alar, 43, 43f
teste de estresse do ligamento alar em rotação para, 39, 39f
teste de Sharp-Purser, 37, 37f
teste do ligamento transverso de Aspinwall para, 38, 38f

Instabilidade da articulação escafolunar, 193, 193f

Instabilidade do joelho. See Avaliação do joelho, See also para instabilidade.

Instabilidade escapular. See Discinesia escapular.

Instabilidade glenoumeral



anterior, 76–86
alcance final, 76
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 77t
definição, 76
epidemiologia e demografia de, 76
história de, 76
informações gerais sobre, 76
mecanismo de lesão em, 77
sinais e sintomas de, 76
suspeita de lesão em, 76
teste de carga e deslocamento anterior para, 77t, 78–80, 78f, 79f
teste de fulcro para, 77t, 86, 86f
teste de manivela de apreensão/teste de recolocação para, 77t, 81–83,
82f
teste Rockwood para, 77t, 84–85, 84f
tipos de, 76
translação, 76

inferior, 93–96
definição, 93
epidemiologia e demografia de, 93
história de, 93
mecanismo de lesão em, 93
sinais e sintomas de, 93
sinal de sulco em, 94–95, 94f, 94t
suspeitas de lesões em, 93
teste de Feagin para, 96, 96f

posterior, 87–92
apreensão posterior ou teste de tensão para, 91–92, 91f



definição, 87
epidemiologia e demografia de, 87
história de, 87
mecanismo de lesão em, 87
observações clínicas/cuidados com, 87
sinais e sintomas de, 87
suspeita de lesão em, 87
teste de carga e deslocamento posterior para, 88–89, 88f, 89f
teste de tensão Norwood para, 90–91, 91f

Instabilidade glenoumeral anterior, 76–86
alcance final, 76
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 420t
definição, 76
epidemiologia e demografia de, 76
história de, 76
informações gerais sobre, 76
mecanismo de lesão em, 77
sinais e sintomas de, 76
suspeita de lesão em, 76
teste de carga e deslocamento – anterior para, 77t, 78–80, 78f, 79f
teste de fulcro, 77t, 86, 86f
teste de manivela de apreensão/teste de recolocação para, 77t, 81–83, 82f
teste Rockwood para, 77t, 84–85, 84f
tipos de, 76
translacional, 76

Instabilidade glenoumeral inferior, 93–96
definição, 93



epidemiologia e demografia de, 93
história de, 93
mecanismo de lesão em, 93
sinais e sintomas de, 93
sinal de sulco em, 94–95, 94f, 94t
suspeitas de lesões em, 93
teste de Feagin para, 96, 96f

Instabilidade glenoumeral posterior, 87–92
apreensão posterior ou teste de tensão para, 91–92, 91f
definição, 87
epidemiologia e demografia de, 87
história de, 87
mecanismo de lesão em, 87
observações clínicas/cuidado com, 87
sinais e sintomas de, 87
suspeita de lesão em, 87
teste de carga e deslocamento posterior para, 88–89, 88f, 89f
teste de tensão Norwood para, 90–91, 90f

Instabilidade ligamentar escafolunar, 193, 193f

Instabilidade ligamentar. See Instabilidade articular

Instabilidade lombar, 262–267
anterior, 265, 265f
definição, 262
epidemiologia e demografia de, 262
história de, 262
mecanismo de lesão em, 262



posterior, 266, 266f
sinais e sintomas de, 262
suspeita de lesão em, 262
teste de torção específica da coluna lombar para, 267, 267f
testes H e I de estabilidade para, 263–264, 263f

Instabilidade posterior da coluna lombar, teste de, 266, 266f

Insuficiência vertebrobasilar (IVB), teste da artéria vertebral (quadrante
cervical) para, 34–35, 35f

Intabilidade. See Instabilidade articular.

IVB (insuficiência vertebrobasilar), teste da artéria vertebral (quadrante
cervical) para, 34–35, 35f



J

Jerk test de Hughston, 366–367, 366f



L

Lacerações labrais, da articulação glenoumeral, 103–111
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 104t
definição, 103
epidemiologia e demografia de, 103
história de, 103
mecanismo de lesão em, 103
observação clínica/cuidado com, 103
sinais e sintomas de, 103
suspeita de lesões em, 103
teste de Crank (manivela) labral para, 104t, 110, 110f
teste SLAP de preensão para, 104t, 111, 111f
teste de carga do bíceps para, 104t, 109, 109f
teste de Clunk para, 104t, 108, 108f
teste de O’Brien de compressão ativa para, 104t, 105, 105f
teste de deslizamento anterior para, 104t, 106, 106f
teste de tensão do bíceps para, 104t, 107, 107f

LCL. See Ligamento colateral lateral (LCL).

Lesão de Bankart, 103

Lesão do ligamento colateral fibular (LCF), 348

Lesão do ligamento cruzado anterior (LCA), 355

Lesão do ligamento cruzado posterior (LCP), 351, 380

Lesão do ligamento talofibular anterior, teste gaveta anterior para, 431–
432, 431f

em prono, 433, 433f



Lesão labral superior anterior e posterior (LSAP), 103

Lesão LCA (ligamento cruzado anterior), 355

Lesão LCF (ligamento colateral fibular), 348

Lesão LCP (ligamento cruzado posterior), 351, 380

Lesão LCT (ligamento colateral tibial), 344

Lesão LSAP (labrum superior anterior e posterior), 103

Lesão meniscal, 384–387
definição, 384
epidemiologia e demografia de, 384
história de, 384
mecanismo de lesão em, 384
sinais e sintomas de, 384
suspeita de lesão em, 384
teste de Apley para, 386, 386f
teste do ressalto, 387, 387f
teste de McMurray para, 385, 385f

Lesão por esforço repetitivo, do cotovelo, 160

Ligamento colateral lateral (LCL)
do cotovelo

deslocamento ou laceração do, 160
teste de instabilidade ligamentar em varo para, 162, 162f

do joelho, 348

Ligamento colateral medial (LCM)
do cotovelo

distensão ou laceração de, 160



manobra de milking para, 163, 163f
teste de estresse movendo em valgo para, 166, 166f
teste de instabilidade ligamentar em valgo para, 161, 161f

do joelho, 344

Ligamento colateral radial, teste de instabilidade ligamentar em varo para,
162, 162f

Ligamento colateral tibial (LCT), lesão, 344

Ligamento colateral ulnar
do cotovelo

manobra de milking para, 163, 163f
teste de estresse movendo em valgo para, 166, 166f
teste de instabilidade ligamentar em valgo para, 161, 161f

do polegar, instabilidade ou lassidão de, 190, 190f

Ligamento transverso do úmero, teste de Yergason do, 122t, 125, 125f

Ligamento(s), princípios gerais para, 1

Luxação do cotovelo, 160



M

Mandíbula, na avaliação da articulação temporomandibular
desvio lateral ou excursão de

ativa, 59
isométrica resistida, 61, 61f

protrusão de, 59
retrusão de, 59

Mandíbula, na avaliação temporomandibular
desvio lateral ou excursão de

ativa, 59
isométrica resistida, 61, 61f

protrusão de, 59
retrusão de, 59

Manguito rotador, teste subescapular salto posterior para, 122t, 130, 130f

Manobra de milking, 163, 163f

Manobra do pivot-shift lateral, para instabilidade do joelho
lateral, 364–365, 364f
reverso, 376, 376f

Manobra do pivot-shift lateral, para instabilidade do joelho, 364–365, 364f

Manobra do pivot-shift reverso, 376, 376f

Mão, na avaliação da coluna cervical, 18

Mielopatia, testes de tensão para o membro superior, 30

Miótomo de L2, 250f, 251

Miótomo de L3, 250f, 251



Miótomo de L4, 250f, 251

Miótomo de L5, 251, 251f

Miótomo de S1, 250f, 251–252

Miótomo de S2, 251f, 252

Miótomo(s), princípios gerais para, 1–2

Mobilidade patelar, 343, 343f

Movimento das costelas, 221–222
durante a respiração, 221, 221f
relativo à coluna torácica, 222, 222f

Movimento(s)
ativo See (Movimento(s) ativo(s))
isométrico resistido See (Movimentos isométricos resistidos)
jogo articular See (Movimento(s) do jogo articular)
passivo See (Movimento(s) passivo(s))

Movimento(s) ativo(s), 1, 2
da articulação temporomandibular, 58–60

abertura e fechamento da boca, 58–59, 58f
desvio lateral ou excursão da mandíbula, 59
protrusão da mandíbula, 59
retrusão da mandíbula, 59
teste de abertura funcional (knuckle), 60, 60f

da coluna cervical, 7–10
inferior

extensão na, 8f, 9
flexão lateral/inclinação lateral na, 8f, 10



flexão na, 8f, 9
rotação na, 8f, 10

informações gerais sobre, 7
posição do examinador para, 7
posição do paciente para, 7
superior

extensão na, 8, 8f
flexão lateral/inclinação lateral na, 8f, 9
flexão na, 7, 8f
rotação na, 8f, 9

da coluna lombar, 231–235
combinada, 231
extensão, 232f, 233
flexão lateral, 232f, 234
flexão para frente, 232f, 233
informações gerais sobre, 231
rotação, 232f, 234
teste de Trendelenburg (modificado) para, 235, 235f
“tremor de instabilidade”, 233

da coluna torácica, 216–222, 216f
combinados, 216
expansão costovertebral, 220, 220f
extensão, 216f, 218
flexão lateral, 218–219
flexão para frente, 216f, 217
informações gerais, 216
irritabilidade e, 216
movimento das costelas em, 221–222, 221f, 222f



posição do examinador, 217
posição do paciente, 217
rotação, 216f, 218

da pelve, 281–282, 281f
da perna, tornozelo e pé, 415–418

abdução do hálux, 417f, 418
adução do hálux, 417f, 418
dorsiflexão, 415f, 416f, 417
extensão do hálux, 415f, 417f, 418
flexão do hálux, 415f, 417f, 418
flexão plantar, 415f, 416, 416f
informações gerais sobre, 415
posição do examinador para, 415
posição do paciente para, 415
pronação, 415f, 416f, 418
supinação, 415f, 416f, 418

do antebraço, punho e mão, 185–186, 185f
do joelho, 341–343

extensão, 341f, 342
flexão, 341f, 342
informações gerais sobre, 341
mobilidade patelar, 343, 343f
posição do examinador para, 341
posição do paciente para, 341

do ombro, 65–71, 65f
abdução horizontal, 68–69
adução horizontal/flexão transversal, 68
adução, 68



circundução, 69
elevação através da abdução, 66–67
elevação através da flexão para frente, 65
elevação através do plano escapular, 66
extensão, 68
informações gerais, 65
posição do examinador, 65
posição do paciente, 65
retração e protração escapular, 69–70, 69f
rotação lateral, 67–68
rotação medial, 67
teste de coçar de Apley, 70–71, 70f

do quadril, 307–310, 307f
abdução (em supino), 307f, 308–309
adução (em supino), 307f, 309
extensão (em prono), 307f, 309–310
flexão (em supino), 307f, 308
informações gerais sobre, 307
posição do examinador para, 307
posição do paciente para, 307
rotação (em prono), 308f, 310
rotação (em supino), 308f, 309

Movimento(s) do jogo articular, 3
da coluna cervical, 48–53

deslizamento anteroposterior na, 48, 48f
deslizamento em tração, 50, 50f
deslizamento lateral, 49, 49f



pressão vertebral central posteroanterior, 51, 51f
pressão vertebral transversa, 53, 53f
pressão vertebral unilateral posteroanterior, 52, 52f

da coluna lombar, 271–276
extensão de segmento, 272, 272f
flexão lateral de segmento, 273, 273f
flexão de segmento, 271, 271f
pressão vertebral central posteroanterior, 274, 274f
pressão vertebral transversa, 276, 276f
pressão vertebral unilateral posteroanterior, 275, 275f

do antebraço, punho e mão, 205–213
deslizamento anteroposterior das articulações dos dedos, 211, 211f
deslizamento anteroposterior das articulações intermetacarpais, 209,
209f
deslizamento anteroposterior do punho, 206, 206f
deslizamento lateral das articulações dos dedos, 213, 213f
deslizamento lateral do punho, 207, 207f
eixo longo de extensão (tração) do punho, 205, 205f
eixo longitudinal de extensão das articulações dos dedos, 210, 210f
rechaçável ou teste de cisalhamento dos ossos carpais individuais, 209,
209f
rotação das articulações dos dedos, 212, 212f

do cotovelo, 176–180
tração do cotovelo, 178, 178f
deslizamento anteroposterior do rádio sobre o úmero, 179, 179f
deslizamento posteroanterior do rádio sobre o úmero, 180, 180f
desvio radial da ulna e do rádio sobre o úmero, 176, 176f
desvio ulnar da ulna e do rádio sobre o úmero, 177, 177f



do joelho, 404–409
depressão (movimento distal) da patela, 408, 408f
deslocamento medial e lateral da patela, 407, 407f
movimento da tíbia sobre o fêmur para frente, 405, 405f
movimento da tíbia sobre o fêmur para trás, 404, 404f
movimento posterior para anterior da fíbula sobre a tíbia, 409, 409f
translação medial e lateral da tíbia sobre o fêmur, 406, 406f

do ombro, 141–147
distração lateral do úmero, 143, 143f
deslizamento anteroposterior do úmero, 141, 141f

em abdução, 145, 145f
deslizamento caudal (tração do braço ao longo) do úmero, 144, 144f
deslizamento posteroanterior do úmero, 142, 142f
mobilidade articular acromioclavicular e esternoclavicular, 146, 146f
mobilidade articular escapulotorácica, 147, 147f

do tornozelo e pé, 438–446
balanço talar, 443, 443f
deslizamento anteroposterior na articulação do tornozelo, 440, 440f
deslizamento anteroposterior nas articulações médiotarsal e
tarsometatarsal, 441, 441f
deslizamento anteroposterior nas articulações metatarsofalangeanas e
interfalangeanas, 442, 442f
deslizamento lateral nas articulações metatarsofalangeanas e
interfalangeanas, 446, 446f
eixo longo de extensão nas articulações metatarsofalangeanas e
interfalangeanas, 439, 439f
eixo longo de extensão no tornozelo (articulações talocrural e
subtalar), 438, 438f



inclinação lateral do calcâneo sobre o tálus, 444, 444f
rotação nas articulações mediotarsal, tarsometatarsal,
metatarsofalangeana e interfalangeana, 445, 445f

Movimento(s) isométrico(s) resistido(s), 1, 2
da articulação temporomandibular, 61, 61f
da coluna cervical, 16–17, 16f
da coluna lombar, 236–245

informações gerais sobre, 236
teste abdominal isométrico para, 236, 236t, 237f
teste dos oblíquos abdominais interno/externo para, 240f, 241, 241t
teste de abaixamento das duas perna estendidas para, 242–243, 242f,
243t
teste dinâmico de resistência abdominal para, 238, 238f
teste dinâmico de suporte lateral horizontal (ponte lateral) para, 244–
245, 244f, 245t
teste isométrico do extensor para, 239–240, 239f, 240t

do ombro, 74–75, 74f

Movimento(s) passivo(s), 1, 2
da coluna cervical, 11–15

inferior
extensão, 11f, 14
flexão, 11f, 14
flexão lateral/inclinação lateral, 12,12f
rotação, 12f, 13f, 15

superior
extensão, 11f, 12–13
flexão lateral/inclinação lateral, 12,12f



flexão, 11, 11f
rotação, 12f, 13–14, 13f

da coluna torácica, 223–224, 223f
da pelve, 283–287

extensão e rotação medial passiva do ílio sobre o sacro para, 284, 284f
flexão e rotação lateral passiva do ílio sobre o sacro para, 285, 285f
gapping teste (esforço transverso anterior) para, 286, 286f
teste cinético ventral ipsolateral para, 283, 283f
teste de balanço sacroilíaco (teste do joelho ao ombro), 287, 287f

do cotovelo, 157, 157f
do ombro, 72–73, 73f

Movimento(s) resistido(s) avançado(s), da coluna lombar, 236–245
informações gerais, 236
teste dinâmico de suporte lateral horizontal (ponte lateral), 244–245,
244f, 245t
teste abdominal isométrico, 236, 236t, 237f
teste de abaixamento das duas pernas estendidas, 242–243, 242f, 243t
teste dinâmico de resistência abdominal, 238, 238f
teste isométrico do extensor, 239–240, 239f, 240t
teste dos oblíquos abdominais interno/externo, 240f, 241, 241t

Movimentos fisiológicos, 185

Movimentos isométricos, resistidos. See Movimento(s) isométrico(s)
resistido(s).

Músculo eretor da espinha, teste isométrico do extensor para, 239–240,
239f, 240t

Músculo glúteo médio, teste de contratura em abdução para, 335



Músculo glúteo mínimo, teste de contratura em abdução para, 335

Músculo iliocostal lombar, teste isométrico do extensor para, 239–240, 239f,
240t

Músculo infraespinhal
sinal de intervalo de rotação lateral externa para, 122t, 131, 131f
teste de intervalo de rotação lateral externa para, 122t, 132, 132f

Músculo latíssimo do dorso, teste para fraqueza de, 122f, 137, 137f

Músculo multífido, teste isométrico do extensor para, 239–240, 239f, 240t

Músculo pectíneo, teste de contratura em adução para, 334–335, 334f

“Músculo Popeye”, 75

Músculo quadrado lombar, teste dinâmico de suporte lateral horizontal para,
244–245, 244f, 245t

Músculo redondo menor, teste de intervalo de rotação lateral externa para,
122t, 132, 132f

Músculo serrátil anterior, teste de fraqueza do, 122t, 135, 135f

Músculo subescapular
sinal de intervalo em rotação lateral externa para, 122t, 131, 131f
sinal de levantamento (lift off sign) para, 122t, 129, 129f
teste abraço de urso para, 122t, 128, 128f
teste de compressão abdominal para, 122t, 127, 127t
teste do subescapular salto posterior para, 122t, 130, 130f

Músculo supraespinal
sinal de intervalo de rotação lateral externa para, 122t, 131, 131f
teste de intervalo de rotação lateral externa para, 122t, 132, 132f



Músculo trapézio, teste de fraqueza do, 122t, 133–134, 133f-134f

Músculos abdominais
teste abdominal isométrico, 236, 236t, 237f
teste de abaixamento das duas pernas estendidas, 242–243, 242f, 243t
teste dinâmico para resistência abdominal, 238, 238f

Músculos peitoral maior e menor, teste para encurtamento ou contratura de,
122t, 138, 138f

Músculos romboides
teste para fraqueza de, 122t, 136, 136f
teste do subescapular salto posterior para, 122t, 130, 130f



N

Nervo craniano XI, teste do miótomo de, 19, 19f

Neuropatia supraescapular, teste supraespinal para, 122t, 126, 126f

Neuropraxia de primeiro grau, 197

Neurotmese de quarto grau, 197

Neurotmese de quinto grau, 197

Neurotmese de terceiro grau, 197

Nutação, da articulação sacroilíaca, 281–282, 281f



O

Olécrano, tração do úmero de, 178, 178f

Ombro
amplitude de movimento, 65f
elevação neutra de, 66

Ossos do carpo, teste de cisalhamento, 208, 208f

Osteoartrite, do quadril, 311

Osteonecrose, do quadril, 311



P

Patela
depressão de (movimento distal), 408, 408f
deslizamento de, 343, 343f
deslizamento lateral de, 343
deslocamento lateral e medial de, 407, 407f
rechaçável, 398

Patologia do tendão, do antebraço, punho e mão, 195–196
teste de Filkelstein para, 196, 196f

Patologia muscular, do antebraço, punho e mão, 195–196

Pelve, inflar de, 295, 295f

Pinça polpa a polpa, 175, 175f

Pinça ponta a ponta, 175, 175f

Plano escapular, 65f, 66
elevação através, 66

Plano neutro, da escápula, 65f

Polegar, ligamento colateral ulnar do, lassidão ou instabilidade de, 190,
190f

“Posição da esfinge”, 233

Posição de pé abduto, 428

Posição de pé aduto, 428

Posição de pé torto falso, 428

Posição neutra



do cotovelo, 155f
do tálus, 419–423

confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes de, 420t
definição, 419
em prono, 420t, 421, 421f
em supino, 420t, 422, 422f
epidemiologia e demografia de, 419
história de, 419
mecanismo de lesão em, 419
sinais e sintomas de, 419
suspeita de lesão em, 419
sustentação de peso, 420t, 423, 423f

Pressão excessiva, amplitude de movimento e, 1

Pressão vertebral central posteroanterior (PVCPA)
da coluna cervical, 51, 51f
da coluna lombar, 274, 274f

Pressão vertebral transversa (PVT)
na coluna cervical, 53, 53f
na coluna lombar, 276, 276f

Pressão vertebral unilateral posteroanterior (PVUPA)
da coluna cervical, 52, 52f
da coluna lombar, 275, 275f

Pressão vertebral, da coluna cervical
posteroanterior

central, 51, 51f
unilateral, 52, 52f



transversa, 53, 53f

Pronação
do antebraço e punho

ativa, 186
isométrica resistida, 158f, 159

do cotovelo
ativa, 155f, 156
isométrica resistida, 158f, 159
passiva, 157, 157f

do pé, 415f, 416f, 418

Pronação do antebraço
ativa, 186
isométrica resistida, 158f, 159

Pronação do cotovelo
ativa, 155f, 156
isométrica resistida, 158f, 159
passiva, 157, 157f

Pronação do punho, 186

Pronação do tornozelo, 415f, 416f, 418

Protração escapular, 69–70, 69f

Punho
desvio radial e ulnar do, 186
na avaliação da coluna cervical, 18
testes gaveta anteroposterior do, 206, 206f

PVCPA (pressão vertebral central posteroanterior)



da coluna cervical, 51, 51f
da coluna lombar, 274, 274f

PVT (pressão vertebral transversa)
na coluna cervical, 53, 53f
na coluna lombar, 276, 276f

PVUPA (pressão vertebral unilateral posteroanterior)
da coluna cervical, 52, 52f
da coluna lombar, 275, 275f



Q

Queda do navicular, 423



R

Radiculopatia
cervical See (Radiculopatia cervical)
lombar, 253
testes de tensão do membro superior para, 30

Radiculopatia cervical, 23–33
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 24t
definição, 23
epidemiologia e demografia de, 23
história de, 23
lesão suspeita em, 23
mecanismo de lesão com, 23–24
sinais e sintomas de, 23
teste de abdução do ombro (alívio) (sinal de Bakody) para, 24t, 33, 33f
teste de compressão cervical máxima para, 24t, 26–27, 26f
teste de compressão de Jackson para, 24t, 28, 28f
teste de compressão foraminal (teste de Spurling) para, 24t, 25–26, 25f
teste de descompressão para, 24t, 29, 29t
testes de tensão para membro superior, 24t, 30–32, 30f, 31t

Radiculopatia lombar, 253

Rádio
deslizamento anteroposterior sobre o úmero do, 179, 179f
deslizamento posteroanterior sobre o úmero do, 180, 180f
desvio sobre o úmero do

radial, 176, 176f
ulnar, 177, 177f



Rechaçável
da patela, 398
dos ossos individuais do carpo, 208, 208f

Respiração, movimento das costelas durante, 221, 221f

Retração escapular, 69–70, 69f

Retroversão femoral, teste de Craig para, 318–319, 318f

Rotação
da coluna cervical

ativa
inferior, 8f, 10
superior, 8f, 9

isométrica resistida, 16–17, 16f
passiva

inferior, 12f, 13f, 15
superior, 12f, 13–14, 13f

da coluna lombar, 232f, 234
da coluna torácica

ativa, 216f, 218
passiva, 223–224, 223f

das articulações do dedos, 212, 212f
do ombro,

externa, 65f
interna, 65f
lateral

ativa, 67–68
isométrica resistida, 74



medial
ativa, 67
isométrica resistida, 74

do quadril
em prono, 308f, 310
em supino, 308f, 309
externa, 308f
interna, 308f
lateral, 310
medial, 310

nas articulações mediotarsal, tarsometatarsal, metatarsofalangeanas e
falangeanas, 445, 445f

Rotação do ombro
externa, 65f
interna, 65f

Rotação do quadril
em prono, 308f, 310
em supino, 308f, 309
externa, 308f
interna, 308f
lateral, 310
medial, 310

Rotação externa
do ombro, 65f
do quadril, 308f

Rotação interna



do ombro, 65f
do quadril, 308f

Rotação lateral, do ombro
ativa, 67–68
isométrica-resistida, 74

Rotação medial, do ombro
ativa, 67
isométrica resistida, 74

Ruptura do ligamento calcaneofibular, inclinação talar teste para,

Ruptura do tendão calcâneo, Teste de Thompson (de Simmonds) para, 437,
437f

Rupturas tendíneas, do ombro, 121



S

Sacro
extensão e rotação medial passivas do ílio sobre, 294, 294f
flexão e rotação lateral passivas do ílio sobre, 295, 295f

“Sacudida de instabilidade”, com movimentos ativos da coluna lombar, 233

Sinais e sintomas vasculares, da coluna cervical, 34
definição, 34
epidemiologia e demografia de, 34
história de, 34
mecanismo de lesão em, 34
sinais e sintomas de, 34
suspeita de lesão em, 34
teste da artéria vertebral (quadrante cervical) para, 35, 35f

Sinal cruzado, 257

Sinal da “patela dançante”, 398

Sinal da cauda de andorinha, 68

Sinal da corda de arco de Forestier, 219

Sinal da gaveta anterior, para instabilidade do joelho, 356t, 359–361, 359f
voluntário, 352

Sinal da gaveta posterolateral e posteromedial de Hughston, 381–382, 381f

Sinal da gaveta posterolateral, para instabilidade do joelho, 381–382, 381f

Sinal da gaveta posteromedial, para instabilidade do joelho, 381–382, 381f

Sinal da gaveta, para instabilidade do joelho
anterior, 356t, 359–361, 359f



voluntária, 352
de Hughston posterolateral e posteromedial, 381–382, 381f

Sinal de abaulamento posterior, 352, 352f

Sinal de Bakody, 24t, 33, 33f

Sinal de Brudzinski, 257

Sinal de Clarke, 392, 392f

Sinal de Deyerle, 261

Sinal de Fowler, 81

Sinal de Hyndman, 257

Sinal de impacto coracoide, 99

Sinal de intervalo em rotação lateral externa (ERLS), 122t, 131, 131f

Sinal de levantamento (lift-off sign), 122t, 129, 129f

Sinal de Lidner, 257

Sinal de Napoleão intermediário, 127

Sinal de pressão poplítea, 261, 261f

Sinal de sulco, 94–95, 94f, 94t

Sinal de Tinel, 198t, 199, 199f

Sinal de Trendelenburg
na avaliação da pelve, 302, 302f
na avaliação do quadril, 315, 315f

Sinal voluntário gaveta anterior, 352

Síndrome da dor patelofemoral (SDPF). See Disfunção patelofemoral.



Síndrome da plica sinovial, 388–390
definição, 388
epidemiologia e demografia de, 388
história de, 388
mecanismo de lesão em, 388
sinais e sintomas de, 388
teste de Hughston para plica para, 390, 390f
teste para plica mediopatelar (teste de Mital-Hayden) para, 389, 389f

Síndrome de fricção da banda iliotibial, teste de compressão de Noble para,
333, 333f, 402, 402f

Síndrome do desfiladeiro torácico (SDT), 139–140, 140f

Síndrome do impacto anterossuperior, teste de laceração labral anterior
para, 316, 316f

Síndrome do impacto posteroinferior, teste de laceração labral posterior
para, 317, 317f

Síndrome do pronador redondo
definição, 172
epidemiologia e demografia de, 172
história de, 172
mecanismo de lesão em, 173
sinais e sintomas de, 172
teste de pinça para, 175, 175f

Síndrome do túnel cubital
definição, 172
epidemiologia e demografia de, 172
história de, 172



mecanismo de lesão em, 172–173
sinais e sintomas de, 172
teste de flexão do cotovelo para, 174, 174f

Síndrome do túnel do carpo, 197–201
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 198t
definição, 197
epidemiologia e demografia da, 197
história de, 197
mecanismo de lesão na, 197
sinais e sintomas de, 197
sinal de Tinel para, 198t, 199, 199f
teste de Phalen (flexão do punho) para, 198t, 200, 200f
teste de Phalen reverso (oração) para, 198t, 201, 201f

Síndrome T4, 225

Sinovite transitória aguda, do quadril, 311

Sinovite, aguda transitória, do quadril, 311

Slump teste (ST)
na avaliação da coluna lombar, 254, 255f, 256t
na avaliação da coluna torácica, 226f, 227

ST (teste de slump)
na avaliação da coluna lombar, 254, 255f, 256t
na avaliação da coluna torácica, 226f, 227

Subluxação do cotovelo, 160

Sumário de, 6
para movimentos selecionados, 7–17



isométricos resistidos, 16–17, 16f
ativo, 7–10

extensão – inferior como, 8f, 9
extensão – superior como, 8, 8f
flexão – inferior como, 7, 8f
flexão lateral/inclinação lateral – inferior como, 8f, 10
flexão lateral/inclinação lateral – superior como, 8f, 9
informações gerais sobre, 7
posição do examinador para, 7
posição do paciente para, 7
rotação – inferior como, 8f, 10
rotação – superior como, 8f, 9

passivo, 11–15
extensão – inferior como, 11f, 14
extensão – superior como, 11f, 12–13
flexão – inferior como, 11f, 14
flexão – superior como, 11, 11f
flexão lateral/inclinação lateral – inferior como, 12f, 14–15
flexão lateral/inclinação lateral – superior como, 12, 12f
rotação – inferior como, 12f, 13f, 15
rotação – superior como, 12f, 13–14, 13f

para sinais e sintomas vasculares, 34
definição, 34
epidemiologia e demografia de, 34
história de, 34
mecanismo de lesão com, 34
sinais e sintomas de, 34
suspeita de lesão em, 34



teste para artéria vertebral (quadrante cervical), 35, 35f

Supinação
do antebraço e punho

ativa, 186
isométrica resistida, 158f, 159

do cotovelo
ativa, 155f, 156
isométrica resistida, 158f, 159
passiva, 157, 157f

do pé, 415f, 416f, 418

Supinação do antebraço
ativa, 186
isométrica resistida, 158f, 159

Supinação do cotovelo
ativa, 155f, 156
isométrica resistida, 158f, 159
passiva, 157, 157f

Supinação do punho, 186

Supinação do tornozelo, 415f, 416f, 418



T

Talus
inclinação lateral do calcâneo sobre, 444, 444f
posição neutra de, 419–423

definição, 419
epidemiologia e demografia de, 419
história de, 419
mecanismo de lesão em, 419
em prono, 420t, 421, 421f
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 420t
sinais e sintomas de, 419
em supino, 420t, 422, 422f
suspeita de lesão em, 419
sustentação de peso, 420t, 423, 423f

Tendão abdutor longo do polegar (ALP), irritação crônica do, 195–196, 196f

Tendão do ALP (abdutor longo do polegar), irritação crônica do, 195–196,
196f

Tendão do ECP (extensor curto do polegar), irritação crônica do, 195–196,
196f

Tendão do extensor curto do polegar (ECP), irritação crônica de, 195–196,
196f

Tendinite do iliopsoas, teste de laceração labral anterior para, 316, 316f

Tendinites, do ombro, 121

Tendinopatias, do ombro, 121–138
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 122t



definição, 121
epidemiologia e demografia de, 121
história de, 121
mecanismo de lesão em, 122
sinais e sintomas de, 121
suspeitas de lesões em, 121
teste de Speed (teste do bíceps ou do braço estendido) para, 122t, 123–
124, 123f
teste de Yergason para, 122t, 125, 125f
teste supraespinal (“lata vazia” ou teste de Job) para, 122t, 126, 126f

Tendinose, do ombro, 121

Tenossinovite de De Quervain, 195–196, 196f

Tensão cervical, 44

Tensão muscular/laceração, do ombro, 121–138
confiabilidade/especificidade/sensibilidade dos testes para, 122t
definição, 121
epidemiologia e demografia de, 121
história de, 121
mecanismo de lesão em, 122
sinais e sintomas de, 121
sinal de intervalo em rotação lateral externa ou teste da queda para, 122t,
131, 131f
sinal de levantamento (lift off sign) em, 122t, 129, 129f
do subescapular salto posterior, intervalo ou lift off modificado para, 122t,
130, 130f
suspeita de lesão em, 121



teste de compressão abdominal (pressionar barriga ou teste de Napoleão)
para, 122t, 127, 127f
teste de Speed (teste do bíceps ou braço estendido) para, 122t, 123–124,
123f
teste de intervalo de rotação lateral externa (teste infraespinal ou spring-
back) para, 122t, 132, 132f
teste do abraço de urso para, 122t, 128, 128f
teste supraespinal (“lata vazia” ou teste de Job) para, 122t, 126, 126f
teste encurtamento ou contratura do peitoral maior e menor, 122t, 138,
138f
teste para fraqueza do latíssimo do dorso, 122t, 126, 126f
teste para fraqueza dos romboides, 122t, 136, 136f
teste para fraqueza do serrátil anterior, 122t, 135, 135f
teste para fraqueza do trapézio, 122t, 133–134, 133f-134f

Testando o miótomo T1, 21, 21f

Teste “lata vazia”, 122t, 126, 126f

Teste abdominal isométrico, 236, 236t, 237f

Teste abraço de urso, 122t, 128, 128f

Teste abraço de urso, 122t, 128, 128f

Teste braço estendido, 122t, 123–124, 123f

Teste cinético ventral ipsolateral, 283, 283f

Teste cruzado
acromioclavicular, 120, 120f
para instabilidade do joelho, 370–371, 370f

Teste da artéria vertebral, 35, 35f



Teste da corda de arco, 261, 261f

Teste da crepitação patelar, 392, 392f

Teste da enxugadela, 395, 395f

Teste da flutuação, 397, 397f

Teste da força da gravidade, 354, 354f

Teste da gaveta
do punho, anteroposterior, 206, 206f
para instabilidade do cotovelo, com rotação posterolateral, 167, 167f
para instabilidade do joelho

anterior
ativa, 356t, 362–363, 362f
90–90, 360

gravidade, 352, 352f
para instabilidade do tornozelo, anterior, 431–432, 431f

em prono,

Teste de gaveta anterior
para instabilidade do joelho

ativa, 356t, 362–363, 362f
90–90, 360

para instabilidade do tornozelo, 431–432, 431f
em prono, 433, 433f

Teste de gaveta anterior, 90–90, 360

Teste de gaveta anterior em prono, para instabilidade do tornozelo, 433,
433f

Teste de gaveta ativa anterior, para instabilidade do joelho, 356t, 362–363,



362f

Teste da gaveta com rotação posterolateral, para instabilidade do cotovelo,
167, 167f

Teste da gaveta de gravidade, 352, 352f

Teste da pancada, 261, 261f

Teste da pincelada, 395, 395f

Teste da posição de abdução positiva e rotação externa (ARE), 140, 140f

Teste de abaixamento das duas pernas estendidas, 242–243, 242f, 243t

Teste de abdução do ombro (alívio), para sinais e sintomas neurológicos na
coluna cervical, 24t, 33, 33f

Teste de abdução, para instabilidade do joelho, 345–346, 345f

Teste de abertura funcional, 60, 60f

Teste de adução em cruzamento corporal, 120, 120f

Teste de adução horizontal, da articulação acromioclavicular, 120, 120f

Teste de adução, para instabilidade do joelho, 349–350, 349f

Teste de alcance escapular, 71

Teste de Allen, 203, 203f

Teste de Apley, para lesão meniscal, 386, 386f

Teste de apreensão
do cotovelo

de pivot-shift lateral, 165–166, 165f
rotatória posterolateral, 168, 168f

para deslocamento patelar, 401, 401f



para instabilidade glenoumeral
anterior, 81, 82f, 83
posterior, 91–92, 91f

para instabilidade glenoumeral anterior, 77t, 81, 82f, 83
teste de fulcro como modificação de, 77t, 86, 86f
teste Rockwood como modificação de, 77t, 84–85, 84f

para laceração labral da articulação glenoumeral, 104t, 110, 110f
para patologia do quadril, 317, 317f

Teste de apreensão anterior (crank test)
modificação Rockwood de, 77t, 84–85, 84f
para instabilidade glenoumeral anterior, 77t, 81, 82f, 83
teste de fulcro como modificação de, 77t, 86, 86f

Teste de apreensão de Fairbank, 401, 401f

Teste de apreensão posterior, para instabilidade glenoumeral, 91–92, 91f

Teste de apreensão rotatória posterolateral, para instabilidade do cotovelo,
168, 168f

Teste de articulação, 60, 60f

Teste de carga de deslocamento, para instabilidade glenoumeral
anterior, 77t, 78–80, 78f, 79f
posterior, 88–89, 88f, 89f

Teste de carga do bíceps, 104t, 109, 109f

Teste de carga do complexo da fibrocartilagem triangular (CFCT), 194, 194f

Teste de carga e deslocamento anterior, 77t, 78–80, 78f, 79f

Teste de carga escapular, 116, 116f



Teste de cisalhamento atlantoaxial lateral (transverso), 41, 41f

Teste de cisalhamento, dos ossos carpais individuais, 208, 208f

Teste de cisalhamento semilunar-piramidal, 192, 192f

Teste de Clunk, 104t, 108, 108f

Teste de coçar de Apley, 70–71, 70f

Teste de compressão abdominal, 122t, 127, 127f

Teste de compressão cervical máxima, 24t, 26–27, 26f

Teste de compressão CFCT (complexo da fibrocartilagem triangular), 194,
194f

Teste de compressão de Jackson, 24t, 28, 28f

Teste de compressão de Noble, 333, 333f, 402, 402f

Teste de compressão foraminal, 24t, 25–26, 25f

Teste de comprimento do membro inferior, 298, 298f

Teste de comprimento do membro, funcional
na avaliação da pelve, 299, 299f, 300t
na avaliação do joelho, 403, 403f
na avaliação do membro inferior, 436, 436f
na avaliação do quadril, 324, 324f

Teste de comprimento dos isquiotibiais, funcional, 303, 303f

Teste de comprimento funcional dos isquiotibiais, 303, 303f

Teste de comprimento funcional dos membros inferiores
na avaliação da pelve, 299, 299f, 300t
na avaliação do joelho, 403, 403f



na avaliação do membro inferior, 436, 436f
na avaliação do quadril, 324, 324f

Teste de contratura em abdução, do quadril, 335

Teste de Cozen, 169–170, 170t

Teste de Craig, 318, 319, 318f

Teste de Crank (manivela labral), 104t, 110, 110f

Teste de cruzado de Arnold, 370–371, 370f

Teste de cruzamento acromioclavicular, 120, 120f

Teste de DeKleyn-Nieuwenhuyse, 35

Teste de descompressão, para coluna cervical, 24t, 29, 29f

Teste de deslizamento anterior, 104t, 106, 106f

Teste de deslizamento lateral da escápula, 114–115, 114f

Teste de deslocamento do escafoide, 193, 193f

Teste de desvio do eixo (pivot-shift)
para instabilidade lateral do cotovelo, 165–166, 165f
para instabilidade posteromedial do joelho, 383, 383f

Teste de desvio do eixo posteromedial, para instabilidade do joelho, 383,
383f

Teste de discagem, 379

Teste de elevação da perna não afetada de Fajersztjan, 257

Teste de elevação do membro inferior estendido
funcional

ativo em prono, 294–295, 294f



ativo em supino, 292–293, 292f
90–90, 336, 336f
para disfunção neurológica da coluna lombar, 256–257, 257f, 258t

Teste de elevação do membro inferior estendido, 90–90, 336, 336f

Teste de Elvey, 24t, 30–32, 30f, 31t

Teste de Ely, 329, 329f

Teste de epicondilite lateral, 169–170, 170f

Teste de estabilidade em I, 263–264, 263f

Teste de estabilidade H, 263–264, 263f

Teste de estiramento da dura-máter em posição sentada, 226f, 227

Teste de estresse do ligamento alar em flexão lateral, para instabilidade
cervical, 42, 42f

Teste de estresse do ligamento alar em rotação, para instabilidade da
cervical, 39, 39f

Teste de estresse do ligamento alar, de instabilidade cervical
flexão lateral, 42, 42f
rotacional, 43, 43f

Teste de estresse do ligamento sacrotuberoso, 287, 287f

Teste de estresse em cisalhamento anterior, 40, 40f

Teste de estresse em rotação externa, 435, 435f

Teste de estresse em valgo, para instabilidade do joelho
abdução, 345–346, 345f
de Hughston, 347, 347f



Teste de estresse em varo, para instabilidade do joelho
adução, 349–350, 349f
de Hughston, 349–350, 349f

Teste de estresse movendo em valgo, para instabilidade do cotovelo, 166,
166f

Teste de estresse posterior, para instabilidade glenoumeral, 91–92, 91f

Teste de estresse rotacional do ligamento alar, 43, 43f

Teste de estresse sagital anterior, 40, 40f

Teste de estresse transverso anterior, da pelve, 296, 296f

Teste de extensão lombar com apoio unipodal (stork standing), 270, 270f

Teste de Feagin, 96, 96f

Teste de Finkelstein, 196, 196f

Teste de fixação sacral, 246–247, 246f, 291, 291f

Teste de flexão, 118, 118f

Teste de flexão craniocervical, 44–45, 45f

Teste de flexão do cotovelo, 174, 174f

Teste de flexão do joelho em prono (FJP), na avaliação da coluna lombar,
258f, 259, 259t

Teste de flexão do joelho em prono (Nachlas), na avaliação da pelve, 288–
289, 288f

Teste de flexão do punho, para síndrome do túnel do carpo, 198t, 200, 200f

Teste de flexão-adução, 314, 314f

Teste de fluxo sanguíneo digital, 204, 204f



Teste de Fowler, 81

Teste de fulcro, 77t, 86, 86f

Teste de Gillet, 246–247, 246f, 291, 291f

Teste de Godfrey, 354, 354f

Teste de Hughston (estresse em valgo), 347, 350, 347f

Teste de Hughston para plica, 390, 390f

Teste de impacto de Hawkins-Kennedy, 98t, 99, 99f

Teste de impacto de Neer, 98t, 100, 100f

Teste de impacto interno posterior, 98t, 101–102, 101f

Teste de inclinação talar, 434, 434f

Teste de indentação, 396, 396f

Teste de instabilidade ligamentar em valgo, do cotovelo, 161, 161f

Teste de instabilidade ligamentar em varo, do cotovelo, 162, 162f

Teste de instabilidade rotatória anterolateral, 368–369, 368f

Teste de instabilidade rotatória posterolateral, para instabilidade do joelho,
378–379, 378f

Teste de intervalo em rotação lateral externa, 122t, 132, 132f

Teste de Jakob, 376, 376f

Teste de Jansen, 313

Teste de Job, 122t, 126, 126f

Teste de Kendall, 328, 328f

Teste de Kleiger, 435, 435f



Teste de laceração labral anterior, 316, 316f

Teste de laceração labral posterior, 317, 317f

Teste de Lachman, 356t, 357–358, 357f
queda da perna, 357–358
reverso, 353, 353f

Teste de Lachman-Trillat, 356t, 357–358, 357f

Teste de Laségue, 256–257, 257f, 258t

Teste de Lennie, 112

Teste de Loomer para instabilidade rotatória posterolateral, 378–379, 378f

Teste de MacIntosh, 364–365, 364f

Teste de MacIntosh, para instabilidade do joelho, 364–365, 364f

Teste de manivela de apreensão anterior, para instabilidade glenoumeral,
81, 82f, 83

Teste de manivela de apreensão/teste de recolocação, 77t, 81–83, 82f

Teste de McConnell, 393, 393f

Teste de McMurray, 385, 385f

Teste de Mital-Hayden, 389, 389f

Teste de mobilidade da primeira costela, 46–47, 47f

Teste de Nachlas, da pelve, 288–289, 288f

Teste de Napoleão, 122t, 127, 127f

Teste de O’Brien de compressão ativa, 104t, 105, 105f

Teste de Ober, 330–331, 330f



Teste de Patrick, 312–313, 312f

Teste de Phalen reverso, 198t, 201, 201f

Teste de Phalen, 198t, 200, 200f
reverso, 198t

Teste de pinça, 175, 175f

Teste de posição ARE (abdução e rotação externa), 140, 140f

Teste de queda, para músculos do ombro, 122t, 131, 131f

Teste de Reagan, 191, 191f

Teste de recolocação, para instabilidade glenoumeral anterior, 81, 82f, 83

Teste de retração escapular, 117, 117f

Teste de Ritchie, 356t, 357–358, 357f

Teste de Roos, 139–140, 140f

Teste de rotação anterior ipsolateral, para pelve, 295, 295f

Teste de rotação posterior ipsolateral, 291, 291f

Teste de rotação tibial lateral, 379

Teste de Sharp-Purser, 37, 37f

Teste de Simmond, 437, 437f

Teste de Slocum para instabilidade rotatória anterolateral, para
instabilidade do joelho, 368–369, 368f

Teste de Slocum, 373

Teste de Slocum, para instabilidade do joelho, 373–374, 373f

Teste de Speed, 122t, 123–124, 123f



Teste de Spurling, 24t, 25–26, 25f

Teste de tensão capsular posterior, 73, 73f

Teste de tensão ciática, 261

Teste de tensão do bíceps, 104t, 107, 107f

Teste de tensão do braço elevado (TTBE), 140, 140f

Teste de tensão do plexo braquial, 24t, 30–32, 30f, 31t

Teste de tensão Norwood, 90–91, 90f

Teste de Thomas, 327, 327f

Teste de Thompson, 437, 437f

Teste de tração do nervo femoral, 260, 260f

Teste de translação semilunar-piramidal, 191, 191f

Teste de Trendelenburg, modificado, 235, 235f

Teste de Trillat, 356t, 357–358, 357f

Teste de Watson, 193, 193f

Teste de Yergason, 122t, 125, 125f

Teste de Yocum, 99

Teste diagnóstico especial, 3

Teste dinâmico de resistência abdominal, 238, 238f

Teste dinâmico de suporte lateral horizontal, 244–245, 244f, 245t

Teste do alisamento, 395, 395f

Teste do balanço sacroilíaco, 287, 287f



Teste do bíceps, 122t, 123–124, 123f

Teste do esfregar, 314, 314f

Teste do ligamento transverso de Aspinall, 38, 38f

Teste do miótomo C1, 19, 19f

Teste do miótomo C2, 19, 19f

Teste do miótomo C3, 19, 19f

Teste do miótomo C4, 19, 19f

Teste do miótomo C5, 19f, 20

Teste do miótomo C6, 20, 20f

Teste do miótomo C7, 20, 20f

Teste do miótomo C8, 21, 21f

Teste do ressalto, 387, 387f

Teste do sinal da nádega, 301, 301f, 326, 326f

Teste do subescapular, 122t, 130, 130f

Teste dos oblíquos abdominais interno e externo, 240f, 241, 241t

Teste em prono, para contratura da banda iliotibial, 332, 332f

Teste EPE. See teste de elevação da perna estendida (EPE)

Teste específico de torsão da coluna lombar, 267, 267f

Teste FABRE (flexão, abdução e rotação externa), 312–313, 312f

Teste FADRI(flexão, adução e rotação interna), 316, 316f

Teste figura quatro, 312–313, 312f



Teste funcional de elevação ativa do membro inferior estendido em prono,
294–295, 294f

Teste funcional de elevação ativa do membro inferior estendido em supino,
292–293, 292f

Teste IJP (inclinação do joelho em prono), na avaliação da coluna lombar,
258f, 259, 259t

Teste inesperado, para instabilidade glenoumeral anterior, 82f, 83

Teste infraespinal ou spring-back, 122t, 132, 132f

Teste isométrico do extensor, 239–240, 239f, 240t

Teste lift off modificado subescapular, 122t, 130, 130f

Teste miótomo
para coluna cervical, 19–21, 19f-21f
para coluna lombar, 250–252, 250f-251f

Teste ombro ao joelho, 287–287f

Teste oração, 198t, 201, 201f

Teste ou manobra flamingo, 296, 296f

Teste para contratura em adução, do quadril, 334–335, 334f

Teste para plica mediopatelar, 389, 389f

Teste para plica
de Hughston, 390, 390f
médio patelar, 389, 389f

Teste pivot-shift lateral, do cotovelo, 165–166, 165f

Teste ponte lateral, 244–245, 244f, 245t



Teste quadrante cervical, 35, 35f

Teste quadrante
para disfunção articular da coluna lombar, 269, 269f
para patologia do quadril, 314, 314f

Teste rápido, das articulações periféricas inferiores, 249–249f

Teste recurvatum em rotação externa, 377, 377f

Teste Rockwood, 77t, 84–85, 84f

Teste SLAP de preensão labral superior anterior e posterior, 104t, 111, 111f

Teste soco, 122t, 135, 135f

Teste subescapular salto posterior, 122t, 130, 130f

Teste supraespinal, 122t, 126, 126t

Teste(s) de estresse, da pelve, 283–287
extensão e rotação medial passiva do ílio sobre o sacro, 284, 284f
flexão e rotação lateral passiva do ílio sobre o sacro, 285, 285f
gapping teste (esforço transverso anterior), 286, 286f
teste cinético ventral ipsolateral, 283, 283f
teste do balanço sacroilíaco (joelho ao ombro), 287, 287f

Testes de gaveta anteroposterior, do punho, 206, 206f

Testes de tensão dos membros superiores (TTMS), 24t, 30–32, 30f, 31t

Testes sensibilizantes, 30

Tíbia
movimento sobre o fêmur da, para frente, 405, 405f
movimento da, sobre o fêmur para trás, 404, 404f
movimento posterior para anterior da fíbula sobre, 409, 409f



translação medial e lateral sobre o fêmur da, 406, 406f

Torção do colo femoral, teste de Craig para, 318–319, 318f

Torção tibial, 428–429, 429f

Tornozelo, eixo longo de extensão, 438, 438f

Tração do braço ao longo, do úmero, 144, 144f

Tração do cotovelo, 178, 178f

Tração, do punho, 205, 205f

TTBE (teste de tensão do braço elevado), 140, 140f



U

Ulna, desvio sobre o úmero da
radial, 176, 176f
ulnar, 177, 177f

Úmero
tração do olécrano do, 178, 178f
distração lateral do, 143, 143f
deslizamento anteroposterior do, 141, 141f

em abdução, 145, 145f
deslizamento anteroposterior do rádio sobre, 179, 179f
deslizamento caudal de, 144, 144f
deslizamento posteroanterior de, 142, 142f
deslizamento posteroanterior do rádio sobre, 180, 180f
desvio da ulna e do rádio para

radial, 176, 176f
ulnar, 177, 177f

1 Nota da Revisão Cientí ca: Manteve-se o epônimo conforme o original. O termo refere-se à
comunicação entre os nervos mediano e cubital no nível do antebraço.
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